LATVIEŠU VALODA 12.KLASEI
centralizētā eksāmena programmas projekts
Eksāmena laiks
2011./2012. mācību gads
Eksāmena mērķis
Novērtēt izglītojamo sasniegumus latviešu valodā atbilstoši 2008.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumu
nr.715 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu
standartiem” prasībām mācību priekšmetu standartā Latviešu valoda.
Eksāmena adresāts
Eksāmenu veic 12. klases izglītojamie un citi interesenti, kuriem jākārto vai kuri izvēlējušies kārtot eksāmenu latviešu
valodā.
Eksāmena darba uzbūve
Darbam ir viens variants.
1.tabula. Eksāmena daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks
Daļa

Uzdevumu skaits

Maksimālais
punktu skaits

Daļas īpatsvars, %

Izpildes laiks, min

30

30

32

40

9
1

30
34
94

32
36
100

40
100
180 (3 h)

1. Zināšanas un
pamatprasmes
2. Teksta analīze
3. Rakstīšana
Kopā

2. tabula. Standarta pamatprasību īpatsvars eksāmena darbā
Prasme

Iegaumēšanas
un izpratnes
līmenis

Izprot un iesaistās saziņas
situācijās
Lieto valodas līdzekļus

*

Zināšanu
un prasmju
lietošana

Analīzes un
produktīvās
darbības līmenis

%

*

*

17

*

*

17

Iegūst valodniecisku informāciju

*

Ievēro valodas kultūras normas

*

3
*

22

Vertē valodas funkcionālos stilus

*

3

Veido pārspriedumu

*

7

Analizē tekstus (lit. normas,
teksta veids)

*

10

Izprot valodas sistēmu (fonētika)

*

2

Izprot valodas sistēmu
(morfoloģija)

*

8

Izprot valodas sistēmu (sintakse)

*

*

25%

43%

% no darba

11
32%

100%

3.tabula. Uzdevumu veidu īpatsvars eksāmena darbā.
Uzdevumu veids
Atbilžu izvēles
Īso atbilžu
Tukšo vietu aizpildīšana
Nestrukturēts uzdevums

Uzdevumu skaits
30
8
1
1

Punktu skaits
30
24
6
34

Īpatsvars visā darbā (%)
32 %
26 %
6%
36 %

Vērtēšanas kārtība
Eksāmena kopējo vērtējumu iegūst, statistiski analizējot izglītojamo iegūto punktu summu visās daļās un saskaņojot ar
vērtējuma līmeņu aprakstu.
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā
Darbs veicams ar pildspalvu.

15

16 un vairāk kļūdu

14

2
12-13

3

10-11

4

Darbu nevērtē, ja
 darba apjoms līdz 115 vārdiem,
 nav izpildīts uzdevums pēc nosacījumiem (pārsprieduma vietā cita žanra darbs (p., jaunrades).

* Daļēji mainīts temats – saturā 1 punkts, tālāk vērtē pēc kritērijiem.
** Saturs neatbilst tematam – saturā un argumentācijā 0 punktu, tālāk vērtē pēc kritērijiem.

1

0

0

Ort.,
interp.
Kļūdas

Darba apjoms
(50%)

Argumentācijai izmantoti tikai pasaules kultūras
vai/un literatūras fakti

Saturs neatbilst tematam**

1

8-9

5

Nav ievērotas
rindkopas.

6-7

6

4-5

7

Darbam nav plānveidīgas
uzbūves, trūkst vairākas daļas.

Nepamatoti plašs ievads, trūkst
nobeiguma, nav vai mainīts
virsraksts (atziņa virsrakstā) u.c.

Darba apjoms
par lielu (130%).

*Dominē vispārīgi spriedumi, kas nav saistīti ar
konkrētiem faktiem, minētie fakti ir nenozīmīgi,
kļūdaini.
*Skolēns izmanto tikai paša pieredzi.

Daļēji mainīts temats, temata
vulgarizācija.*

2

Daļēji ievērotas
rindkopas.

Darbs plānveidīgs, bet pietrūkst
mērķtiecības galvenās domas
atklāsmē.

Ir ievērots
noteiktais
apjoms.

Darbā ir vispārīgi spriedumi, maznozīmīgi fakti
vai ir tikai 1 fakts.
* Fakti ir tikai nosaukti, pieminēti, tajos ir kļūdas.
* Skolēns pieļāvis 3-4 faktu kļūdas.

Temata virspusēja sapratne,
novirze no temata,
bezpersonisks darbs.

3

Ievērotas
rindkopas.

Darba kompozīcija pilnībā
atbilst pārsprieduma uzbūvei,
mērķtiecīgi atklāta doma.

* Izmantotie 2 fakti nav pārliecinoši spriedumu
pamatošanai
* Fakti ir informatīvi (nosaukti, pieminēti), tie ir
daļēji raksturoti/ komentēti,
* Skolēns pieļāvis 2 faktu kļūdas.

Daļēji atklāts temats, tas
sašaurināts vai paplašināts,
novirze no temata. Vienpu- sīga,
fragmentāra pieeja galveno
problēmu risinā- jumam, nav
savu spriedumu vai arī daļēji,
neveikli (trafareti spriedumi).

4

Kompozīcija
K2 Rinkopas
K 3 Secīgums

Saturs atbilst tematam,
atsevišķas nozīmīgas,
patstāvīgas domas, spriedumi,
atziņas, vērtējums.

K 1 Apjoms

Temats izprasts,
patstāvīgas domas, radoši,
oriģināli spriedumi, atziņas,
vērtējums.

Temata izpratne

Maksimālais punktu skaits 34

5

P.

Saturs
Argumentācija
*Skolēns ar mērķtiecīgi izvēlētu (2 un vairāk) faktu
materiālu spēj atklāt un pierādīt izvēlēto tematu.
Argumenti atklāj indivīda vērtību sistēmu un tās
nozīmi viņa dzīvē.
*Fakti ir raksturoti/ komentēti.
*Fakti ir precīzi.
*Izmantotie (2 un vairāk) fakti savu spriedumu
argumentēšanai parāda, ka skolēns prot orientēties
izvēlētajā tematā. Pietrūkst mērķtiecības šo faktu
atlasē (kāpēc konkrēts fakts tiek izmantots).
*Fakti ir raksturoti/ komentēti.
*Pieļauta 1 (vērtētājam objektīvi konstatējama)
faktu kļūda.

Pārsprieduma vērtēšanas kritēriji latviešu valodas eksāmenā 12.klasei 			

3

8

2

9

Vārdu krājums traucē
uztvert domu.

Tematam atbilstoša
valoda, pamatā
gramatiski pareizi veidoti
dažādu konstrukciju
teikumi.
Ierobežots vārdu
krājums un lietojums,
vienveidīgas
konstrukcijas teikumi.

Tematam atbilstoša
valoda, pamatota vārdu
izvēle, daudzveidīgas,
saturam pakārtotas
teikuma konstrukcijas.

Vārdu krājums

10
1

11 un vairāk
stila kļūdu.

8 - 10 stila
kļūdas.

4 - 7 stila
kļūdas.

1 - 3stila
kļūdas.

nav stila
kļūdu.

Darbā
ievērots
vienots stils,

Stils

