
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. 

 

Frāzes starp uzdevumiem: 

(L’examinateur invite l’élève dans la salle)  

- Bonjour, entrez, s’il vous plaît. Asseyez-vous! / Prenez place, s’il vous plaît! 

 

(L’examinateur pose une question d’échauffement pour mettre l’élève à l’aise) 

- Comment ça va? / Ça va bien?  

 

(L’examinateur annonce le début de l’examen) 

- Commençons l’examen oral.  

- S’il vous plaît, choisissez le sujet du devoir 1. / Prenez un papier pour choisir le devoir 1.  

- Vous avez choisi quel sujet? / Quel est le sujet de l’entretien ?  

(L’examinateur lit la consigne) 

 

(Après le Devoir 1) 

- Merci pour vos réponses.   

 

- Continuons l’examen, passons au devoir 2.  

- Voici les sujets du devoir 2 - le jeu de rôle. S’il vous plaît, choisissez un papier.  

- Quel est le numéro du jeu de rôle, s’il vous plaît ?  

(L’examinateur lit la consigne)  

 

(Une minute après) 

- S’il vous plaît, commençons le jeu de rôle. 

 

(Après le Devoir 2) 

- Merci. / Merci pour la conversation. 

 

- Maintenant, passons au dernier devoir.  

- S’il vous plaît, choisissez le texte du devoir 3.  

- Quel est le numéro de votre texte? / S’il vous plaît, nommez le numéro du texte choisi.  

(L’examinateur lit la consigne)  

 

(2 minutes après) 

-  Le temps de préparation est fini. S’il vous plaît, répondez. 

 

(Après la réponse de l’élève) 

- Merci. / Merci pour vos réponses / votre opinion. 

- L’examen oral est fini. Au revoir. 

 


