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2016./2017. m.g. centralizētais 
eksāmens angļu valodā 

Pieteiktais skolēnu skaits: 13 700 
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Eksāmena darba daļu īpatsvars un 
izpildei paredzētais laiks: 

 

 

 



Uzdevumu veidu īpatsvars  
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Uzdevumu veidi 
Uzd. 

skaits 
Punktu 
skaits 

Īpatsv. 
 darbā, 

% 

Atbilžu izvēles 3 25 17 

Savietošanas  2 22 15 

Vārdu un struktūru saskaņ.  2 15 10 

Vērtējuma izvēles  1 10 6 

Tukšo vietu aizpildīšanas 1 6 4 

Īso atbilžu 1 12 8 

E-pasts, eseja 2 30 20 

Intervija, dialogs, monologs 3 30 20 



Uzmanību! 

Rakstu daļa: 
 

• Skolēnu kodi! 

• Darba lapās jāraksta salasāmi. 

• Eksāmena materiālu nosūtīšana. 

• Akts par izglītojamo nepiedalīšanos kādā no 

centralizētā eksāmena rakstu daļām. 
 

Mutvārdu daļa: 
 

• Kodi protokolā. 

• Ieraksts diskā un vērtējums.  

• Ieraksta sākumā izglītojamā kods. 

• Tiek nodoti tukši diski.  

• Akts par izglītojamo nepiedalīšanos mutvārdu daļā. 
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Svešvalodu ce 
runāšanas prasmes 
vērtējuma protokola 
paraugs 
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Runāšanas daļa 2017./2018. m.g. 

Task 1  
Interview  

Task instructions:  

You have to answer five questions about the topic.  

Say as much as you can. 

You have 3-5 minutes for the five questions.  

 

CAREERS  

1. Would you prefer a well-paid job or an interesting one? Why? 

2. What career do you plan to follow after finishing your education? Why?  

3. What professions do you think are the most popular among young people?  

4. Should parents influence their children’s choice of career? Why/Why not?  

5. How has technology changed career options available?  
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Runāšanas daļa 2017./2018. m.g. 

Task 2  
 

Monologue 

Task instructions: 

Read the text. In your own words: 

1) define briefly what the main issue/problem is; 

2) say what you think about the issue raised in the text; 

3) provide arguments and examples to support your opinion; 

4) come to a conclusion. 

You have 2 minutes to prepare. Speaking time: 3 minutes. 

* After you’ve finished your monologue, answer one additional 
question. 
 

SCIENCE AND EVERYDAY LIFE 

If you think science does not matter much to you, think again. Science affects us all, every 
day of the year, from the moment we wake up, all day long, and through the night. Your 
digital alarm clock, the weather report, your cell phone, the antibiotics that treat your sore 
throat, the clean water that comes from your tap, and the light that you turn off at the end of 
the day have all been brought to you by science. The modern world would not be modern 
at all without the lifestyle and technology enabled by science.  

• Should any technological developments be limited? Why/Why not?  

• What things would you never let technology replace? Why?  
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Vērtēšana  
2017 

Lasīšana: automātiski 

 

Klausīšanās: 30-40 vērtētāji 

Val. lietojums: 30-40 vērtētāji  

Vieta: Rīgas 3. ģimnāzijā  

Datums: 08.04.2017. un 09.04.2017. 

 

Rakstīšanas daļas vērtēšana: 

Vieta: Rīgas 3. ģimnāzijā  

Datums: 05.06.2017. – 08.06.2017. 

Vērtētāju skaits: 120 

 

(!) Pieteikumi līdz 20.02.2017. plkst.16:00 

http://vertetaji.visc.gov.lv 
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http://vertetaji.visc.gov.lv/


Rakstīšanas daļas vērtēšana 
Angļu valodas centralizētā eksāmena 
mācību uzdevumi 
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Uzdevumi: 

www.visc.gov.lv – Vispārējā izglītība – Pārbaudes 
darbi – Aktuālā informācija - Informācija angļu 
valodas CE vērtētāju pretendentiem: 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokume
nti/20170119_anval_iepirkuma_uzdevumi.pdf  

 

Atbilžu forma tiešsaistē: 

http://goo.gl/OxpBam 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/20170119_anval_iepirkuma_uzdevumi.pdf
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/20170119_anval_iepirkuma_uzdevumi.pdf


„ EKP izmantošanas kvalitātes 
nodrošināšanas matrica”  

Eiropas Moderno valodu centrs 
Austrija, Grāca  

15.11.2016. -16.11.2016. 
 

1
0 

Projekta saite: goo.gl/JO4wuf 
 

Kvalitātes nodrošināšanas 

cikla četri posmi: 

• plānošana, 

• īstenošana, 

• novērtēšana, 

• pilnveidošana. 

 



Lidija Mitrofanova 
VISC speciāliste svešvalodu pārbaudes darbu jautājumos 

 

Tālr. (+371) 67814469 

E-pasts: lidija.mitrofanova@visc.gov.lv 
 

17.02.2017., Rīga 


