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• Rašyti atsakymus galite ir pieštuku, bet bus vertinami tik tie atsakymai, kurie parašyti parkeriu arba tušinuku. 
Koregavimo priemonėmis naudotis draudžiama. 

• Bus vertinamas ir Jūsų raštingumas. Neaiškiai parašyti atsakymai bus vertinami 0 taškų. 
• Atlikdami testo užduotis, į klausimus atsakykite glaustai ir aiškiai. Jūsų atsakymai turi tilpti į paliktas eilutes. 

  

Vertinimo komisijos pіrmininkas _________________________________________ 
(parašas, vardas ir pavardė) 

 Vertintojai: _________________________________________ 
(parašas, vardas ir pavardė) 

_________________________________________ 

(parašas, vardas ir pavardė) 

 
TESTŲ VERTINIMAS 

 

  

Surinktų taškų suma Užduotys Maksimalus taškų 
skaičius 

1 vertintojas 2 vertintojas 
Skaitomo teksto suvokimo užduotys 24   
Papildomi taškai   2   
Gramatikos užduotys 14   
Papildomi taškai   2   
Iš viso taškų: 42   

Galutinė taškų suma  
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Perskaitykite tekstą ir atlikite toliau pateiktas užduotis  

IŠVARYTAS 

Buvo karšta 1709 metų vasara. Kaitra kankino žmones ir gyvulius. Išdžiūvo šuliniai. Įsros upėje 
buvo mažai vandens. Blogai augo javai ir daržovės. Žmonės badavo.  

Vieną vakarą būrai∗ ėjo iš laukų namo. Jie pastebėjo danguje juodą šešėlį, kuris nulėkė prie saulės 
ir visai ją uždengė. Išsigandę žmonės visą naktį nemiegojo.  

Išaušo nelaimingas rytas. Stolbekio dvare vienas po kito darbininkai griuvo laukuose ir nebegalėjo 
atsikelti. Jų kūnai pajuodavo. Žmonės suprato, kad tai maras. Namai ir laukai buvo pilni lavonų.  

Maras atėjo ir į Šimonių namus. Daug Šimonių mirė. Liko gyvi tik senasis Šimonis ir du jo 
sūnūs – Etmonas ir Matas. Palaidoję artimuosius, pradėjo tvarkyti ūkį.  

Praėjus marui, Įsros pakrantėje liko labai mažai žmonių. Tuščios stovėjo būrų trobelės.  
Daug našlaičių priglaudė Šimoniai savo dvare. Džiaugėsi vaikai naujais namais. Jie stropiai dirbo, 

nes buvo sotūs ir šiltai aprengti.  
Sūnus Etmonas tvarkė visus dvaro reikalus. Jam padėjo Matas. Kiekvieną vakarą tėvas su sūnumis 

eidavo į sodą prie didžiojo kapo pasimelsti, pasakyti kapui labos nakties.  
Išaušo nelaimingoji diena. Į Šimonių dvarą atėjo keliolika vokiečių. Šimoniai buvo vaišingi 

žmonės ir meiliai pavaišino svečius.  
Bet atvykusieji svečiai pareiškė, kad dabar jie gyvens dvare.  
Supyko Šimonis ir tarė:  
– Niekados, kol aš gyvas, svetimšalis nešeimininkaus mano namuose! Lauk iš mano dvaro!  
– Gana ilgai tu čia viešpatavai, seni! Čia vokiečių žemė, čia vokiečiai ir ponai! – pasakė atėjūnas ir 

trenkė Šimoniui lazda.  
Matas laikė glėby mirštantį tėvą, o Etmonas puolė svetimuosius. Bet Etmonas buvo vienas, o 

vokiečių daug ... Užmušė vokiečiai ir Etmoną.  
Vienas Matas liko. Jis graudžiai verkė. Šeimos nebėra, namų nebėra, tėviškėje šeimininkauja 

vokiečiai.  
Našlaičiai vaikai padėjo Matui palaidoti tėvą ir brolį didžiajame kape po ąžuolu.  
Kai rytuose patekėjo aušra, Matas atsisveikino su kapu, atsisveikino su verkiančiais našlaičiais ir 

išėjo iš tėviškės.  
Pagal Ievą Simonaitytę 

 

Skaitomo teksto suvokimo užduotys (24 taškai) 

1. Kas kankino žmones ir gyvulius? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

2. Kodėl žmonės badavo? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

                                                 
∗ būras – olandiškas žodis, reiškiantis ūkininką 

Čia rašo 
vertintojai 

     1         2  
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3. Ką vieną vakarą pastebėjo žmonės? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

