KLAUSĪŠANĀS
Eksaminētājs = E; Pretendents = P

E.: - Sāksim pārbaudi.
Pirmā pārbaudes daļa ir klausīšanās. Jūs klausīsieties 6 tekstus. Lai saprastu, kā uzdevums
jāveic, visi kopā izpildīsim vienu uzdevumu:
 Darba lapā sameklējiet rāmīti, kurā rakstīts Piemērs.
 Uzdevumu lapā izlasiet jautājumu un aplūkojiet attēlu!
 Kas tiek jautāts?
 Tagad klausieties divu cilvēku sarunu. To jūs dzirdēsiet 2 reizes.
 Vai esat gatavi? Sākam!

 TIEK IESLĒGTS MAGNETOFONS
PIEMĒRA audioteksts
- Atvainojiet! Cik ir pulkstenis?
- Tagad ir tieši trīs.
- Paldies!
PAUZE – 5 s
- Atvainojiet! Cik ir pulkstenis?
- Tagad ir tieši trīs.
- Paldies!

 MAGNETOFONS TIEK IZSLĒGTS
E.: -Cik ir pulkstenis?
P.: -Trīs.
E.: -Attēlā zem pulksteņa, kas rāda trīs, lodziņā ir atzīmēta pareizā atbilde. Tā savā
darba lapā arī jūs atzīmēsiet pareizo atbildi.
Atcerieties:
1) klusu izlasiet jautājumus;
2) katru tekstu jūs dzirdēsiet 2 reizes;
3) 1. un 2.uzdevumā atbildes ir jāatzīmē;
4) 3.uzdevumā atbildes ir jāieraksta darba lapā.
Tātad visi 6 teksti ir audioierakstā.
Pārbaude būs beigusies, kad jūs dzirdēsiet: „Klausīšanās pārbaude ir
beigusies.”
Tagad sākam pārbaudi!

 TIEK IESLĒGTS MAGNETOFONS (to izslēdz tikai pārbaudes beigās)
1.uzdevums.
Jūs dzirdēsiet 4 īsas sarunas. Jums ir jāatbild uz 4 jautājumiem.
Katram jautājumam ir 3 attēli.
Izvēlieties pareizo un atzīmējiet to darba lapā!
Tagad izlasiet jautājumus un apskatiet zīmējumus!

PAUZE – 30 s
-

Pirmais jautājums: Kur jaunieši dosies sestdien?
-

Paklausies, kas te rakstīts!
Nu, kas?
Mežaparkā ir atvērta jauna kafejnīca. Laba mūzika...
Aizejam sestdien!
Labprāt!

PAUZE – 5 s
-

Paklausies, kas te rakstīts!
Nu, kas?
Mežaparkā ir atvērta jauna kafejnīca. Laba mūzika...
Aizejam sestdien!
Labprāt!

PAUZE – 30 s
-

Otrais jautājums: Cik maksā dāvana mātei?
-

Jāni, nāc, nopirku dāvanu mammai!
Cik liela kaste! Kas tur iekšā?
Kleita! Nu, - patīk?
Ļoti! Samaksāji kādus desmit vai piecpadsmit latus, ja?
Vairāk! Lūk, cena- divdesmit latu.

PAUZE – 5 s
-

Jāni, nāc, nopirku dāvanu mammai!
Cik liela kaste! Kas tur iekšā?
Kleita! Nu, - patīk?
Ļoti! Samaksāji kādus desmit vai piecpadsmit latus, ja?
Vairāk! Lūk, cena- divdesmit latu.

PAUZE – 30 s

-

Trešais jautājums: Ar ko ieradīsies radinieki?
-

Beidzot ir vēstule no radiniekiem!
Ko tad raksta?
Nākošnedēļ būšot klāt.
Ar ko viņi brauks? Ar vilcienu vai automašīnu?
Viņi lidos ar lidmašīnu. Aizņemti ļaudis laiku netērē!

PAUZE – 5 s
-

Beidzot ir vēstule no radiniekiem!
Ko tad raksta?
Nākošnedēļ būšot klāt.
Ar ko viņi brauks? Ar vilcienu vai automašīnu?
Viņi lidos ar lidmašīnu. Aizņemti ļaudis laiku netērē!

