Mutvārdu daļā skolēns veic 3 savstarpēji nesaistītus uzdevumus.
1.uzdevums
Kad skolēns ienācis telpā un apsēdies, intervētājs ieraksta programmatūrā ievada nepieciešamo informāciju, ieraksta
sākumā nosauc skolēna koda pēdējos trīs ciparus un aicina skolēnu izvēlēties vienu no 1.uzdevuma (intervija) biļetēm.
Intervētājs nosauc skolēna izvēlēto tēmu un secīgi uzdod 5 jautājumus, kuri ir iekļauti intervētāja darba materiālā
(atbilde ilgst 3–5 minūtes). Ja skolēns klusē ilgāk par 15 sekundēm vai apstiprina, ka nevēlas izteikties, intervētājs var
uzdot nākamo jautājumu vai turpināt eksāmenu ar otro uzdevumu.
2.uzdevums
Kad skolēns veicis 1.uzdevumu, intervētājs aicina izvēlēties vienu no 2.uzdevuma (lomu spēle) biļetēm. Intervētājs
nosauc izvēlētās lomu spēles numuru, nolasa uzdevuma nosacījumus un informē, ka sagatavošanās laiks ir 1 minūte.
Pēc 1 minūtes dialogu uzsāk skolēns vai intervētājs (atbilstoši norādījumiem). Intervētājam jāseko sarunas gaitai un
jāievēro skolotāja lomai norādītais teksts. Ja skolēns klusē ilgāk par 15 sekundēm vai apstiprina, ka nevēlas izteikties,
intervētājs var uzdot nākamo jautājumu vai turpināt eksāmenu ar trešo uzdevumu.
3.uzdevums
Kad skolēns veicis 2.uzdevumu intervētājs aicina izvēlēties vienu no 3.uzdevuma (monologs) biļetēm. Intervētājs
nosauc izvēlētā teksta numuru, nolasa uzdevuma nosacījumus un informē, ka sagatavošanās laiks ir 2 minūtes.
Intervētājs nesniedz skaidrojumus par 3.uzdevuma teksta saturu. Gatavošanās laikā skolēns rakstiskas piezīmes neveic.
Pēc 2 minūtēm intervētājs aicina skolēnu atbildēt. Intervētājs skolēna atbildi nepārtrauc un nekomentē. Intervētājs seko
skolēna atbildes laikam. Ja atbildes laiks netiek izmantots pilnībā, intervētājs pārjautā, vai skolēns vēl nevēlas
papildināt atbildi. Ja laiks tiek pārsniegts, intervētājs norāda, ka atbilde jābeidz.
Ja skolēns klusē ilgāk par 15 sekundēm vai apstiprina, ka nevēlas izteikties, intervētājs informē, ka šī eksāmena
mutvārdu daļa ir beigusies. Intervētājs pateicas par atbildēm un atvadās.
Ja skolēna izvēlei palikusi viena biļete no katra uzdevuma, biļetes tiek izmantotas atkārtoti.

Intervētāja frāzes starp uzdevumiem:
(The teacher invites a student and greets him/her.)
- Good morning/afternoon! / Hello!
- Take a seat, please. / Please sit down.
(The teacher asks the introductory question)
- How are you?
- Let’s start the exam! / Let’s start!
- Please choose the topic of the first task. / Please pick out the topic of the first task.
- What is your topic? / Read out your topic, please?
(Task instructions)
(after the task is completed)
- Thank you! / Thank you for the answers!
- Let’s continue (the exam)! Here are the topics of the second task – role play.
- Please pick out one.
- Please say the number of your role play.
(Task instructions)
(after a minute)
- Let’s start the conversation! / the role play!
(after the second task is completed)
- Thank you for the role play.
- And now the last task. / Here comes the last task.
- Please choose the card with the text.
- What is the number of your text? / Give the number of your text.
(Task instructions)
(after two minutes)
- It’s time to start your answer. / Please start answering!
(after the task is completed)
- Thank you! / Thank you for the answers. / Thank you for your opinion!
- The speaking part of the examination is over. Good-bye!

