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NURODYMAI 

 

 Jums pateiktos dvi samprotavimo rašinio ir dvi literatūrinio rašinio temos. Pasirinkite vieną iš jų 

(samprotavimo arba literatūrinio rašinio temą) ir parašykite rašinį. 

 Pasitikrinkite, ar egzamino užduotyje nėra aiškiai matomo spausdinimo broko. Pastebėję 

praneškite egzamino vykdytojui. 

 Galite naudotis žodynais. 

 Rašykite rašinį švarraščiui skirtuose lapuose. Užrašykite savo rajoną / miestą, mokyklą, klasę 

(grupę), vardą ir pavardę, pasirinkto rašinio temą. 

 Pasilikite pakankamai laiko rašiniui perrašyti į švarraštį, jeigu pirmiausia rašote juodraščiui 

skirtose vietose. 

 Turite užduoties sąsiuvinį atiduoti egzamino vykdytojui kartu su švarraščiu, nors rašinio 

juodraštis ir nebus tikrinamas. 

 Rašykite švarraštyje tamsiai mėlynai rašančiu rašikliu aiškiai ir įskaitomai. Koregavimo 

priemonėmis naudotis negalima. 

 Parašykite ne mažiau kaip 400 žodžių apimties rašinį, kaip numatyta Lietuvių kalbos ir literatūros 

brandos egzamino programoje. 

 Suskaičiuokite švarraštyje žodžius ir paraštėje nurodykite minimalaus žodžių skaičiaus (400 

žodžių) ribą. Vertinant už trūkstamą rašinio apimtį bus atimami taškai iš gauto bendro taškų 

skaičiaus. 

 Rašykite tik jums skirtose vietose, nerašykite vertintojų įrašams skirtose vietose.  

 Pasitikrinkite dar kartą, ar švarraštyje nepalikote klaidų, ir jį atiduokite egzamino vykdytojui.   

 

Linkime sėkmės! 
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I. SAMPROTAVIMO RAŠINIO UŽDUOTIS 
 

Siūlomos temos: 
 

1. Kodėl vienatvė gali būti patraukli?  
 

Autoriai pasirinkti:  

Maironis, H. Radauskas, Just. Marcinkevičius  
 

Nukreipiamieji klausimai: 

1. Ar vienatvė patiriama tik žmogui esant vienam? 

2. Kuo vienatvė baugina žmogų? 

3. Ką žmogui gali suteikti vienatvė?   

 

2. Ar galima gyventi be kaukių? 
 

Autoriai pasirinkti:  

M. K. Sarbievijus, J. Savickis, A. Škėma  
 

Nukreipiamieji klausimai: 

1. Kodėl žmogus linkęs slėpti savo tikrąjį „aš“? 

2. Kokios aplinkybės žmogų verčia būti atvirą? 

3. Ką žmogus patiria parodydamas tikrąjį savo veidą? 

 
 

 

 

II. LITERATŪRINIO RAŠINIO UŽDUOTIS 
 

Siūlomos temos: 
 

1. Žmogaus santykis su žeme lietuvių literatūroje  
 

Autoriai pasirinkti:  

K. Donelaitis, M. Katiliškis, Just. Marcinkevičius  
 

Nukreipiamieji klausimai: 

1. Kodėl lietuvių literatūroje tiek žemdirbiškos kultūros ženklų? 

2. Koks žemės vaizdinys kuriamas lietuvių literatūroje? 

3. Kokios žmogaus sąsajos su žeme pabrėžiamos lietuvių literatūroje?   

 

2. Kaip lietuvių literatūra išreiškia žmogaus poreikį tobulėti? 
 

Autoriai pasirinkti:  

M. Mažvydas, V. Kudirka, V. Mykolaitis-Putinas  
 

Nukreipiamieji klausimai: 

1. Kokio laikotarpio lietuvių literatūra žmogų ypač ragina tobulėti? 

2. Kokių vertybių siekti žmogų skatina lietuvių literatūra? 

3. Kaip poreikis tobulėti susijęs su asmens vidiniais išgyvenimais? 

 
 

 

 

Pastaba. Autoriai, iš kurių vieną turite pasirinkti, išvardyti chronologine tvarka. 
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (rajonas / miestas, mokykla) 

_______ klasės (grupės) mokinio (-ės) __________________________________________________________________________________________________________ 

(vardas ir pavardė) 

 

Juodraštis 
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