KLAUSĪŠANĀS
PARAUGS

1.uzdevums • Izlasiet jautājumus un apskatiet zīmējumus!

• Jūs dzirdēsiet 4 īsas sarunas.
• Katram jautājumam ir 3 attēli. Izvēlieties pareizo attēlu un atzīmējiet to darba lapā!
1. Uz kurieni draugi dosies?
(Audio teksti)
1. – Vai gribi šodien satikties?
- Labprāt! Uz kurieni aiziesim?
- Īsti nezinu. Varbūt vispirms uz kafejnīcu.
- Labi. Tur arī izdomāsim, kur vēl varētu aiziet.

A

B

C

2. Cik maksā dāvana draudzenei?

EUR 50

EUR 15

EUR 5

A

B

C

3. Ar ko Aivars nokļūs Zemitānu stacijā?

A

B

C

4. Kur atrodas mobilais telefons?

A

B

C

2. - Sveiki! Kas tad tev tajā kastē?
- Vāze. Dāvana manai māsai. Vai tev patīk?
- Jā... Izskatās labi. No porcelāna?! Cik tad tāda
var maksāt, kādus 50 eiro, ne?
- Ko tu! Vēl vakar maksāja 15 eiro, bet šodien
paveicās – bija atlaide, tāpēc samaksāju tikai
piecus eiro.
- Skaista gan!
3. – Sveiks, Aivar! Jauks laiks, negribi rīt aizbraukt
līdz jūrai?
- Jā, labprāt,- man rīt nav jāstrādā.
- Nu, tad satiekamies rīt astoņos Zemitānu
stacijā!
- Labi. Bet kā tur var nokļūt?
- Tur brauc gan tramvajs, gan trolejbuss. Kas tev
der vislabāk?
- Paklau! Tur ir pietura arī autobusam! Braukšu
ar to. Tas man vistuvāk mājām.
- Labi. Tad gaidīšu tevi!
4. – Klau, Ilze! Vai neredzēji manu mobilo
telefonu?
- Nē. Paskaties pie skapja vai uz galda!
- Nekur nav. Ā, redzu! Zem gultas.
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Izlasiet jautājumus!
Jūs dzirdēsiet divu cilvēku sarunu.
Noklausieties tekstu un atzīmējiet darba lapā pareizās atbildes!
Tekstu dzirdēsiet 2 reizes.

1. Uz kurieni brīvdienās dosies Agnese?
A Uz Valku
B Uz Valmieru
C Uz Ventspili
2. Pie kā brauks Agnese?
A Pie brāļa
B Pie drauga
C Pie tēva

(Audio teksts)
-

-

3. Ar kādu transportlīdzekli brauks
Agnese?
A Ar mašīnu
B Ar autobusu
C Ar vilcienu

-

Sveika, Agnese! Sen neesam tikušās. Ko tu
darīsi brīvdienās?
Rīt braukšu uz Valmieru. Tur tagad dzīvo
mans brālis.
Ā-ā. Tad tu brauksi pie viņa ciemos?
Jā, bet gribu arī paslēpot, beidzot sākusies
ziema.
Ar ko tu brauksi?
Ar vilcienu, jo ceļi ir slideni un ar mašīnu
braukt grūti, bet autobusā slēpēm nav vietas,
taču tās jāaizved.
Cikos tad tu brauksi?
Pusdeviņos. Varbūt gribi braukt līdzi?
Labprāt, bet es jums netraucēšu?
Ko tu! Brālis priecāsies, tevi redzot.
Tad jau viss kārtībā. Braucam!

4. Cikos draudzenes dosies ceļā?
A 8.00
B 8.15
C 8.30
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Izlasiet jautājumus!
Jūs dzirdēsiet informāciju.
Noklausieties tekstu un ierakstiet pareizās atbildes darba lapā!
Informāciju dzirdēsiet 2 reizes.

1. Kas atvērsies nākamajā nedēļā?
2. Kādi ziedi būs apskatāmi?
3. Ko tur varēs nopirkt?
4. Kad varēs apskatīt ziedus?
No 11.00 ...

(Audio teksts)
- Cienījamie iedzīvotāji!
Nākamajā nedēļā mūsu pilsētā atvērsies ziedu
izstāde. Tās laikā jūs varēsiet apskatīt rudens
ziedu kolekcijas. Izstādē būs iespējams
iegādāties dažādu ziedu sēklas. Izstāde strādās
katru dienu no 11.00 līdz 18.00.
Gaidām jūs izstādē!

ATBILDES
1.uzdevums

2.uzdevums

1.A
2.C
3.B
4.B

1.B
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3.uzdevums
1.Ziedu izstāde; izstāde.
2.Rudens ziedi; rudens.
3.Ziedu sēklas; sēklas.
4.No 11.00 līdz 18.00; līdz 18.00; līdz sešiem;
līdz astoņpadsmitiem

Vērtēšana
Klausīšanās prasmes pārbaudē vērtējums katrai atbildei ir „pareizi” vai „nepareizi”.
Lai pārbaude būtu nokārtota, pretendentam jāsaņem 2/3 no maksimālā punktu skaita (25), tātad 16 punkti.

