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LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA 
VERTINIMO INSTRUKCIJA 

 

TEKSTO SUVOKIMAS 

 

Pastaba: atviri atsakymai gali būti formuluojami kitais žodžiais. 

Kl. nr. Atsakymas Taškai Vertinimas 

I tekstas 

1. Kad pasmerkė Antigonę mirti, nes ji nusižengė įstatymui. 1 Už teisingą atsakymą. 

2. 
Paklusnūs vaikai pripažįsta tėvo galią, o nepaklusnūs kenkia tėvo autoritetui 

valstybėje. 
1 Už teisingą atsakymą. 

3. 

(Vertinamas 

rankiniu 

būdu) 

Kreonto ir Haimono konfliktas kyla dėl jų skirtingo supratimo, koks turėtų 

būti valdovas: Kreontas yra autoritaras, manantis, kad gyventojai privalo 

besąlygiškai paklusti jo sprendimams, net jei jie ir neteisingi /gina savo 

autoritetą / savo valdžią / vertina paklusnumą, o Haimonas mano, kad 

valdovas turi atsižvelgti ir į visuomenės nuomonę / valdyti demokratiškai 

/jis gina demokratiją / žodžio laisvę / piliečių teisę į laisvą žodį. 

 

2 
Tinkamai paaiškina konflikto priežastį ir 

įvardija kiekvieno veikėjo ginamas vertybes. 

1 

Tinkamai paaiškina konflikto priežastį ir 

įvardija vieną vertybę / tinkamai paaiškina 

konflikto priežastį / tinkamai įvardija 

kiekvieno veikėjo ginamas vertybes. 

0 
Tinkamai įvardyta tik vieno veikėjo ginama 

vertybė / atsakyta neteisingai / neatsakyta. 

4. 

(Vertinamas 

rankiniu 

būdu) 

Kas negeba būti lankstus, rasti kompromisų, yra pasmerktas pralaimėti. 

 
1 

Tinkamai paaiškina pateiktų pavyzdžių 

reikšmę. 

0 Atsakyta neteisingai / neatsakyta. 

5. Choras pripažįsta, kad ir Kreonto, ir Haimono žodžiuose yra tiesos. 1 Už teisingą atsakymą. 

6. 

Tragedija. 

Tai vaidinti skirtas kūrinys, kuriame vaizduojami neišsprendžiami išoriniai ir 

vidiniai konfliktai, o jų pasekmė – herojaus žūtis. 
1 Už teisingą atsakymą. 
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II tekstas 

7. Jo gebėjimas pasipriešinti autoriteto galiai. 1 Už teisingą atsakymą. 

8. 

(Vertinamas 

rankiniu 

būdu) 

Abiejuose tekstuose vaizduojamas autoritariškas tėvo elgesys  ir  jauno 

žmogaus siekis tam autoritariškam elgesiui pasipriešinti / jauno žmogaus 

konfliktas su savo tėvu (autoritetu) / neteisingas tėvų elgesys su savo vaikais 

/ jauno žmogaus siekis įtikinti savo autoritariškai besielgiantį tėvą jo 

sprendimų neteisingumu. Pirmajame tekste tėvas nepripažįsta esąs neteisus, 

todėl jo sprendimų pasekmės tragiškos, jis praranda savo sūnų, nes nesugeba 

išmintingai naudotis savo galia, o antrajame tekste tėvas supranta buvęs 

neteisus ir, nors atvirai to nepripažįsta, savo elgesiu dukteriai tai parodo. 

Todėl jo autoritetas vaiko akyse sustiprėja ir ryšys tampa artimesnis. Mano 

nuomone ... (galimi įvairūs mokinių vertinimai). 

 

3 

Nurodyti veikėjus skiriantys ir siejantys 

požymiai, apibūdinti santykiai su kitais 

veikėjais, elgesys ir veiksmų pasekmės, 

aiškus ir pagrįstas mokinio požiūris, 

atsakymas rišlus. Argumentai tinkami ir 

svarūs. 

2 

Aptarti visi aspektai, argumentai tinkami, 

tačiau ne visi svarūs / atsakymui stinga 

rišlumo. 

1 

Aptarti tik kai kurie aspektai, tačiau ne visi 

argumentai tinkami ir svarūs, nuomonė aiški, 

tačiau neargumentuota. 

1 

Vienas papildomas taškas skiriamas už kalbos 

taisyklingumą. 

