Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts
„Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū”
(Nr. PMIF/6/2016/1/03)

Diagnosticējošie uzdevumi
latviešu valodas prasmes
A2 līmenim

KLAUSĪŠANĀS PRASMES UZDEVUMS
1. uzdevums (A2)

Klausieties dialogu un atzīmējiet, vai apgalvojums ir pareizs (Jā) vai nepareizs (Nē)!

0.

Apgalvojums
Edīte Freimane zvana uz mācību centru „Zīle”.

1.

Edīte vēlas pieteikt savu draudzeni mācību programmai „Biroja darba
organizācija”.

2.

Lai pieteiktos kursos, jāuzrāda dokuments par iegūtu vidējo izglītību.

3.

Edīte vēlas uzzināt, kur notiks mācības.

4.

Mācību ilgums būs 60 stundas.

5.

Nodarbības būs darbdienu vakaros divas reizes nedēļā.

6.

Par mācībām ir jāmaksā 114 eiro.

7.

Mācību procesa noslēgumā būs eksāmens.

8.

Klausītāji par mācību programmas apguvi saņems diplomu.

Jā
x

Nē

LASĪTPRASMES UZDEVUMS
2. uzdevums (A1)
Izlasiet!

Apģērbu šūšanas firma atver jaunu filiāli Lielupē un aicina darbā
sieviešu apģērbu šuvējas.
Piedāvājam:


konkurētspējīgu atalgojumu,



strādāt 5 darba dienas 9.00–17.00 (brīvdiena – sestdiena, svētdiena),



bezmaksas tālāku izglītošanos specialitātē,



veselības apdrošināšanu.

Prasības:


latviešu valodas prasme sarunvalodas līmenī,



darba pieredze specialitātē vismaz 2 gadi.

Firmas direktoram adresētu pieteikumu un izglītības dokumentu kopiju sūtīt pa
e-pastu sujam@riga.com vai pa pastu uz firmas biroju Rīgā, Pūpolu ielā 9, LV–
1000. Precīzāka informācija pie personāla daļas vadītājas pa tālruni 157911262.

Atbildiet uz jautājumiem un atzīmējiet pareizo atbildi!
Kuru profesiju pārstāvjus aicina darbā?
A – sekretāres
B – šuvējas

C – adītājas

1. Kāpēc firmai vajadzīgi darbinieki?
A – Firmai ir atvērta jauna
B – Firma ir pārcēlusies no
filiāle.
Rīgas uz Valmieru.

C – Firma ir tikko sākusi
darbu.

2. Ko piedāvā darbiniekiem?
A – Par brīvu iegūt jaunas
zināšanas specialitātē.
3. Kāds būs darba režīms?
A – Jāstrādā 3 dienas nedēļā.

A – Dzīvības apdrošināšanu.

C – Bezmaksas pusdienas.

B – Būs piecu darba dienu
nedēļa.

C – Būs viena brīvdiena
nedēļā.

4. Kādas prasības izvirzītas darbiniekiem?
A – Augstākā izglītība.
B – Profesionālā pieredze.

C – Angļu valodas zināšanas.

5. Kura dokumenta kopija jāsūta, lai pieteiktos darbā?
A – Pases kopija.
B – Dzimšanas apliecības
kopija.
6. Kā var pieteikties darbā?
A – Pa tālruni.

B – Sūtīt dokumentus pa pastu C – Iesniegt dokumentus
vai e-pastu.
personīgi direktoram.

7. Kā var iegūt papildu informāciju?
A – Rakstīt uz firmas e-pastu.
B – Firmas mājaslapā.

8. Kur būs šuvēju darbavieta?
A – Rīgā.

C – Izglītības dokumenta
kopija.

B – Valmierā.

C – Zvanīt personāla daļas
vadītājai.

C – Lielupē.

RAKSTĪTPRASMES UZDEVUMS
3. uzdevums (A2)
Lasiet sludinājumu un uzrakstiet e-pasta vēstuli mācību centram!

