
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: 

(Der Prüfer bittet den Schüler einzutreten und sich zu setzen.)  

-  Guten Tag! / Hallo! 

-  Setz dich, bitte./ Nimm, bitte, Platz!  

 

(Der Prüfer stellt eine Eingangsfrage)  

-  Wie geht es dir? / Wie fühlst du dich? 

-  Beginnen wir mit der Prüfung!/ Lass uns mit der Prüfung anfangen! 

-  Ziehe bitte die erste Aufgabe!  

-  Kannst du bitte das Thema nennen? 

(Vorlesen der Aufgabenstellung)  

 

(nach der ersten Aufgabe)  

- Vielen Dank (für die Antworten)!  

- Wir setzen die Prüfung fort.  

- Hier sind die Themen der zweiten Aufgabe. 

- Wähle bitte ein Blatt / eine Aufgabenkarte. Welche Nummer hat das Rollenspiel?  

 (Vorlesen der Aufgabenstellung) 

 

(nach einer Minute)  

- Bitte, fangen wir an! / Lass uns bitte mit dem Rollenspiel beginnen! 

 

(nach der zweiten Aufgabe)  

- Vielen Dank! / Ich danke dir (für das Rollenspiel)! 

-  Und nun die letzte Aufgabe. / Wir kommen jetzt zur letzten Aufgabe.  

-  Ziehe bitte die letzte / dritte Aufgabe! Welche Nummer hat der Text? 

(Vorlesen der Aufgabenstellung) 

 

(nach zwei Minuten) 

- Die Vorbereitungszeit ist zu Ende. Bitte, fang jetzt an! 

 

(nach der letzten Aufgabe) 

- Vielen Dank! / Vielen Dank für deine Antwort. 

- Die mündliche Prüfung ist somit abgeschlossen / zu Ende. Auf Wiedersehen!  

 