1 taškas skiriamas už raštingumą, jei atsakyme 

nėra klaidų arba padaryta ne daugiau kaip trys 

(rašybos, skyrybos, gramatikos arba žodyno) 

klaidos. Jei padarytos daugiau nei trys klaidos 

– 0 taškų. 

0 Atsakyta neteisingai / neatsakyta. 
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KALBOS PAŽINIMAS IR VARTOJIMAS 

Kl. nr. Atsakymas Taškai Vertinimas 

9. 

Vėlyvo rudens pirmadienį esame čia visai vieni. 

Stovim aikštelėje apstulbę, pamatę pirmąją visu grožiu atsivėrusią uolą sulig keturiasdešimties aukštų 

namu. Jos paviršius toks geltonas ir toks lygus, kad ji panaši į ką tik atpjautą biskvitinio torto gabalą.  

Įsižiūrėjusi matau daugybę keliose vietose iki pat apačios įskilusių sluoksnių Nors gal ji vis dėlto panašesnė 

į trapų Napoleono tortą. 

       Žiūriu į abu menkai pažįstamus bendrakeleivius, pasakojančius juokingus savų kelionių 

nuotykius, stengiuosi šypsotis ir svarstau, ar ne per narsus buvo šis sumanymas. Du galingi, visuomenėje 

svarų  žodį turintys vyrai ir aš, juos į kelią pakvietusi ir vesti pasiryžusi svajotoja. [...] Nežinau, ar jie 

pastebės, kad esu tik užsimetusi komunikabilios drąsuolės kostiumą, kad iš tiesų esu draskoma  vidinių 

baimių. 

10 

Už kiekvieną 

teisingą 

atsakymą – 1 

taškas. 

10. 

 

5 

Už kiekvieną 

teisingą 

atsakymą – 1 

taškas. 

11. 

Neabejoju, rezultatai, jei tik jie būtų nuoširdūs, bent jau turėtų kiek priblokšti – juk kiekvienas mūsų šiam 

sąrašui turėtų jeigu ne priekaištų, tai bent jau kuklių papildymų. 

 

„Niekuomet nebus iš tikrųjų laisvos ir apšviestos valstybės, kol ji nepripažins individo kaip aukštesnės ir 

nepriklausomos galios, iš kurios kyla visa jos pačios galia ir autoritetas, ir kol ji atitinkamai nesielgs su 

juo“, – sakė Henris Deividas Toro. 

 

Pasak režisierės Dalios Ibelhauptaitės, ,,dabar autoritetas yra žmogus, kuris pakliūva į televiziją arba 

realybės šou. Tai diktuoja madą ir supratimą apie autoritetus.“ 

3 

Už kiekvieną 

teisingą 

atsakymą – 1 

taškas. 

12. 

I 
1. Išplėstinis priedėlis po pažymimojo žodžio 

2. Išplėstinis pažyminys po pažymimojo žodžio 

3. Sudėtinio sujungiamojo sakinio dėmenys 

3 

Už kiekvieną 

teisingą 

atsakymą – 1 

taškas. 
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II 
1. Įterpinys 

2. Vienarūšės sakinio dalys po apibendrinamojo žodžio 

3. Šalutinis dėmuo 

3 

Už kiekvieną 

teisingą 

atsakymą – 1 

taškas. 

13. 

1. Grįždamas jis paslydo. 

2. Užuot parnešęs duonos, brolis grįžo tuščiomis. 

3. Prieš kokius ketverius metus buvome susitikę. 

4. Juk atjauta ir gailestis ugdo žmogaus gerumą. 

5. Tėtis asmeniškai už tave atsako. 

6. Krepšinio komanda žaidžia tokios sudėties. 

7. Kada nors ir jūs būsite laimingas. 

8. Dolerį įtarė esant netikrą. 

8 

Už kiekvieną 

teisingą 

atsakymą – 1 

taškas. 

 

TEKSTO KŪRIMAS 

Kl. nr. Atsakymas Taškai Vertinimas 

14. 

(Vertinamas 

rankiniu 

būdu) 

Vertinimo instrukcija https://www.nec.lt/failai/8129_TK_vert_instrukcija__2019.pdf  

 
32 

 Tema 

 Teiginių 

pagrindimas 

 Mokinio 

individualumas 

 Struktūra 

 Stilius ir 
žodynas 
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