Ceļojumu aģentūra aicina tematiskās ekskursijās pa Latviju –
„Latgales zilie ezeri” un „Senās pilis Vidzemē”.
Piedāvājam divu un trīs dienu ekskursijas.
Ja gribat pieteikties ceļojumam un iegūt vairāk informācijas,
rakstiet uz celo@turisms.com.

Iedomājieties, ka jūs gribat braukt ekskursijā!
E-pasta vēstulē:
1) sasveicinieties;
2) uzrakstiet, uz kurieni jūs gribat braukt un kāpēc;
3) uz cik ilgu laiku jūs gribat braukt;
4) pajautājiet par ekskursijas cenu;
5) iegūstiet informāciju par naktsmītni;
6) atsveicinieties.
Uzrakstītā teksta apjoms 30–35 vārdi.
Kam: celo@turisms.com
Kas: es@rakstu.com
Par ekskursiju
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RUNĀTPRASMES UZDEVUMS
4. uzdevums (A2)
Aplūkojiet attēlus un veiciet uzdevumus!
 Pastāstiet:
1) ko dara attēlā redzamie bērni;
2) ko jums bērnībā patika darīt brīvajā laikā;
3) kā jūs tagad atpūšaties dažādos gadalaikos!
 Formulējiet jautājumus, lai uzzinātu par sarunas partnera (skolotāja, kursa biedra) hobiju
bērnībā un tagad!

Klausīšanās uzdevuma (A2) teksts
Teksts normālā tempā un skaidri skan audioierakstā vai arī to nolasa dzimtās (latviešu) valodas lietotājs(-i).
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Labdien! Vai mācību centrs „Zīle”? Jums zvana Edīte Freimane.
Jā, klausāmies jūs. Kas jūs interesē?
Izlasīju laikrakstā sludinājumu par mācību programmu „Biroja darba organizācija”. Es gribu apmeklēt
nodarbības, lai apgūtu šo programmu. Kā var pieteikties?
Jums personīgi jāatnāk uz mūsu centru un jāuzraksta iesniegums.
Un cik brīvu vietu vēl ir? Varbūt arī manu draudzeni interesēs šī programma.
Droši varat nākt. Mēs tikai pirms divām dienām sākām komplektēt grupu.
Sakiet, lūdzu, cik ilgi notiks mācības?
Mēs piedāvājam 60 stundas. Vienas nodarbības ilgums – pusotra stunda.
Un cik reizes nedēļa būs nodarbības?
Tās būs divas dienas nedēļā, katru reizi – 3 nodarbības. Starp nodarbībām īsas pauzes.
Skaidrs. Un kurā laikā notiks nodarbības?
Tās būs trešdienās un piektdienās no pulksten 17.30 līdz 21.00.
Ļoti labi! Un cik šī programma maksā?
Tās cena ir 140 eiro.
Vai cenā ir tikai nodarbības?
Jūs saņemsiet arī dažādus mācību materiālus, kā arī noslēgumā būs eksāmens.
Vai es saņemšu arī kādu dokumentu?
Protams! Mācību noslēgumā jūs saņemsiet apliecību.
Paldies par informāciju! Tuvākajās dienās es pie jums aiziešu, lai pieteiktos šim mācību kursam.

Klausīšanās uzdevuma (A2) atbildes

Jā
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nē
x
x
x

x
x
x
x
x

Lasīšanas uzdevuma (A2) atbildes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A
A
B
C
C
B
C
C

