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NURODYMAI 

• Pasitikrinkite, ar uþduoties sàsiuvinyje nëra tuðèiø lapø ar kitokio aiðkiai matomo 
spausdinimo broko. Pastebëjæ praneðkite vykdytojui. 

• Raðyti galite ir pieðtuku, bet bus vertinami tik tie atsakymai, kurie paraðyti mëlynai raðanèiu 
raðikliu. Koregavimo priemonëmis naudotis negalima. 

• Neaiðkiai paraðyti, pribraukyti atsakymai vertinami 0 taðkø. 
 
 
 

VERTINIMAS 

Surinktø taðkø suma  Maksimalus 
taðkø skaièius 1 vertintojas 2 vertintojas 3 vertintojas 

Klausymo testas 10    
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2010 m. pagrindinio ugdymo pasiekimø patikrinimas ● LIETUVIØ KALBA (VALSTYBINË) ● Klausomo teksto supratimo testas 
 

 

KLAUSOMO TEKSTO SUPRATIMO TESTAS 
(Trukmė – 20 min.) 

 
Užduotis. Perskaitykite pateiktas užduotis. (Jums skirta 2,5 min.) 
Paklausykite Agnės Ranonytės verslo naujienų vaikams pasakojimo „Įmonės pradedamos 

kurti mokyklos suole“. 
Trumpai atsakykite į pateiktus klausimus. Pabaikite sakinius. Skaičius rašykite skaitmenimis. 
Tekstą girdėsite du kartus. 
0 atvejis – pavyzdys. 

 
0 Kas nugalėjo mokinių bendrovių 

varžytuvėse? 
Kauno Saulės gimnazijos mokiniai 

1 Kam skirta mokinių įmonės 
„Grėblys“ parengta knygelė ir 
kompaktinė plokštelė? 

 

2 Įvardykite dešimtokų parengtos 
knygelės ir kompaktinės plokštelės 
temą. 

 

3 Ko, anot mokytojos 
L. Girdauskienės, išmoksta mokiniai 
kurdami bendrovę? 

 

4 Kiek iš projekto uždirbo mokinių 
įmonė „Grėblys“? 

 

5 Su kuo kurdami projektą mokiniai 
bendradarbiauja? Atsakykite 
apibendrintai. 

 

6 Pabaikite sakinį: Europos statistikos 
duomenimis, mokomosios mokinių 
bendrovės – puikus būdas... 

 

7 Kokia, p. E. Savičiaus nuomone, 
mokomosios bendrovės esmė? 

 

8 Ką būtina padaryti prieš kuriant 
bendrovę? 

 

9 Kiek laiko trunka sukurtõs mokinių 
bendrovės veikla? 

 

10 Pabaikite sakinį: Mokinių kuriamose 
bendrovėse mokomasi viso verslo 
gyvavimo ciklo:... 

 

 

Čia rašo 
vertintojai
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Taškų suma (maks. 10)   
 

Klausomo teksto supratimo testo taškai (maks. 10)   
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