
Otro svešvalodu MK 

Snieguma līmeņa apraksts prezentācijai  krievu valodā vidusskolā 

Prezentācijas 

līmeņi 

(horizontāli), 

kritēriji 

(vertikāli) 

1 2 3 

Vēl trūkst zināšanu 

 

Ir pieļautas kļūdas 

 

Ir sasniegts iecerētais! 

 

Prezentācijas 

struktūra 

  

Nav skaidras struktūras (nav 

ievada, iztirzājuma un/vai 

nobeiguma), nav pārejas 

starp sadaļām. 

Trūkst viens no 

struktūras elementiem 

(ievads un/vai 

nobeigums), daļēji 

ir  pārejas starp 

sadaļām. 

Informāciju pasniedz 

skaidri, kodolīgi, 

loģiskā secībā (ievads, 

iztirzājums, 

nobeigums), ir pareizas 

pārejas starp sadaļām. 

Tēmas 

pārzināšana, 

satura izklāsts 

  

Slikta izpratne par 

tēmu,  faktu uzskaitījums bez 

argumentācijas, nav 

pamatota temata izvēle. 

Veikta pamatīga tēmas 

izpēte, reizēm pietrūkst 

argumentu, neveikli 

pamatota temata izvēle. 

Veikta dziļa tēmas 

izpēte, argumentēti 

apgalvojumi, pamatota 

temata izvēle. 

Dizains, 

noformējums, 

izmantotā 

vizualizācija 

  

Pārāk daudz vai nemaz 

teksta, tas grūti salasāms, 

izvēlētie grafiskie, vizuālie 

elementi nav īsti vienoti ar 

saturu, specefekti traucē. 

Kopumā pārskatāms 

noformējums, taču 

izvēlētais dizains, 

vizuālie materiāli tikai 

daļēji palīdz uztvert 

saturu. 

  

Labi lasāms, piemērota 

garuma   teksts, labi 

attēli, diagrammas, 

burtu fontu un lieluma 

izvēle u.c. palīdz 

saprast saturu. 

Valodas lietojums 

  

Ļoti ierobežots, nepietiekams 

vārdu krājums, vienkārši 

teikumi, daudz gramatisku, 

ortogrāfijas, interpunkcijas 

kļūdu, runā lēni, ar pauzēm, 

izruna kļūdaina. 

Ir pietiekams vārdu 

krājums, vienkāršas 

gramatiskas struktūras 

ir  bez kļūdām, reizēm 

izmanto sarežģītākas 

gramatiskas struktūras, 

taču pieļauj dažas 

kļūdas. Izsakās diezgan 

plūstoši. Ir dažas 

pauzes, izrunas kļūdas 

netraucē izprast saturu. 

Plašs vārdu krājums, 

daudzveidīgi teikumi un 

gramatiskās 

konstrukcijas, augsta 

gramatiskā precizitāte, 

runā plūstoši, bez 

grūtībām. 



Uzstāšanās un 

ķermeņa valoda, 

laika limits (5 

min.). 

  

Skolēna uzstāšanās liecina 

par nepietiekamu gatavību. 

Skolēns lasa tekstu no 

ekrāna/lapas, gandrīz 

neveido acu kontaktu ar 

auditoriju. Nav ievērots laika 

limits. 

  

Pastāsta vairāk nekā 

rakstīts uz slaidiem, 

taču bieži ieskatās lapā, 

skaidra, saprotama 

balss, reizēm stostās. 

Pieņemams acu 

kontakts, žesti, 

intonācija. Daļēji 

ievērots laika limits (3 

vai 5 min.) 

Uzstājas pārliecinoši, 

skaidra, skaļa balss, 

precīza izruna. Pastāsta 

daudz vairāk nekā 

rakstīts uz ekrāna/lapas. 

Labs acu kontakts ar 

auditoriju. Piemēroti 

žesti, intonācija. 

Ievērots laika limits 4 

minūtes. 

Atbildes uz 

jautājumiem 

Atbild īsi, izmantojot 

atsevišķus vārdus, frāzes. 

Atbild uz jautājumiem, 

taču  ne visas atbildes ir 

izsmeļošas un precīzas. 

Brīvi atbild uz 

jautājumiem, sniedz 

izsmeļošas, precīzas 

atbildes uz visiem 

jautājumiem. 

  

 


