
Vidējā (B) līmeņa runātprasmes uzdevumu paraugs 
 

Valsts izglītības satura centrs, 2019 

B (vidējā) līmeņa  

RUNĀTPRASMES pārbaudes uzdevumi 
 

1. uzdevums (6 punkti) 

 

Dialogs ar eksaminētāju 
 

Eksaminētājs uzdod aptuveni 10 jautājumus, kas prasa veikt šādas 
funkcijas:  

 informācijas sniegšana; 
 viedokļa pamatošana;  

 parādību, procesu, objektu salīdzināšana. 
Turpmāk doti tikai paraugi. Eksaminētājs var uzdot arī citus 

jautājumus. 
 

Tēma – profesija, darbs, izglītība 

1. Kuri faktori, jūsuprāt, ietekmē kādas izglītības iestādes 

kvalitāti? 
2. Kuri ir tie mācību priekšmeti, kurus obligāti vajadzētu iekļaut 

vidējās izglītības programmā? Pamatojiet savu viedokli! 
3. Kuras, jūsuprāt, ir prestižākās profesijas? Kāpēc? 

4. Kas, pēc jūsu domām, nosaka cilvēka profesijas izvēli? 

5. Kāds, jūsuprāt, ir labs vadītājs/priekšnieks/direktors? 
6. Kuru profesiju jūs papildus jūsējai vēlētos apgūt? Kāpēc? 

 

Tēma – sadzīve 

1. Kā jūs vērtējat pārtikas preču sortimentu veikalos, kuros 

parasti iepērkaties? 

2. Salīdziniet iepirkšanās iespējas lielveikalos un tirgū!  
3. Kuri faktori nosaka kāda veikala kvalitāti?  

4. Kuras preces var uzskatīt par Latvijas zīmolu? Pamatojiet savu 
viedokli! 

5. Kas jūs apmierina un kas neapmierina sabiedriskā transporta 
pakalpojumos jūsu dzīvesvietā? 

6. Kā jūs vērtējat savas dzīvesvietas apkārtni? Kas jums patīk un 
kas – nepatīk?  

 
Tēma – atpūta 

1. Salīdziniet, kā, jūsuprāt, atšķiras jauniešu un vecāku paaudžu 

cilvēku atpūtas veidi! 
2. Kāpēc, jūsuprāt, cilvēkam ir nepieciešams vaļasprieks? 

3. Kāda nozīme ir ceļojumiem cilvēka dzīvē? 
4. Uz kurieni jūs gribētu ceļot? Pamatojiet savu izvēli!  

5. Kas, jūsuprāt, nosaka kāda sporta veida popularitāti sabiedrībā? 
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Jautājumu formulēšana, lai iegūtu informāciju 

Iedomājieties, ka lasāt sludinājumu, taču tajā pietrūkst 
svarīgas informācijas. 

Uzdodiet 5 jautājumus, lai iegūtu trūkstošo informāciju! 
Tekstā tās vietā ir jautājuma zīme. 

Jautājumus formulējiet pilnos teikumos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jautājumu paraugi: 
 

1. Kurā muzejā būs leļļu izstāde? 
2. Līdz kuram laikam/kuram datumam būs izstāde? 

3. Ar ko 28. septembrī notiks/būs tikšanās? 
4. Kāds ir muzeja darba laiks brīvdienās?/ Kurā laikā muzejs atvērts 

brīvdienās?/Kā muzejs strādā brīvdienās? 
5. Kāda cenas atlaide ir daudzbērnu ģimenēm? 

 
 

 

 
Aicinām ģimenes ar bērniem 

apmeklēt Preiļu  ..... ? .....   muzejā leļļu izstādi. 
 

Izstāde būs no š.g. 4. septembra līdz ..... ? ..... . 
28.septembrī notiks tikšanās ar ..... ? .....  . 

 
Muzeja darba laiks: 
          pirmdien – piektdien no 10.00 līdz 16.00; 
          brīvdienās  ..... ? ..... . 
 
Ieejas maksa – 5,00 eiro. 
Daudzbērnu ģimenēm cenas atlaide – ..... ? ..... %. 
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Monologs. Stāstījums, izmantojot dotos attēlus un jautājumus. 
 

Raksturojiet un salīdziniet abos attēlos redzamās situācijas (vietu, 

personas, darbības)! 
 

 
 
 

 
 
Atbildiet uz jautājumiem: 

 

1. Kuras profesijas, jūsuprāt, ir sabiedrībā populārākās? 

Pamatojiet savas domas! 

2. Ko jaunu jūs gribētu iemācīties darīt? Pamatojiet savu 

izvēli! 
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Vērtējot runātprasmi, ņem vērā atbilstošajam valodas prasmes līmenim 

izvirzītās prasības – skat. Šalme A., Auziņa I. Latviešu valodas prasmes 

līmeņi: pamatlīmenis A1, A2, vidējais līmenis B1, B2. Rīga, Latviešu 

valodas aģentūra, 2016.  

 

Runātprasmes uzdevumu teicamas izpildes kritēriji 

 

 

 

 Saruna rit raiti. 

 Uztver un izprot dažādas tematikas un formas jautājumus. 

 Atbild precīzi un plaši. 

 Skaidri un izvērsi pamato savu viedokli. 

 Salīdzina, minot būtiskus piemērus un pazīmes. 

 Formulē situācijai atbilstošus precīzus jautājumus. 

 Visus uzdevumus veic patstāvīgi, bez pamudinājuma. 

 Runā gandrīz bez kļūdām. Dažas kļūdas pieļauj, cenzdamies raiti 

formulēt domu, vai sarežģītās gramatiskās konstrukcijās. Pieļautās 

kļūdas cenšas labot. 

 


