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• Šiame sąsiuvinyje pateikta patikrinimo dalies žodžiu temos ir klausimai (4 A4 formato lapai).
Mokinys, pasakęs temą, turi gauti lapelį su tos temos klausimais, todėl 2 šio sąsiuvinio lapus
reikia sukarpyti punktyru pažymėtose vietose. Kiti 2 lapai skirti egzaminuotojui ir vertintojui.
Ruošimosi kambaryje 2 komplektai parengtų temų turi būti išdėlioti taip, kad matytųsi temų
pavadinimai, bet nesimatytų klausimų.
• Mokinys 20 min. ruošiasi atsakinėti vienu klausimu iš 5 pateiktų, iki 5 min. kalba pasirinktu
klausimu ir iki 5 min. kalbasi su egzaminuotoju.
• Vertintojas vertina mokinio atsakinėjimą pagal kriterijus, pateiktus kalbėjimo vertinimo
lentelėje, o vertinimą įrašo kalbėjimo vertinimo lape.
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JAUNO ŽMOGAUS PILIETIŠKUMAS
1.
2.
3.
4.

Kalba – tautos vertybė. Ką apie tai manote?
Savivalda ir savivalė mokykloje. Ką apie tai manote?
Tiesa ir teisingumas. Kaip jaunam žmogui išsaugoti šias vertybes gyvenime?
Kuo kūrybiškesnis bus jaunas žmogus, tuo daugiau jis nuveiks ateityje. Pagrįskite arba
paneikite šį teiginį.
5. Tolerancija visuomenėje. Ką apie tai manote?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KNYGA IR MES
1. Knygos padeda pažinti pasaulį ir save. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.
2. Skaitytojai 2008 metų akciją „Skaitymo metai“ siūlo keisti nuostata „Skaitymo era“. Ką
apie tai manote?
3. Knygų skaitymo būdų yra įvairių. Ką apie tai žinote ir manote?
4. Šeimos vaidmuo formuojant vaiko santykį su knyga. Ką apie tai manote?
5. Koks turėtų būti modernios bibliotekos modelis? Pagrįskite savo nuomonę.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------KULTŪRA IR JAUNIMAS
1. „Žmogus tuomet tegali būti tikrai naudingas savo Tėvynei, jei yra išaugęs iš savo tautos
kultūros.“ (Šatrijos Ragana) Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.
2. Vykdomas projektas „Vilnius – Europos kultūros sostinė“. Kokią programą ir kodėl
pasiūlytumėte jaunimui?
3. Vietos, kurioje gyvenate, žymiausi kultūros objektai. Kokią tautos istorijos patirtį jie
pasakoja jaunimui? Savo argumentus pagrįskite.
4. Kokias kultūros tradicijas puoselėjate šeimoje (giminėje)?
5. Jaunimo požiūris į įvairias Lietuvos kultūros formas. Ką apie tai žinote ir manote?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOKSLO PASIEKIMAI MŪSŲ GYVENIME

1.
2.
3.
4.
5.

Mokslo laimėjimai ir mūsų kasdienybė. Ką apie tai žinote ir manote?
Technologijų pasiekimų taikymas mokykloje. Ką apie tai žinote ir manote?
Mokslo laimėjimai ir moraliniai praradimai. Ką apie tai žinote ir manote?
Informacinių technologijų laimėjimai ir menas. Ką apie tai žinote ir manote?
Aukštesnė žmogaus pakopa – robotas? Ką apie tai manote?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŽMOGUS IR APLINKA
1.
2.
3.
4.

Virtualios aplinkos poveikis jaunam žmogui. Ką apie tai žinote ir manote?
„Namų puošmena – juos lankantys draugai.“ (R. V. Emersonas) Ką apie tai manote?
Jaunas žmogus Tėvynėje ir svetur. Ką apie tai žinote ir manote?
„Mes per daug stebime gamtą ir per mažai gyvename su ja.“ (O. Vaildas) Pagrįskite arba
paneikite šį teiginį.
5. Šeimos atmosfera ir jaunas žmogus. Ką apie tai manote?
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