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Skaitomo teksto suvokimo testas (20 taškų) 
 
Perskaitykite tekstą ir įrašykite praleistus žodžius. Žodžius pasirinkite iš sąrašo, pateikto po tekstu. 
 

ŠUO NORDAS 
 

Kaip tai nutiko, niekas iš suaugusiųjų nematė, o vaikai pasakojo kiekvienas 

(1)______________. Vieną saulėtą ankstyvo pavasario vidudienį  jie atbėgo kiekvienas į 

(2)____________  namus šaukdami:  

– Linutė paskendo! Linutė paskendo!  

Visi žinojo, kad mažajai Linutei treji metukai ir kad ji kartu su kitais vaikais ramiai 

(3)____________  prie pilno vandens griovio.  

Greitai ši (4)__________ žinia pasklido visoje gyvenvietėje. (5)________  griovio 

skubiai bėgo žmonės. Rankose vieni turėjo kastuvus, kiti kartis ir pagalius. Bėgo garsiai 

(6)________________ ir Linutės mama.  

Ant griovio krašto gulėjo Linutė. Prie Linutės – didelė lėlė. Šalia ramiai tupėjo šuo 

Nordas. Visi trys buvo (7)____________. Linutė norėjo keltis, rėmėsi 

(8)_________________  rankutėmis, bet vėl griuvo. Ji buvo (9)_______________. Ją 

(10)_______________ pakėlė. Nuo kailinėlių ir veltinukų varvėjo šaltas ir purvinas 

vanduo. Pribėgo Linutės mama. Ji tuoj pagriebė šlapią, silpną (11)________________ ir 

greitai nubėgo namo. Kartu su ja nubėgo ir kaimynės. Jos norėjo padėti ir patarti Linutės 

mamai. 

 Žmonės liko prie griovio. Jie kalbėjo ir aiškinosi, kaip atsitiko 

(12)_______________ .  

Linutė žaidė prie griovio krašto. Staiga lėlė pariedėjo ir  (13)_______________ į 

vandenį. Linutė norėjo (14)________________ lėlę ir įkrito pati. Vaikai labai išsigando ir 

greitai nubėgo kviesti (15)__________________ . 

Tuo metu šuo Nordas drąsiai puolė į vandenį. Jis savo stipriais dantimis griebė už 

Linutės kailinėlių ir išnešė ją į krantą. Po to vėl puolė į griovį ir ištraukė Linutės lėlę.  

Vyrai iš tolo matė, kaip šuo bėgo griovio kraštu ir dantyse nešė lėlę. 

Dabar visi apstojo Nordą. Glostė jį, šnekino (16)______________   žodžiais. O 

Nordas vis purtė ir purtė savo ilgus, šlapius gaurus. Šuns šeimininkas dabar labai 

(17)______________ Nordu. Jis kalbėjo kaimynams, kad Nordo niekada nemokė 

(18)______________ skęstančiųjų, nemokė traukti (19)_________________  vandens 

daiktų. Nordas šitaip pasielgė pirmą kartą. Ir tai buvo šventa (20)_________________. 

Nordas net nemėgo vandens.  

 
     Pagal R. Budrį   

Čia rašo 
vertintojai
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1. Melagingai, skirtingai, protingai; 
2. Savo, tavo, jūsų; 
3. Siuto, mušėsi, žaidė;  
4. Nuostabi, linksma, baisi; 
5. Ant, iš, prie; 
6. Verkdama, šypsodamasi, plepėdama; 
7. Sausi, šlapi, alkani; 
8. Didelėmis, bjauriomis, mažomis; 
9. Silpna, stipri, pikta; 

10. Grubiai, žiauriai, atsargiai; 

11. Lėlytę, Linutę, kvailutę; 
12. Nelaimė, avarija, užpuolimas; 
13. Įšoko, įbėgo, įkrito; 
14. Ištraukti, paskandinti, paslėpti; 
15. Šunų, policijos, suaugusiųjų;  
16. Gražiausiais, grubiausiais, pikčiausiais; 
17. Barėsi, gailėjosi, didžiavosi; 
18. Pulti, gelbėti, kąsti; 
19. Iš, ant, nuo; 
20. Melagystė, teisybė, kvailystė. 

        
 

Taškų suma už skaitymo suvokimo testą (20 taškų)   

 

Gramatikos ir rašybos testas (80 taškų) 
 

I užduotis. Įrašykite praleistas raides. 
 

