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Ethnic Minority Achievement   

 

Exam Words English - Eksāmenu jautājumus Latvian 

Analyse give the main ideas, connections 

and importance 

Analizēt Sniegt galvenās idejas, 

sakarības un nozīmi 

Assess Give the weak and strong points Novērtēt Norādīt vājās un stiprās 

puses 

Comment on Say what you think Komentēt Izteikt savas domas 

criticize Say what you think for and 

against something 

Kritizēt Izteikt domas par un pret 

kaut ko 

define Give the meaning of Definēt Paskaidrot nozīmi 

describe Give a detailed account Aprakstīt Sniegt detalizētu pārskatu 

differentiate Give precise differences Diferencēt Sniegt precīzas atšķirības 

discuss Write in detail Apspriest Detalizēti aprakstīt 

distinguish Give the differences between Atšķirt Aprakstīt atšķirības starp 

Enumerate List Uzskaitīt Sastādīt sarakstu 

evaluate Give the good & bad points 

about a subject 

Novērtēt Izšķirt plusus un mīnusus par 

doto tēmu 

examine Investigate the pros and cons Pārbaudīt Pētīt plusus un mīnusus 

explain Give clear answers Paskaidrot Dot skaidras atbildes 

illustrate Use examples to make a point Ilustrēt Izmantot piemērus, lai 

izteiktu argumentu 

interpret Show what something means Interpretēt Paskaidrot kaut kā nozīmi 

Justify Explain your answer- giving 

examples 

Attaisnot Paskaidrot Jūsu atbildi dodot 

piemērus 

Outline Give the general idea Iezīmēt Sniegt vispārējo priekštatu 

Relate Make connections Sasaistīt Veidot savienojumus 

state Write in brief Konstatēt Rakstīt kodolīgi 
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Ethnic Minority Achievement   

 

 

Typical exam questions Ierastie eksāmenu jautājumi 

 

English- Latviski 

Write down the name of……… Uzrakstiet tā vārdu……… 

Write down its name Uzrakstiet tā vārdu/nosaukumu 

Write down the name given……….. Uzrakstiet vārdu, kas dots……….. 

Write down the scientific Uzrakstīt zinātnisko nosaukumu….. 

name………..  

Write about why….. Rakstīt par to kāpēc…… 

Read the information about……… Izlasi informāciju par……… 

Suggest…x... reasons for ……. Ieteikt….x….iemeslus par….. 

Suggest how….why Iesakiet kā….kāpēc 

Look at the pictures/diagram Apskati attēlus/diagrammas 

Which object is/has ………… Kurš objekts ir/Kuram objektam ir…. 

Which diagrams………….. Kuras diagrammas……… 

Choose from………….. Izvēlēties no……… 

Explain why/how Paskaidro kāpēc/kā 

Describe how…... Aprakstīt kā…….. 

Calculate the……….. Izrēķināt……….. 

The difference between…. Atšķirība starp…. 

How many? Cik daudz? (var skaitīt un uzskaitīt) 

How much? Cik daudz? 

 


