
 
 NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS 

 
 

 
 
 
 

© Nacionalinis egzaminų centras, 2019 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kurtiesiems ir neprigirdintiesiems 

užduoties (raštu) II dalis 

Teksto kūrimas  
 

2019 m. gegužės 27 d.                                                                                         Trukmė – 2,5 val. (150 min.) 

 
 

 
NURODYMAI 

 Pasitikrinkite, ar užduoties sąsiuvinyje nėra tuščių lapų arba kito aiškiai matomo spausdinimo 
broko. Pastebėję praneškite vykdytojui. 

 Pasirinkite vieną iš trijų pateiktų teksto kūrimo užduočių ir parašykite pasirinkto žanro 150 
žodžių tekstą. 

 Parašę suskaičiuokite žodžius ir paraštėje pažymėkite 150 žodžių ribą. Jei žodžių mažiau, 
parašykite jų skaičių. 

 Naudokitės juodraščiui skirtais popieriaus lapais, pažymėtais mokyklos spaudu. 

 Užrašykite savo vardą, pavardę ir temą švarraštyje. 

 Pasilikite pakankamai laiko darbui perrašyti į švarraštį, nes juodraštis nebus tikrinamas. 

 Rašykite aiškiai, įskaitomai juodai ar tamsiai mėlynai rašančiu rašikliu. Koregavimo priemonėmis 
naudotis negalima. 

 Kai baigsis ši patikrinimo dalis, švarraštį atiduokite vykdytojui. 
 
Linkime sėkmės! 
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Pasirinkite vieną iš trijų užduočių ir sukurkite pasirinkto žanro 150 žodžių tekstą. Rašydami 

remkitės literatūros (kultūros) žiniomis ir savo patirtimi. 
 

 

 

1 užduotis. Parašykite pasirinkto žanro tekstą tema Kas žmogų sieja su 

gimtaisiais namais? 

 
 

Didelį skausmą išgyvena žmogus, kuris yra ne savo noru atskirtas nuo gimtųjų namų. Tokių 

išgyvenimų yra patyrę lietuviai nuo senų laikų. Lietuviui nuolat teko kovoti už laisvę, o šias kovas 

lydėjo tremtys.  
Augutė Liutkevičienė 

 

Tėvynė žmogui tiek daug reiškia todėl, kad čia jis viską patyrė pirmąsyk: pasiaukojamą 

motinos meilę, rūpestingą tėvo gerumą. 

Vydūnas 

 

Namai – pragarai, be namų – negerai. 

Lietuvių liaudies patarlė 

 

 
Jums gali padėti šie patarimai: 

 

 pasvarstykite, kuo žmogui svarbūs gimtieji namai; 

 remdamiesi pateiktomis citatomis, aptarkite gimtųjų namų reikšmę; 

 pateikite pavyzdžių iš visuomenės kultūrinio gyvenimo, literatūros, filmų ar kt.; 

 išsakykite savo požiūrį, argumentuokite, kodėl taip manote. 

 

 

Teksto žanras gali būti: 

 rašinys,  

 literatūrinis dienoraštis, 

 literatūrinis laiškas,  

 straipsnis,  

 esė ir pan. 

 

Parašę suskaičiuokite žodžius, paraštėje pažymėkite 150 žodžių ribą. Jeigu žodžių mažiau, 

parašykite jų skaičių. 

 



2019 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis  ●  LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA   

 

 

2 užduotis. Parašykite pasirinkto žanro tekstą tema Ar verta domėtis 

praeitimi? 

 
 

Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia. 

Vincas Kudirka 

 

Tik pažinęs praeitį, gali kurti ateitį. 

Leonas Stepanauskas 

 

Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturėtų šių trijų savų ir tarsi 

įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos. 

Mikalojus Daukša 

 

Jei nebūtume turėję tokios praeities, kokią turime, nebūtume tokia tauta, kokia esame. 

Austėja Pilipavičiūtė 

 

 
Jums gali padėti šie patarimai: 

 

 paaiškinkite, kuo žmogui svarbi praeitis (asmeninė, šeimos, tautos); 

 remdamiesi pateiktomis citatomis, aptarkite praeities reikšmę; 

 pateikite pavyzdžių iš visuomenės kultūrinio gyvenimo, literatūros, filmų ar kt.; 

 išsakykite savo požiūrį, argumentuokite, kodėl taip manote. 

 

 

Teksto žanras gali būti: 

 rašinys,  

 literatūrinis dienoraštis, 

 literatūrinis laiškas,  

 straipsnis,  

 esė ir pan. 

 

Parašę suskaičiuokite žodžius, paraštėje pažymėkite 150 žodžių ribą. Jeigu žodžių mažiau, 

parašykite jų skaičių. 
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3 užduotis. Parašykite pasirinkto žanro tekstą tema „Niekuomet žmogus nėra 

toks gražus, koks jis yra kurdamas“ (Vydūnas) 
 

 

Kūryba – vidinis išsivadavimas. Nežinau, kaip būčiau pajėgęs gyventi, jei ne mano kūryba. 

Justinas Marcinkevičius 

 

Laisvas ir kuriantis žmogus įkvepia visą tautą ir suteikia jai dvasinės stiprybės. Kūryba – tai 

beribė galia, atverianti mūsų tautos savitumą, tūkstantmetę jos istoriją ir nenutrūkstančią jos kelionę 

pirmyn.  

Dalia Grybauskaitė 

 

Mums atrodo, kad geri ir gražūs dalykai egzistuoja savaime, bet iš tiesų taip nėra – jie yra tik 

tada, kai juos pastebi. 

Vytautas Kernagis 

 

 

Jums gali padėti šie patarimai: 

 

 paaiškinkite, kaip suprantate Vydūno mintį (kuo, kodėl kuriantis žmogus yra gražus);   

 remdamiesi pateiktomis citatomis, aptarkite, kokią įtaką žmogui daro kūryba; 

 pateikite pavyzdžių iš visuomenės kultūrinio gyvenimo, literatūros, filmų ar kt.; 

 išsakykite savo požiūrį, argumentuokite, kodėl taip manote. 
 

Teksto žanras gali būti: 

 rašinys,  

 literatūrinis dienoraštis, 

 literatūrinis laiškas,  

 straipsnis,  

 esė ir pan. 

 

Parašę suskaičiuokite žodžius, paraštėje pažymėkite 150 žodžių ribą. Jeigu žodžių mažiau, 

parašykite jų skaičių. 
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Švarraštis 

 

_____________________________________________________________________ 
Vardas ir pavardė 

 

 

_____________________________________________________________________ 
Tema 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

Čia rašo 

vertintojai 

1        2 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Žodžių skaičius __________  

Čia rašo 

vertintojai 

1        2 
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