Bumbt! Balta sniego gniū__tė skyla atsitrenkusi į draugės petį. Atsigr__žiu ir 

pamatau Raimį. Jis iš visų jėgų spaudžia sniegą, nes jau š__la. Pabėgėjame ir 

__simaišome tarp žmonių, laukiančių troleibuso. Į žmones Raimis mėtyti neišdr__s. 

Draugė išsitraukė telefoną, greitai suspaudė my__tukus ir nusiuntė Raimiui žinutę. Tas 

pasižiūrėj__s pagr__sino kumščiu.  

Ką tu jam parašei? Nesi__sk nes__monių, paskui seks iki namų. 

– Aš tik veiduką besišypsantį nusiunčiau... 

– Kodėl jis tave sekioja? Juk su Lina draugauja, nuo darželio draugystė t__siasi... 

– Lina serga. Ka__kokios problemos šeimoje, gali negr__žti į mokyklą. Mama 

nori išsive__ti į Airiją. 

– Tai bė__tų pas ją, paguostų... 

– Matyt, nusibodo. Kam sten__tis, jei suaugusieji nieko spr__sti neleidžia, savo 
nuomonę primeta? 

Draugė taip karštai g__nė Raimį. Supratau, kad jai malonus jo dėmesys. 

Negalėjau išk__sti ir pasakiau: 

– O tu nemanai, kad Raimis pripras keisti paneles, kai susidurs su problemomis? 

Draugė susim__stė, jai nepatiko mano klausimas. 

Pypt! Pyptelėjo visai šalia. 

– Žiūrėk, mano mama!  

 

Taškų suma už I užduotį (20 taškų)   

 

Čia rašo 
vertintojai 
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II užduotis. Žodžių ir žodžių junginių vardininkus, parašytus skliausteliuose, 
vartokite reikiamu linksniu. 

 

     Žiūrėti pro (užšalęs langas)_______________________ buvo nepatogu. Šaltis iš 

(paskutinės jėgos)________________________ spaudė, nenorėjo pasiduoti pavasariui. Už 

(dvi savaitės)________________________ baigsis vasaris. Žiema jau nusibodo. (Tos 

paskutinės dienos)__________________________________ norisi pastebėti pavasario 

pranašus. Deja, nieko nepastebiu. Troleibuse šalta kaip ir gatvėje. Pažvelgiu į (viena 

mergina)_______________________. Ji man nusišypso. Gal ji mane pažįsta? Pasuku 

galvą, bet neprisimenu jos. Gal ji iš (kita klasė)_______________________? Gal 

jaunesnė? Pradedu kalbėtis su draugu. Apsimetu, kad pokalbis labai įdomus, bet slapčia 

žvilgčioju į merginą. Iš jos drabužių sprendžiu, kad po (pamokos)______________ ji 

spėjo užsukti į namus. Su (ryškūs drabužiai)_________________________, truputį 

pasidažiusi,  lyg ir  matyta. Gal ji iš sesers šokių grupės? Bet stovi ji susikūprinusi, 

nepanaši į šokėją. Mergina vėl pažvelgė ir nusišypsojo. Ji mane tikrai pažįsta. Jaučiausi 

kvailai, lyg būčiau kaltas. Draugas ėmė iš manęs šaipytis, kad per (kvailas 

žiopsojimas)_________________________ ir išlipti pamiršiu, kad tirpstu nuo (viliojantys 

žvilgsniai) ____________________________.  

 

Taškų suma už II užduotį (20 taškų)   

 

 

 

 
 

III užduotis. Veiksmažodžio bendratis, parašytas skliausteliuose, vartokite nurodytu 
laiku ar nuosaka. 
 
 Esamuoju laiku: 
 

1. Jau daug metų mes (gyventi)_______________ kaimynystėje. 

2. Mūsų šeimos gerai (sutarti)_______________ nuo studijų laikų. 

3. Aš (žinoti)____________, kad mama su Rūta (draugauti) 

______________ ilgiau nei su tėčiu. 

  
 
 

Čia rašo 
vertintojai
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Būtuoju kartiniu laiku: 

 
1. Mūsų tėveliai ir iš Vilniaus į Kauną kartu (persikraustyti) __________________, 

šalia namus (pasistatyti) _________________. 

