Latviešu valodas prasmes pārbaude
Paraugi
LASĪŠANA
4. uzdevums
 Izlasiet informācijas zīmes (1.-5.) lapas kreisajā pusē!
 Izvēlieties pareizo nozīmi (A, B vai C) katrai informācijas zīmei ( 1.-5. )!
 Atzīmējiet pareizo atbildi darba lapā !

1.

Brīvdienās pasts
nestrādā

2.
CeĜš slidens!

3.

4.

5.

Veikals “Solo” zemo cenu līderis

A Pasts atvērts katru dienu.
B Pasts atvērts darbadienās.
C Pasts atvērts brīvdienās.

A Ejiet uzmanīgi!
B Ejiet droši!
C Ejiet mierīgi!

A Šeit preces maksā vairāk nekā citur.
B Šeit preces maksā tāpat kā citur.
C Šeit preces maksā mazāk nekā citur.

Nepiederošiem ieeja
aizliegta!

A Drīkst ieiet darbinieki.
B Drīkst ieiet visi.
C Drīkst ieiet ar atĜaujām.

Neaizmirstiet nodot
atslēgu!

A Aizejot atslēga jāĦem līdzi.
B Aizejot atslēga jāatstāj sargam.
C Aizejot atslēga jānoliek uz galda.

5. uzdevums
♦ Izlasiet vēstuli!
♦ Atrodiet zīmējumus, kas parāda, ko Līga raksta Jānim!
♦ Izvēlieties pareizos zīmējumus (A, B vai C) un atzīmējiet tos darba lapā!

Sveiks, Jāni!
Strādāju pie datora, tāpēc rakstu Tev internetā. Rīt atbrauks tēvs ar
vilcienu. Tas pienāk agri – sešos trīsdesmit. Man ir lūgums – sagaidi viĦu stacijā
un palīdzi atnest somas. No rīta iedzer stipru kafiju, tad nenāks miegs. Ja varēsi
piecelties agrāk, atliks laiks arī rīta skrējienam.
Es pati atbraukšu tikai pēc divām dienām. Atā!
Līga
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6. uzdevums
 Izlasiet uzmanīgi tekstu, jautājumus un dotās atbildes!
 Atzīmējiet darba lapā pareizo atbildi (A, B vai C) uz katru jautājumu (1.-5.)!
PAVASARIS ISTABĀ
Ziemas beigās cilvēki ir noilgojušies pēc saules un ziediem. Kad kĜūst
gaišāks, visiem gribas mājās radīt pavasara noskaĦas. Ar pavasari saistās maiga
zaĜa zāle, zaĜas lapas kokiem un pirmie pavasara ziedi. Lai pavasaris ātrāk
ienāktu mājā, var izgriezt kokiem zarus, ienest tos istabā un ielikt vāzē ar ūdeni.
Ja istabā būs silts un zari atradīsies remdenā, bet ne karstā ūdenī, tad drīz tiem
parādīsies pirmās zaĜās lapiĦas.
Jo ārā ir siltāks laiks, jo iekšā ienesti zari ātrāk uzplauks. Visātrāk
izplaukst bērzu zari, skaisti izskatās ieva. Kad tai parādās ziedi, tā arī smaržo.
Ėiršu, plūmju un ābeĜu zariem istabā izplaukst gan lapas, gan ziedi.
KastaĦas uzplaukušie zari ir vieni no dekoratīvākajiem. Tie veras vaĜā
lēni un arī ilgi stāv vāzē. ZaĜas lapiĦas ātri sagaidāmas vēl citu koku zariem, ja
tos liek siltā ūdenī.
Visu koku zariem vāzē ir regulāri jāmaina ūdens. Ja grib pasteidzināt
zaĜu lapiĦu un ziedu rašanos, tad vāzē nedrīkst liet aukstu ūdeni.
(Pēc preses materiāliem)
1. Ko visi gaida pēc ziemas?
A Gaismu.
B Pavasari.
C Siltumu.
2. Kā mājās pasteidzināt pavasari?
A Nogriezt kokiem visus zarus.
B Ienest zarus karstā telpā.
C Ielikt koku zarus vāzē.
3. Kādam jābūt ūdenim vāzē?
A Siltam.
B Karstam.
C Aukstam.
4. Kura koka zari istabā izplaukst pirmie?
A Ievas zari.
B Bērza zari.
C Ėiršu zari.
5. Kas raksturīgs kastaĦas zariem istabā?
A Tiem ir patīkama smarža.
B Tiem ir lapas un ziedi.
C Tiem lēni atveras lapas.

