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SAMPROTAVIMO RAŠINIO UŽDUOTYS 

 
 

1.  Kodėl pasauliui reikia maištininkų? 
 

Autoriai pasirinkti:  

A. Mickevičius, V. Kudirka, Maironis, J. Biliūnas, J. Savickis, B. Krivickas, J. Aputis 

 
2.  Ar atlaidumas – silpno žmogaus bruožas? 
 

Autoriai pasirinkti:  

J. Biliūnas, V. Krėvė, J. Tumas-Vaižgantas, V. Mykolaitis-Putinas, M. Katiliškis, Just. Marcinkevičius, 

J. Aputis  
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1.  Kokį Lietuvos mitą kuria skirtingų epochų rašytojai? 
 

Autoriai pasirinkti:  

J. Radvanas, Maironis, V. Krėvė, Č. Milošas, Just. Marcinkevičius, S. Geda, M. Ivaškevičius  

 
2.  Miesto vaizdavimo kaita lietuvių literatūroje 
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K. Donelaitis, J. Biliūnas, J. Savickis, H. Radauskas, J. Vaičiūnaitė, J. Kunčinas, A. Marčėnas 
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