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Kritēriji / Punkti Saturs Runas struktūra Runas izklāsta veids Prasme saprast 
un atbildēt uz 
jautājumiem

Valodas lietojuma 
prasmes līmenis runā un 
jautājumos

4

- Runa liecina par temata
dziļu izpratni.
- Pamato temata izvēli, 
pierādot tā nozīmīgumu sev 
vai sabiedrībai.
- Mērķtiecīgi un argumentēti 
izklāsta galveno domu, 
izmanto personīgo pieredzi.

- Runas skaidrā un 
precīzā struktūra 
(ievads, iztirzājums, 
nobeigums) padara 
domu viegli uztveramu.
- Ievēro runas ilgumu.

- Jau runas sākumā piesaista 
klausītāju uzmanību.
- Skaidra izruna.
- Pielāgo runas ātrumu un balss 
intonāciju saturam.
- Ir acu kontakts ar
klausītājiem.
- Prasmīgi izmanto neverbālos 
izteiksmes līdzekļus.

- Izsmeļošas un 
precīzas atbildes 
uz jautājumiem, 
precīzi ievērotas 
valodas normas.

- Plašs vārdu krājums abās 
valodās, daudzveidīga teikumu 
uzbūve un runas mērķim 
atbilstoša stila izvēle.
- Nevainojams valodas 
lietojums abās valodās, gan 
uzstājoties, gan atbildot uz 
jautājumiem.

3

- Runa atbilst tematam.
- Cenšas pamatot 
temata izvēli, pierādot tā 
nozīmīgumu sev vai 
sabiedrībai.
- Izklāsta galveno domu, 
izmanto personīgo pieredzi.
- Runa ir daļēji argumentēta.

- Runa strukturēta, 
daļēji trūkst kāds no 
plāna elementiem 
(ievads, nobeigums).
- Informāciju un 
uzskatus izklāsta secīgi.
- Pamatā ievēro runas
ilgumu.

- Runā skaidri un sadzirdami.
- Cenšas izmantot intonācijas 
maiņu un atbilstoši mērķim 
pielāgot runas ātrumu.
- Acu kontakts ir tikai ar vienu 
personu.
- Cenšas izmantot neverbālos 
izteiksmes līdzekļus.

- Atbildes uz 
jautājumiem 
pilnībā neatklāj 
jautājuma būtību.
- Nelielas atkāpes 
no leksiski – 
gramatiskajām 
normām.

- Plašs vārdu krājums, lieto 
tēmai un situācijai atbilstošu 
stilu, bet teikumu uzbūve 
vienveidīga.
- Materiāla izklāstā ir dažas 
leksiski - gramatiskas 
kļūdas.
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- Runa atbilst tematam.
- Izklāstot domu, pietrūkst 
mērķtiecības.
- Izklāsta faktus, idejas, tomēr 
trūkst pārliecības par sacīto.

- Trūkst ievada vai
nobeiguma.
- Informācija un uzskati
izklāstīti juceklīgi.

- Vāji vai pārspīlēti izmanto balss 
intonāciju un neverbālos 
izteiksmes līdzekļus.
- Nepamatotas pauzes.

- Jautājumu 
neizprot uzreiz, tas 
jāatkārto.
- Atbilde daļēja, ar 
daudzām leksiski – 
gramatiskām 
kļūdām.

- Vārdu krājums
pietiekams.
- Materiāla izklāstā ir 
daudzas leksiski – 
gramatiskas kļūdas.
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- Runa tikai daļēji atbilst
tematam.

- Runa nav strukturēta 
atbilstoši mērķim.

- Runa neskaidra.
- Neatbilstoši neverbālie 
izteiksmes līdzekļi.

- Uzdoto jautājumu 
neizprot vai arī 
valodas 
neprecizitāte traucē 
uztvert domu.

- Vārdu krājums 
ierobežots.
- Valodas neprecizitāte traucē 
uztvert domu.