7. uzdevums

 Attēlos redzamajiem cilvēkiem nepieciešama informācija.
 Izlemiet, kurš sludinājums (no A līdz F) ir visderīgākais katrai personai (1.-5.)!
 Atzīmējiet pareizo atbildi darba lapā!
1.

LiepiĦa kungs ir pieredzējis sirds slimību speciālists, kas
grib mainīt darba vietu. ViĦš labi prot vācu un angĜu
valodu.

2.

Ilgai Ābelei ir divi pirmsskolas vecuma bērni, kas dzīvo
mājās. ViĦa grib atrast abiem interesantas nodarbības.

3.

Pēteris ir profesionāls šoferis, bet strādā par automehāniėi.
ViĦš grib atrast darbu savā specialitātē.

4.

Inta strādā izdevniecībā un tulko grāmatas. ViĦa vēlas
nodibināt savu firmu, bet Intai pietrūkst zināšanu par tās
veidošanu un vadīšanu.

5.

Pētersona kungs grib atvērt nelielu veterinārklīniku
Valmierā. Naudas viĦam netrūkst, bet grūti atrast
piemērotu ēku.

Firma, kas nodarbojas ar automašīnu
remontu, aicina darbā auto elektriėi.
Fakss: 7 84 03 09

A

Nodarbības 4 līdz 6 gadus veciem bērniem
notiek mazajā burtu skoliĦā.
Interesēties pa tālruni 7148359

C

Firma aicina darbā tālsatiksmes autobusu
vadītājus. Vēlamas valodu zināšanas.
Mob.tālr.9-473091

E

Pārdod divstāvu māju Valmieras centrā.
Ideāla vieta birojam, servisam, veikalam u.c.

B

Zvanīt dienā - 7314683

Mācību centrs apmāca datorprasmē,
mazajā biznesā un namu apsaimniekošanā.
Tālr. 7233824

D

Starptautiskais medicīnas centrs meklē
kardiologu ar darba pieredzi un valodu
zināšanām.
Rakstīt: Rīga, LV 1042, p/k 8

F

8. uzdevums
• Izlasiet tekstu!
• Iedomājieties, ka jums vajag aizpildīt aptaujas lapu Ko es daru brīvajā laikā!
• Aizpildiet aptaujas lapu!

Aptaujas lapa
1.
Vārds

uzvārds

2.
Dzimums
3.
Adrese
4.
Ăimenes stāvoklis
5.
Izglītība
6.
Kāpēc (pēc jūsu domām) ir jābūt brīvajam laikam?
7.
Kad jums ir brīvais laiks?
8.
Ko jūs darāt brīvajā laikā?
9.
Kur jūs pavadāt brīvo laiku?
10.
Cik lielu naudas summu (uzrakstiet vārdiem) jūs parasti tērējat brīvajā laikā?

9. uzdevums
•
•

Izlasiet tekstu un iedomājieties sevi dotajā situācijā!
Uzrakstiet īsu vēstuli!

Jūs bijāt darba darīšanās citā pilsētā. Uzrakstiet īsu vēstuli radiem!
Vēstulē:
1) uzrakstiet, kur jūs bijāt;
2) norādiet, cik ilgi tur bijāt;
3) pastāstiet plašāk, ko darījāt;
4) pasakiet, ar ko tikāties;
5) pastāstiet, kāpēc.
Rakstiet savu vēstuli šeit! Vēstulē jābūt 50 – 70 vārdiem.

Pretendenta paraksts

