Pārbaudes uzdevumu tematika
augstākajā (C) līmenī

Valodas prasmes augstākajā līmenī personai jāsaprot un jāprot rakstveidā un mutvārdos brīvi
komunicēt atbilstīgi norādītajai tematikai (personiskā, sabiedriskā, un vispārcilvēciskā līmenī).
Personai jāspēj rakstveidā un mutvārdos paust savu attieksmi un argumentētu vērtējumu par dažādu
nozaru profesijām, ekonomiskiem un sociāliem procesiem sabiedrībā, izglītības, kultūras un vides
aizsardzības jautājumiem.

Cilvēks un pamatvērtības viņa dzīvē
Persona

Biogrāfiskie dati. Dzīves gājums.

Ģimene un draugi

Ģimenes nozīme cilvēka un sabiedrības dzīvē.
Savstarpējās attiecības ģimenē.
Draudzības nozīme cilvēka dzīvē.

Ētiskās un estētiskās
vērtības

Cilvēka kā personības raksturojums.
Morālās vērtības cilvēka dzīvē un sabiedrībā.
Skaistuma un mākslas nozīme cilvēka dzīvē.

Izglītība un darbs
Izglītības sistēmas vērtējums.
Izglītība un valodas Pirmskolas un citu izglītības iestādes/iestāžu
novērtējums (izmantojot savu pieredzi).
apguve
Mūžizglītības nozīme.
Valodu prasmes nozīme karjeras veidošanā.

Profesionālā
darbība

mācību

procesa

Cilvēka rakstura īpašību un spēju nozīme profesijas izvēlē un
profesionālajā darbībā.
Darba devēju un darba ņēmēju, kolēģu savstarpējās attieksmes, to
nozīme darba procesā.
Dažādu profesiju un amatu popularitāte, to noteicošie faktori.
Darba līgumi, ziņojumi, atskaites, rīkojumi u.c.
Darba sanāksmes, sēdes, apspriedes.
Darba komandējumi un to mērķi.
Darba drošības jautājumi.

Intereses un atpūta

Atpūtas iespējas

Kultūra, māksla un
plašsaziņas līdzekļi

Sports

Ceļošana

Atpūtas brīžu un brīvdienu racionāla izmantošana.
Pasīvā un aktīvā atpūta.
Vaļasprieka nozīme cilvēka dzīvē.
Izklaides iespēju raksturojums un vērtējums. Mākslas nozīme cilvēka
dzīvē.
Dažādu mākslas žanru raksturojums un attieksme pret tiem.
Tradicionālie kultūras pasākumi Latvijā un svētku tradīcijas.
Citu tautu kultūru īpatnības (izmantojot savu pieredzi).
Populārākās personības mākslā (mūziķi, aktieri, gleznotāji u.c.).
Nodarbības dažādos kursos, pulciņos, pašdarbības kolektīvos.
Bibliotēka. Grāmatas, to saturs, žanrs un autori.
Plašsaziņas līdzekļi (prese, radio, televīzija, internets), to vērtējums un
nozīme sabiedrībā.
Sporta veidi.
Individuālais un komandu sports.
Profesionālais un amatieru sports, to vērtējums.
Sporta nozīme cilvēka dzīvē.
Sportisti un līdzjutēji. Populārākās personības sportā.
Ceļošanas nozīme cilvēka dzīvē.
Dažādu tūrisma objektu raksturojums un novērtējums (izmantojot
savu pieredzi).
Latvijas tūrisma nozares vērtējums.

Personu un sabiedrības drošība
Veselības
aizsardzība

Veselības aprūpes iestādes, to darbinieku kvalifikācija.
Ārstniecības pakalpojumu vērtējums.
Medicīnas nozare Latvijā, tās vērtējums.

Policijas uzdevumi un nozīme.
Sabiedriskā kārtība Policijas un glābšanas dienestu pakalpojumu vērtējums.
un policija
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana.
Cilvēktiesības. Pilsoņa tiesības un pienākumi.

Vides aizsardzība

Aizsargājamie dabas objekti Latvijā un citur (izmantojot savu pieredzi).
Dabas un cilvēka attiecības.
Dabas aizsardzības pasākumi un to nozīme.