2. Jūs (netikėti) ________________, kad ir tėčiai mėgsta išdykauti, bet mūsiškiai 

tikrai mėgsta. 

3. Jie motociklus (nusipirkti) _________________ ir visur važinėja, pokštus krečia. 

 
Būtuoju dažniniu laiku: 

 
1. Seniau ir aš (nesipešti) ____________________ su kaimynų berniukais. 

2. Mes kartu (eiti) _________________ į mokyklą, į kiną, (važinėti) 

_____________ po parką. 

3. Net tu man (pavydėti) _________________ tokių gerų draugų ir brolio. Jie man 

visi buvo kaip broliai. 

 
Būsimuoju laiku: 

 
1. Tikėjau, kad tai (trukti) _______________ amžinai. 

2. Aš (turėti) _________________ tris nuostabius brolius, o jie – rūpestingą seserį. 

3.  Bet vieną rytą jie man pareiškė, kad (nelaukti) ____________ manęs ir vieni 

išėjo į mokyklą.  

4. Buvo skaudu. Pykau ir galvojau: „Na, jūs dar (atsiprašyti) _______________“ 

 
Liepiamąja ir tariamąja nuosaka : 

 

1. Po pamokų jie man liepė: 

– (Netrukdyti)_________________ mums. (Žiūrėti)_____________, kad nesektum 

paskui. 

2. Dabar neatleisiu, nors jie ir (maldauti) _________________, nors dėžę ledų 

(nupirkti) ___________________.  

 

Taškų suma už III užduotį (20 taškų)   

 

 
 

Čia rašo 
vertintojai
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IV užduotis. Iš prielinksnių, pateiktų rėmeliuose, pasirinkite, kurie tinka, ir įrašykite į sakinius.     
 
 

su už nuo paskui į apie iš pro prie po 
                                                                                                                                  

1. Jaučiausi vieniša, nuskriausta, nusprendžiau save paguosti ir užėjau _____ 

parduotuvę. 

2. Išsiėmiau _____ šaldytuvo pačią didžiausią porciją ledų. 

3. Nors kartą nereikės jos dalytis ______ broliu, surysiu viena. 

4. Pamažu artėjau ______ kasos, nes eilė buvo ilga. Rodės, pusė mokyklos čia 

susirinko. 

5. Pagaliau išėjau iš parduotuvės. Nebegalvojau _____ brolius. 

6. _____ kelių sekundžių jau laižiau ledus. 

7. Su pasimėgavimu laižiau _____ viršaus šokoladą, kai pastebėjau savo brolelius. 

8. Visi trys sekė _____ mergaites, visaip jas kalbino. Tos laimingos juokėsi. 

9. Jie visi praėjo _____ mane ir nepamatė. Bjaurybės! Pamaivos! 

10. Aš jiems atkeršysiu _____ išdavystę. Na, palaukit...  
 

Taškų suma už IV užduotį (10 taškų)   
 

V užduotis. Iš jungtukų ir jungiamųjų žodžių, pateiktų rėmeliuose, pasirinkite, kurie tinka, ir 
 įrašykite į sakinius. 
 

kai kur kol jei todėl bet nes ir kad  o 
 

                                                                                                                                                                                                                              

1. Ėjau namo _____ kūriau keršto planus, įsivaizdavau, kaip jie atsiprašo. 

2. Reikia juos priversti pasijusti nepatogiai, _____ būtų nemalonu ir gėda. 

3. Mamai nieko nesakysiu, _____ ji ims barti brolį, paskambins kaimynei. 

4. Paskui jie mane išvadins skundike, maže. ______ geriau patylėsiu, viena 

susitvarkysiu. 

5. Kitą rytą aš tyčia neskubėjau pusryčiauti ir palaukiau, ______ brolis išėjo. 

6. Nusprendžiau patikrinti, _____ jie rytais susitikinėja su tom pamaivom. 

7. ______ jie nutolo, aš greitai pasileidau iš paskos, bet labai arti nėjau, jog 

nepastebėtų. 

8. Staiga brolis išsitraukė telefoną, ėmė rašyti žinutę, _____ kaimynai jam 

patarinėjo.  

9. Kvailiai! Mergaitėm nepatiktų, ______ sužinotų, kad jie kartu kuria laiškelius.  

10. Pradėjau juos filmuoti, ______ paskui persigalvojau. Šantažas ne man. 

Taškų suma už V užduotį (10 taškų)   
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vertintojai 
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