VĒRTĒŠANA
Vērtējums ir pozitīvs, ja iegūti vismaz 16 punkti no maksimālajiem 32 punktiem.
Klausīšanās uzdevuma (A2) maksimālais punktu skaits – 8 punkti.
Lasīšanas uzdevuma (A2) maksimālais punktu skaits – 8 punkti.
Vērtējot rakstītprasmes un runātprasmes uzdevumus (īpaši – vārdu krājumu un gramatiskās kļūdas), ir jāņem
vērā atbilstošajam valodas prasmes līmenim izvirzītās prasības – sk. A. Šalme, I. Auziņa „Latviešu valodas
prasmes līmeņi: pamatlīmenis A1, A2, vidējais līmenis B1, B2.”, LVA, 2016.
Rakstīšanas uzdevuma (A2) vērtēšana
Maksimālais punktu skaits – 8 punkti (4 punkti x divi kritēriji).
Ja uzrakstīts mazāk nekā 15 vārdu, tad uzrakstīto nevērtē.
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Saturs
Ir uzrakstītas atbildes uz visiem jautājumiem
(veiktas visas prasītās darbības). Rakstītais ir
patstāvīgs.
Ir uzrakstītas atbildes uz visiem jautājumiem.
Veiksmīgi izmantots sludinājuma dotais teksts, taču
ir arī patstāvīgi vārdi, frāzes.
Ir uzrakstītas atbildes uz vismaz 4 jautājumiem
(veiktas vismaz 4 darbības).
Ir uzrakstītas atbildes vismaz uz 2–3 jautājumiem
(veiktas vismaz 2–3 darbības).
Uzrakstītais nav atbilstošs uzdevuma noteikumu
prasībām (ir tikai uzruna, atsveicināšanās vai
atbilde tikai uz vienu jautājumu).

Valodas lietojums
Lietoti vienkārši teikumi. Maz kļūdu. Tās
neietekmē satura uztveri.
Lietoti vienkārši teikumi. Samērā daudz kļūdu,
taču tās neietekmē satura uztveri.
Samērā daudz kļūdu. Atsevišķos gadījumos tās
traucē precīzi uztvert saturu (vārdu nozīmi).
Lietoti atsevišķi vārdi, vārdu savienojumi.
Ļoti daudz kļūdu, kas traucē uztvert saturu
(vārdu nozīmi).
Uzrakstīti tikai daži vārdi. Uzrakstītais kļūdu dēļ
nav saprotams.

Runāšanas uzdevuma (A2) vērtēšana
Maksimālais punktu skaits – 8 punkti.
Punkti

Informācijas sniegšana un iegūšana

Valodas lietojums

4

Patstāvīgi, precīzi un diezgan raiti atbild uz visiem
jautājumiem.
Skaidri formulē jautājumus.

Patstāvīgi veido teikumus. Vārdu krājums ir
pietiekams, lai veiktu uzdevumu. Atbild vienkāršos
teikumos vai frāzēs. Cenšas saskaņot vārdu
formas, pieļauj diezgan maz kļūdu.

3

Patstāvīgi atbild uz visiem jautājumiem.

Cenšas patstāvīgi veidot teikumus. Vārdu krājums
ļauj pietiekami raiti veidot atbildes. Pieļauj kļūdas,
kas netraucē uztvert runāto.
Pārsvarā lieto gatavas frāzes. Ierobežotais vārdu
krājums traucē veidot raitas atbildes.
Vārdu saskaņošanā pieļauj regulāras kļūdas, taču
tās netraucē uztvert runāto.
Pārsvarā lieto vārdu savienojumus, aprautas
frāzes. Kļūdu dēļ runāto reizēm grūti uztvert.

Spēj pietiekami precīzi formulēt jautājumus.
2

Patstāvīgi atbild tikai uz 1–2 jautājumiem.
Ar grūtībām formulē jautājumus.

1

Ar sarunas partnera atbalstu atbild uz 1–2
jautājumiem. Atbildes uz jautājumiem sagādā
grūtības. Galvenokārt spēj tikai nosaukt redzamo.
Nespēj formulēt jautājumus.
Ar grūtībām spēj nosaukt attēlos redzamo.

0

Pārsvarā lieto tikai atsevišķus vārdus
pamatformās. Kļūdu dēļ runāto grūti uztvert.