PAUZE – 30 s
-

Ceturtais jautājums: Kur nolika vāzi?
-

Kā tev patīk jaunā vāze?
Skaista. Kur mēs to liksim?
Lai stāv uz galda!
Man jau patiktu zem loga vai pie spoguļa...
Nē, nē, tur gan nē!

PAUZE – 5 s
-

Kā tev patīk jaunā vāze?
Skaista. Kur mēs to liksim?
Lai stāv uz galda!
Man jau patiktu zem loga vai pie spoguļa...
Nē, nē, tur gan nē!

PAUZE – 30 s

- Esam pabeiguši 1.uzdevumu.

Tagad izpildīsim 2.uzdevumu.
Jūs dzirdēsiet vienu sarunu.
Noklausieties to un atzīmējiet darba lapā pareizās atbildes!
Izlasiet visus 4 jautājumus!

PAUZE – 50 s
-

Tagad klausieties sarunu! To jūs dzirdēsiet 2 reizes.

-

Labrīt, Jāni! Sen neredzēts! Kā klājas?
Paldies, labi! Labprāt ar tevi parunātos, taču nav laika.
Kurp tad steidzies?
Braucu uz Rīgu. Gribu nopirkt biļetes uz operu. Uz Karmenu.
Jauks pasākums! Es tik sen neesmu bijusi operā...
Aizej gan! Esot ļoti laba. Nu gan skriešu, citādi nokavēšu vilcienu!
Cikos tas atiet?
Deviņos piecpadsmit.
Tad gan tev jāskrien! Laimīgi!

PAUZE – 5 s
-

Labrīt, Jāni! Sen neredzēts! Kā klājas?
Paldies, labi! Labprāt ar tevi parunātos, taču nav laika.
Kurp tad steidzies?
Braucu uz Rīgu. Gribu nopirkt biļetes uz operu. Uz Karmenu.
Jauks pasākums! Es tik sen neesmu bijusi operā...
Aizej gan! Esot ļoti laba. Nu gan skriešu, citādi nokavēšu vilcienu!
Cikos tas atiet?
Deviņos piecpadsmit.
Tad gan tev jāskrien! Laimīgi!

PAUZE – 60 s

- Esam pabeiguši 2.uzdevumu.

Tagad izpildīsim 3.uzdevumu.
Jūs dzirdēsiet vienu informāciju, un jums būs jāatbild uz 4 jautājumiem par dzirdēto.
Pareizās atbildes šoreiz ir jāieraksta darba lapā!
Izlasiet jautājumus!

PAUZE – 50 s
- Tagad klausieties informāciju! To jūs dzirdēsiet 2 reizes.
- Godājamie Rīgas iedzīvotāji!
Rīgas pilsētas „Donoru centrs” lūdz palīdzēt. Centrā steidzami ir
nepieciešamas asinis. Donorus gaidām katru dienu Miera ielā 4 no plkst.
8.30 – 19.30.
Asinis var nodot katrs iedzīvotājs no astoņpadsmit gadu vecuma.
Ļoti gaidām iestāžu un organizāciju darbiniekus. Viņus par savu
ierašanos lūdzam mūs informēt pa tālruni.
Neaizmirstiet paņemt līdzi pasi!

PAUZE – 1 min
- Godājamie Rīgas iedzīvotāji!
Rīgas pilsētas „Donoru centrs” lūdz palīdzēt. Centrā steidzami ir
nepieciešamas asinis. Donorus gaidām katru dienu Miera ielā 4 no plkst.
8.30 – 19.30.
Asinis var nodot katrs iedzīvotājs no astoņpadsmit gadu vecuma.
Ļoti gaidām iestāžu un organizāciju darbiniekus. Viņus par savu
ierašanos lūdzam mūs informēt pa tālruni.
Neaizmirstiet paņemt līdzi pasi!

PAUZE – 1 min

-

Klausīšanās pārbaudi esam beiguši.
 MAGNETOFONS TIEK IZSLĒGTS

