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Rašymo užduotis 
 
 

2007 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis 
 

 
 
2007 m. birželio 12 d. Trukm÷ – 2 val.  
 

  
 
NURODYMAI 

 
• Šio sąsiuvinio 2-3 puslapiuose yra pateiktos 3 rašymo užduotys. 

• Pasirinkite vieną iš trijų užduočių ir parašykite atitinkamo žanro 250-300 žodžių tekstą.  

• Parašę suskaičiuokite žodžius ir pažym÷kite 300 žodžių ribą parašt÷je. Jei parašyta mažiau žodžių, 
parašykite parašt÷je, kiek žodžių yra Jūsų tekste. 

• Juodraščiui ir švarraščiui naudokit÷s mokyklos antspaudu pažym÷tais popieriaus lapais. 
Nepamirškite užrašyti savo pavard÷s ir rašinio pavadinimo pirmajame lape.  

• Rašykite aiškiai, įskaitomai m÷lynos (juodos) spalvos parkeriu arba tušinuku. Koregavimo 
priemon÷mis naudotis draudžiama. 

• Pasibaigus šiai patikrinimo daliai, vykdytojui atiduokite ir juodraštį, ir švarraštį. Vertintojai 
juodraščio netikrins. 

 

 

 Linkime s÷km÷s! 
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Pasirink vieną iš trijų užduočių ir parašyk atitinkamo žanro 250-300 žodžių tekstą. 

Parašęs suskaičiuok žodžius ir pažym÷k 300 žodžių ribą parašt÷je. Jei parašei mažiau žodžių, 

parašyk parašt÷je, kiek žodžių yra tavo tekste. 

1 užduotis 
Įsivaizduok, kad „Vaikų linijos“ tinklalapyje vyksta diskusija: „Kod÷l  vaikai tyčiojasi vieni iš 

kitų?“ Įsijunk į diskusiją ir parašyk dalykinį laišką, papasakok, ką žinai apie patyčių problemą 
mokykloje, pasiūlyk keletą, tavo nuomone, veiksmingiausių šios problemos sprendimo būdų. 
 

Tikslas – išsakyti savo požiūrį ir pasiūlyti problemos sprendimą. 
Adresatas – bendraamžiai. 
Žanras – dalykinis laiškas 
 
Argumentuodamas savo nuomonę, pasiremk skaityta ir gird÷ta informacija, asmenine patirtimi. 

Gali pasinaudoti įvestyje pateikta schema (1 pav.) 

 
Žymus norvegų tyrin÷tojas Dan Olweus, plačiai tyrin÷jęs priekabiavimo reiškinį, teigia, kad  

priekabiavimo situacijoje esantys vaikai gali prisiimti vieną iš daugelio vaidmenų: 
 
 
       Aukos gyn÷jas 

     Priekabiautojas  Pats nepriekabiauja ir 
        pradeda priekabiauti ir  padeda ar stengiasi 
       aktyviai dalyvauja  pad÷ti aukai 
  
 
 
  Šalininkas 
  Aktyviai dalyvauja, bet            Auka   Galimas gyn÷jas 
  pats nepradeda       Nem÷gsta priekabiavimo, 
  priekabiavimo      galvoja, kad reik÷tų pad÷ti, 
         tačiau nieko nedaro 
 
 
 Galimas priekabiautojas 
 M÷gsta priekabiavimą,    Neutralus steb÷tojas 
     bet atvirai to nedaro    Stebi, kas vyksta, 
         tačiau nesikiša 
     Pasyvus priekabiautojas 
     Remia priekabiavimą, 
     bet aktyviai jame nedalyvauja 
     
   
 
 

 

Nesvarbu, koks yra vaiko vaidmuo priekabiavimo situacijoje, ar jis atlieka šalininko, ar galimo 
priekabiautojo, neutralaus steb÷tojo ar aukos vaidmenį, jis jau yra priekabiavimo situacijos dalyvis ir 
turi būti įtrauktas sprendžiant priekabiavimo problemą. 
 

1 pav. http://www.vaikulinija.lt/index.php/skaitiniai/priekabiavimas/vaidmenys/ 
 

Pastaba. Parašęs nepamiršk suskaičiuoti žodžius ir parašyti  skaičiaus parašt÷je. 
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2 užduotis 
Miesto laikraštyje pasirod÷ toks skelbimas: 
 

„Miesto laikraštis" siūlo darbą  
žurnalistui 

(arba norinčiam išmokti šio amato). 
Reikalavimai: 
atsiųsti arba atnešti į redakciją rašinį apie 
miesto, miestelio arba savojo kaimo 
kultūrą: įvykius, kultūros paminklus ar 
pan. 
Apimtis iki 300 žodžių. 

Redaktorius 
 

Parašyk redakcijai rašinį siūloma tema. Pasirink, ką pasakosi ir vertinsi. Sugalvok ir parašyk 
įtaigų pavadinimą. Palygink aprašomus dalykus su kitur esančiais ar vykstančiais, įvertink juos 
platesniame kultūros kontekste. Remkis kultūros, istorijos, literatūros žiniomis. 
 

Tikslas – papasakoti ir išsakyti požiūrį (lyginti, vertinti). 
Adresatas – laikraščio redaktorius. 
Žanras – rašinys. 
 

Pastaba. Parašęs nepamiršk suskaičiuoti žodžius ir parašyti  skaičiaus parašt÷je. 
 

3 užduotis 
Įsivaizduok, kad leidykla papraš÷ recenzuoti, tavo nuomone, geriausią mokyklinį vadov÷lį. 

Pasirink vadov÷lį ir parašyk jo atsiliepimą (recenziją): sugalvok įtaigų recenzijos pavadinimą, pasirink 
vadov÷lio vertinimo kriterijus, išsamiai argumentuok, kod÷l šis vadov÷lis tau atrodo geriausias, surašyk 
visus jo privalumus. Pabandyk pasiūlyti, kaip ir kod÷l vadov÷lį reik÷tų dar tobulinti? 

 

Tikslas – įvertinti. 
Adresatas – leidyklos redakcija. 
Žanras – atsiliepimas (recenzija). 
 

Perskaityk informaciją, pateiktą 2 pav., gal ji bus tau naudinga. 
 

Ateities vadovAteities vadov÷÷lis. Koks Jis?lis. Koks Jis?

� Vadov÷lis tur÷tų būti:
� aiškus, suprantamas,

� gausiai iliustruotas,

� patrauklus mokiniams ir 
mokytojui.

� Vadov÷lyje pateikiama:
� tik reikalinga konkreti 

informacija,

� įdomūs tekstai ir užduotys.

� Tur÷tų būti vadov÷lio 
komplektas.

 

2 pav.  
 

Pastaba. Parašęs nepamiršk suskaičiuoti žodžius ir parašyti  skaičiaus parašt÷je. 


