Paraugs

LASĪŠANA
1. 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. Bērniem ieeja brīva

A Bērniem ir lētākas biļetes.
B Bērniem par ieeju nav jāmaksā.
C Bērni te nedrīkst ieiet.

2.

A Saldējums ir kaitīgs veselībai.
B Saldējumu šeit nepārdod.
C Saldējumu šeit nedrīkst ēst

3.

Ēst saldējumu šeit
aizliegts!

Nesūtiet naudu
aploksnēs!

Ražots Latvijā
4. 4.

5.

Bezmaksas
konsultācija

A Nedrīkst naudu sūtīt aploksnēs.
B Nedrīkst naudu glabāt aploksnēs.
C Nedrīkst naudu saņemt aploksnēs
A Prece ievesta mūsu valstī.
B Prece izgatavota mūsu valstī.
C Preci tirgo mūsu valstī.
A Šeit var samaksāt par konsultāciju.
B Šeit var saņemt maksu par konsultāciju.
C Šeit var saņemt konsultāciju par brīvu.

2. uzdevums
 Izlasiet uzmanīgi tekstu, jautājumus un dotās atbildes!
 Atzīmējiet darba lapā vienu pareizo atbildi (A, B vai C) uz katru jautājumu (1.-5.)!
SVĒTKI DĀRZĀ
Vai kāzu vakariņas nevar notikt pie mājas ziedošā dārzā? Dabas telpa ar debesu
griestiem, koku sienām un zāles grīdu rada labu garastāvokli.
Pēc psiholoģiskajiem testiem sarkano krāsu cilvēki uztver kā dzīvības, veselības un
mīlestības simbolu. Baltā krāsa ir emociju krāsa. Skaistajā, krāsainajā dabas telpā kāzu ballei ir
īstā vieta.
Lai glābtos no lietus, var uzcelt plēves māju. Parasti galdam visapkārt novieto krēslus,
bet galds var būt klāts arī bufetes veidā. Galdus var izvietot arī grupās.
Pat ja viesu skaits nav liels, klājot galdu ārā, tas ieteicams lielāks. Arī attālumi vēlami
lielāki, jo ārā viss izskatās mazāks.
Ja prognozes sola labu laiku, galdu var klāt pat jūras krastā. Jūra ir mīlestības un
uzticības simbols.
( Pēc preses materiāliem )
1. Kur teksta autors iesaka klāt kāzu galdu?
A) Lielā telpā ar gaišiem logiem.
.
B) Mežā koku paēnā.
C) Dārzā mājas tuvumā.
2. Kā cilvēki uztver sarkano krāsu?
A) Kā dzīvības un mīlestības krāsu.
B) Kā trauksmes un nemiera krāsu.
C) Kā klusu un nomierinošu krāsu.

.

.
.

3. Kur autors iesaka paslēpties no lietus?
A) Zem koku zariem.
B) Zem plēves jumta.
C) Iekšā telpās.
4. Kāpēc autors iesaka ārā klāt lielākus galdus? – Tāpēc, ka ārā
A) viss izskatās mazāks
B) parasti ir vairāk telpas
C) cilvēki vairāk kustas.
5. Kāpēc autors iesaka klāt galdu jūras krastā?
A) Tur ir svaigs jūras gaiss
B) Jūra simbolizē mīlestību
C) Cilvēkiem patīk jūra.

3. uzdevums

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

Lapas kungs ir pieredzējis jurists, kas grib mainīt darba vietu. Viņš labi prot
krievu un angļu valodu.

2.

Ilze Goba ir jauna māmiņa. Viņa meklē labas nodarbības saviem
pirmsskolas vecuma bērniem.

3.

Viktors pēc specialitātes ir automehāniķis, kaut strādā par šoferi. Viņš grib
atrast darbu specialitātē.

4.

Astra strādā tulkošanas birojā. Viņai daudz jāstrādā ar datoru, bet pietrūkst
zināšanu

5.

Andersona kungs grib atvērt biroju Rīgas centrā. Naudas viņam netrūkst, bet
grūti atrast nelielu piemērotu ēku, ko viņš varētu nopirkt.

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

A

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

C

Firma aicina darbā automehāniķus.
Vēlamas valodu zināšanas.
Mob.tālr.9-473091

E

Pārdod divstāvu koka māju Rīgas centrā.
Ideāla vieta birojam, servisam, veikalam.
Zvanīt dienā 7314683
B

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

D

Birojs aicina darbā juristu. Prasības:
darba pieredze un valodu zināšanas.
Rakstīt: Rīga, LV 1042, p/k 8

F

RAKSTĪŠANA

1. uzdevums

 Izlasiet tekstu!
 Iedomājieties, ka Jūs lūdz aizpildīt aptaujas lapu par sabiedrisko transportu!
 Aizpildiet aptaujas lapu!
Aptaujas lapa par sabiedrisko transportu

1. Vārds, uzvārds ____________________________________________________________
2. Dzimums _________________________________________________________________
3. Dzimšanas dati (datums, mēnesis, gads)__________________________________________
4.Jūsu dzīvesvieta ____________________________________________________________
5. Profesija _________________________________________________________________
6. Cik reizes nedēļā jūs braucat ar sabiedrisko transporta līdzekli?________________________
7. Kuru sabiedrisko transporta līdzekli jūs visbiežāk izmantojat?_________________________
8. Kāpēc? __________________________________________________________________
9. Kas jūs neapmierina sabiedriskajā transportā?______________________________________
10. Cik lielu naudas summu (uzrakstiet vārdiem) jūs mēnesī tērējat transporta izdevumiem?
____________________________________________________________________________

2. uzdevums

 Izlasiet tekstu un iedomājieties sevi dotajā situācijā!
 Uzrakstiet īsu vēstuli!
Jūs vēlaties mainīt dzīvokli. Uzrakstiet īsu vēstuli avīzes redakcijai!
Vēstulē:
1) norādiet, kad publicēt sludinājumu;
2) uzrakstiet, kur atrodas jūsu dzīvoklis;
3) pastāstiet plašāk, kāds ir dzīvokļa plānojums;
4) pasakiet, kādu jūs vēlaties jauno dzīvokli;
5) informējiet, kā visērtāk ar jums sazināties.
Rakstiet savu vēstuli šeit! Vēstulē jābūt 50 – 70 vārdiem.