4. Kokia liga prasidėjo kaime? Kas atsitiko su žmonėmis? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

5. Kas liko gyvi iš Šimonių šeimos? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

6. Ką priglaudė Šimoniai savo namuose? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

7. Ką veikė dvare tėvas su sūnumis? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

8. Kaip priėmė Šimoniai į dvarą atvykusius vokiečius? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

9. Ką Šimoniams pasakė vokiečiai? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

10. Ką vokiečiams pasakė Šimonis? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

11. Ką vokiečiai padarė senajam Šimoniui ir Etmonui? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

12. Ką Matas padarė kitą rytą? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

Čia rašo 
vertintojai 

     1         2  
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Skaitomo teksto suvokimo užduoties taškų suma (maks. 24)   
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Gramatikos užduotys (14 taškų) 

I užduotis. Morfologiškai išnagrinėkite pabrauktus žodžius pildydami lentelę. Jei žodis neturi 
kurio nors požymio, rašykite brūkšnį ( – ).  

4 taškai 
Darbininkai griuvo laukuose ir nebegalėjo atsikelti. Liko gyvi tik senasis Šimonis ir du jo sūnūs. 

Jie stropiai dirbo. Kiekvieną vakarą tėvas su sūnumis eidavo į sodą prie didžiojo kapo.  
 

Žodis 
Kalbos dalis 

(veiksmažodžio 
forma) 

Paprastas, 
įvardžiuotinis 

Giminė Skaičius Linksnis Laikas Asmuo Asmenuotė 

ir         

du         

jie         

stropiai         

su         

sūnumis         

eidavo         

didžiojo         
 

 
 

II užduotis. Skliausteliuose nurodykite pateiktų sakinių rūšį pagal sandarą (vientisinis, sudėtinis 
sujungiamasis, sudėtinis prijungiamasis, mišrusis).  

3 taškai 
1. Atvykusieji svečiai pareiškė, kad dabar jie gyvens dvare. 

( _____________________________________________________________________ ) 

2. Kai rytuose patekėjo aušra, Matas atsisveikino su kapu, atsisveikino su verkiančiais 
našlaičiais ir išėjo iš tėviškės. 

( _____________________________________________________________________ ) 

3. Matas laikė glėby mirštantį tėvą, o Etmonas puolė svetimuosius. 

( _____________________________________________________________________ ) 

 
III užduotis. Paaiškinkite skaitmenimis pažymėtus skyrybos ženklus.  

4 taškai  
1. Palaidoję artimuosius,1 pradėjo tvarkyti dvarą. 

________________________________________________________________________ 

2. Kiekvieną vakarą tėvas su sūnumis eidavo į sodą prie didžiojo kapo pasimelsti,2 

pasakyti kapui labos nakties. 

________________________________________________________________________ 
 

Čia rašo 
vertintojai 

     1          2  
      

      

      

      

      

      

      

      

Taškų suma (maks. 4)   

Čia rašo 
vertintojai 

     1          2  
      
      

      

Taškų suma (maks. 3) 

Čia rašo 
vertintojai 

     1          2  
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3.  – Gana ilgai tu čia viešpatavai,3 seni! 

________________________________________________________________________ 

4. Praėjus marui,4 Įsros pakrantėje liko labai mažai žmonių. 

________________________________________________________________________ 

5. Sūnus Etmonas tvarkė visus dvaro reikalus, 5 o jam padėjo Matas. 

________________________________________________________________________ 

6. Blogai augo javai ir daržovės,6 žmonės badavo. 

________________________________________________________________________ 

7. Jie,7 be abejo,8 buvo vaišingi žmonės. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

IV užduotis. Sutartiniais ženklais pabraukite sakinio dalis (veiksnys, tarinys, papildinys, 
aplinkybės, pažyminys) ir parašykite sakinio dalių klausimus.  

3 taškai 
 

1. Jie pastebėjo danguje juodą šešėlį. 

2. Tuščios stovėjo būrų trobelės. 

3. Šimoniai meiliai pavaišino svečius. 
 
 

Čia rašo 
vertintojai 

   1           2  
      
      

      

      

      

Taškų suma (maks. 4)   

Čia rašo 
vertintojai 

     1          2  
      
      

      

Taškų suma (maks. 3)   

Taškų suma už gramatikos užduotis (maks. 14)   


