VIDĒJĀ (B)

līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumu paraugi

KLAUSĪŠANĀS PRASMES PĀRBAUDE
1. uzdevums. (5 punkti)
Jūs dzirdēsit telefona sarunas ierakstu.
Izlasiet PARAUGU, 5 jautājumus un atbildes!
Noklausieties tekstu! To jūs dzirdēsit divas
reizes.
Pareizo atbildi (A, B vai C) apvelciet!
PARAUGS. Ko pārdod veikalā VISS BĒRNIEM?
A – rotaļlietas
B – datorus
C – apavus
1. Kam Anna Šteina ir piezvanījusi?
A – veikala dizaineram
B – veikala vadītājam
C – veikala pārdevējai
2. Ko sieviete ir nopirkusi?
A – ļoti skaistu lelli
B – krāsojamo grāmatu
C – rotaļu automašīnu
3. Kāpēc Annai pirkums nepatīk?
A – tas ir bīstams
B – tas ir neglīts
C – tas ir sabojāts
4. Kā Šteinas kundze rīkojās?
A – izmeta pirkumu laukā
B – atdeva pirkumu atpakaļ
C – paturēja pirkumu mājās
5. Kāds ir telefona sarunas mērķis?
A – pateicība
B – līdzjūtība
C – brīdinājums

Audioieraksts
Hallo! Veikals „Viss bērniem”!
Labdien! Mani sauc Anna Šteina. Es vēlos
runāt ar veikala direktoru.
Es klausos!
Zvanu, jo vēlos jums pateikt svarīgu
informāciju.
Ļoti jauki! Ko jūs teiksit?
Vakar pirmo reizi biju jūsu veikalā. Ļoti
skaists veikals! Arī nosaukums ir jauks.
Paldies par komplimentu!…
Tik daudz mantu – burvīgas lelles, galda
spēles un grāmatas.
Nopirku mazdēlam rotaļu automobili. Taču
prieks diemžēl bija īss!
Kāpēc? Vai automobilis sabojājās?
Nē! Mašīna jau skaista, taču tai ir ļoti asas
malas!!! Mirklis – un zēnam pirksts bija
pušu!
Nevar būt!
Tā bija! Nebija viegli mazdēlu pierunāt, ka
manta ir jānes atpakaļ uz veikalu…
Asaras bira kā pupas! Tādas rotaļlietas jūs
nedrīkstat tirgot!
Mēs noteikti pārbaudīsim jūsu teikto.
Pārdevēja gan negribēja mantu ņemt
atpakaļ, taču es viņai visu parādīju un
paskaidroju, līdz panācu savu. Tomēr
drošības pēc piezvanīju arī jums.
Liels paldies jums! Es visu nokārtošu!
Es ceru! Visu labu!
Tekstu klausās divas reizes.
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2. uzdevums. (10 punkti)
Jūs dzirdēsit 2 cilvēku sarunu.
Izlasiet paraugu un 5 teikumu fragmentus!
Jums ir jāsaprot, kurš cilvēks saka šos vārdus.
Iedaļā “Runātājs” ierakstiet katram runātājam atbilstošo burtu (A vai B)!
Klausieties tekstu! To jūs dzirdēsit divas reizes.

Audioieraksts
Sarunājas: Kārlis – A; Kārļa draugs – B

Kurš to teica?

Runātājs

PARAUGS. Kārli, ko darīsi vasaras brīvlaikā?

B

1. Tā ir laba doma…

2. Arī par to ir padomāts!
3. ..tieši vasarā viņai ir vajadzīgi strādnieki!

4. Divpadsmit kilometrus no pilsētas..
5. Viegli nebūs…

Kārli, ko darīsi vasaras
brīvlaikā?
Viss ir skaidrs, – jānopelna
nauda studijām.
Tā ir laba doma. Bet kur tu
atradīsi sezonas darbu?!
Arī par to ir padomāts!
Manam tēvam laukos ir
tante.
Viņai ir liela saimniecība.
Govis, aitas, pat zirgs esot.
Un tieši vasarā viņai ir
vajadzīgi strādnieki! Tēvs ar
radinieci ir jau runājis, ka
mēs abi varētu tur strādāt un
nopelnīt.
Kur atrodas tā saimniecība?
Divpadsmit kilometrus no
pilsētas, vieta saucas
„Laimes”.
Nu, labi… Bet cik izmaksās
ceļš? Un kā mēs tur
nokļūsim?
Mums taču ir velosipēdi!
Brauksim ar tiem! Nav jau
tik tālu – no rīta turp un
vakarā atpakaļ.
Viegli nebūs…
Neuztraucies! Būsim kārtīgi
paēduši, un spēka mums
pietiks!…
Tekstu klausās divas reizes.
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3. uzdevums. (10 punkti)
Jūs dzirdēsit paziņojumu.
Izlasiet PARAUGU un 5 nepabeigtos teikumus!
Atbildes (1.-5.) ir jāieraksta!
Klausieties informāciju! To jūs dzirdēsit divas reizes.

Diena bez iepirkšanās
PARAUGS. Akcijas nosaukums ir „Diena bez iepirkšanās” .

1. Organizācija aicina cilvēkus neko neiegādāties ....................... stundas.

Audioieraksts
Godājamie iedzīvotāji!
Vides aizsardzības
organizācija lūdz visus
piedalīties akcijā „Diena
bez iepirkšanās”. Šajā
dienā cilvēki tiek aicināti
neko nepirkt 24 stundas.
Rīkotāji iesaka laiku
pavadīt pastaigājoties vai
sportojot. Tā mēs
izbaudīsim dzīvi un
pārdomāsim savus
iepirkšanās paradumus.
Akcija mudina
cilvēkus padomāt par
preču negatīvo ietekmi
uz dabu. Organizatoru
plakāti atgādina, ka
mūsu automašīnas ir
vainojamas pie klimata
pārmaiņām. Mēbeles un
apģērbs veicina ozona
cauruma veidošanos. Bet
mūsu pārmēra pirkto
preču iesaiņojums rada
daudz sadzīves
atkritumu.
Diena bez iepirkšanās
māca, ka brīvdienas nav
jāpavada veikalos.
Šādu dienu pirmo reizi
atzīmēja Kanādā 1992.
gadā. Šogad šī diena tiek
atzīmēta jau 50 valstīs.
Pamēģināsim iztikt bez
iepirkšanās satraukuma
kaut vienu dienu gadā!
Tekstu klausās divas
reizes.
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2. Iedzīvotājiem iesaka šajā dienā pastaigāties vai ...........................................

3.
Ļoti
daudz
atkritumu
..................................................... .

rodas

no

nopirkto

preču

4. Diena bez iepirkumiem šogad notiek ..................................... valstīs.

5. Akcijas mērķis – mazāk laika pavadīt .....………................................. .

VIDĒJĀ līmeņa

valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumu paraugi

KLAUSĪŠANĀS PRASME
Atbildes

1. uzdevums
2. uzdevums
3. uzdevums

1.
B
B

2.
C
A

3.
A
A

4.
B
A

24
/divdesmit
četras / 24 h

sportot

iesaiņojuma /
iepakojuma

50 /
piecdesmit

5.
C
B
veikalā /
veikalos /
iepērkoties
/ pērkot

