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Uþduotys 

Maksimalus taðkø 
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Skaitomo teksto suvokimo uþduotis 24   
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Perskaitykite tekstą ir atlikite po juo pateiktas užduotis.  

BRIEDŽIO LIKIMAS 

Rytą, atėjęs prie ežero nusimaudyti, eigulys Kasparas pamatė briedį.  
Eigulys labai nustebo. Seniai jis bematė briedį Gervinės miškuose: blogi žmonės ir karai juos 

išnaikino. Briedžio pasirodymas, be abejo, buvo geras ženklas. 
Susijaudinęs Kasparas skubėjo į kaimą. Visiems žmonėms jis pranešė gerą naujieną, kad į 

Gervinės miškus sugrįžo briedžiai. 
Aplankė keletą kiemų, pasišnekėjo su žmonėmis ir tik vidurdienį Kasparas grįžo namo. Jis 

palesino ančiukus, pašėrė šunį Aitvarą ir, atsisėdęs ant laiptelių prie tvoros, vėl prisiminė briedį. 
Kasparas galvojo, kad miške reikės pastatyti ėdžias su šienu, kad žiemą briedžiai turėtų maisto.  

Pavakarėj Gervinėje nuaidėjo du šūviai. Kasparas tuo metu melžė karvę. Jam pasidarė neramu. 
Ką tai reiškia? Kas sugalvojo medžioti draustinėje girioje? 

Kasparas paleido nuo grandinės šunį Aitvarą, užsimetė ant peties šautuvą, užrakino trobos duris ir 
nuskubėjo į Gervinės mišką. Miške jis žinojo visus keliukus, takus, lapių olas, pelėdų dreves, voverių 
gūžtas. Mišką Kasparas prižiūrėjo rūpestingiau negu savo trobą. Aitvaras nusivijo stirnų būrelį ir 
dingo. Netrukus pasigirdo jo balsas. Šuo piktai lojo. Kasparas įsiklausė. Jis išgirdo žmogaus balsą. 
Žmogus garsiai keikė šunį ir vijo jį šalin, bet šuo puolė dar pikčiau ir dar garsiau lojo.  

Kasparas išsigando. Jis suprato, kad miške kažkas atsitiko. 
Šūvis! Aitvaras nutilo. Kasparas pasileido bėgti, kliūdamas už eglių šakų. Visiškai uždusęs, 

senasis eigulys sustojo miško aikštelėje ir atsirėmė į eglę – jam staiga pasidarė labai silpna. Žolyne 
gulėjo nušautas briedis, o netoli tysojo Aitvaras. Ant žemės klūpojo žmogus su peiliu rankoje. Jis 
mėsinėjo briedį. 

– Ech tu, gyvate! – suriko Kasparas. 
Skausmas sugniaužė Kasparui krūtinę. Jis norėjo pašaukti Aitvarą, bet prisiminė, kad šuo 

nušautas.  
Kasparas atsisėdo ant kelmo ir susiėmė rankomis galvą. Taip sėdėjo ilgai, labai ilgai. Paskui jis 

nustebęs pažvelgė į savo rankų delnus: delnai buvo drėgni. Nejaugi jis verkė?  
 

Pagal Romualdą Lankauską 
 

Skaitomo teksto suvokimo užduotis (24 taškai) 

  1. Ką eigulys Kasparas pamatė prie ežero? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

  2. Kodėl nustebo Kasparas pamatęs briedį? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

  3. Kur skubėjo Kasparas ir ką pranešė? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

Čia rašo 
vertintojai 

     1         2  
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  4. Kokius darbus dirbo Kasparas grįžęs namo? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

  5. Ką jis galvojo? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

  6. Kodėl jam pasidarė neramu? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

  7. Ką darė Kasparas, kai jam pasidarė neramu? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

  8. Ką jis išgirdo miške? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

  9. Kodėl Kasparas išsigando? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

10. Ką Kasparas pamatė miško aikštelėje? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

11. Kaip jautėsi Kasparas? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

12. Ką darė Kasparas? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (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) 

Ryte prie ežero eigulys pamatė briedį. Seniai jis bematė briedį. Kasparas paleido nuo grandinės 
šunį. Žmonėms jis pranešė gerą naujieną, kad į Gervinės miškus sugrįžo briedžiai. 
 

Žodis 
Kalbos dalis 

(veiksmažodžio 
forma) 

Giminė Skaičius Linksnis Laikas Asmuo Asmenuotė 

prie        

pamatė        

seniai        

jis        

šunį        

gerą        

kad        
 

 
 

 

 

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

(3 taškai) 

1. Žmonėms jis pranešė gerą naujieną, kad į Gervinės miškus grįžo briedžiai. 

( _____________________________________________________________________ ) 

2. Žmogus garsiai keikė šunį ir vijo jį šalin, bet šuo puolė dar pikčiau. 

( _____________________________________________________________________ ) 

3. Jis palesino ančiukus, pašėrė šunį Aitvarą ir, atsisėdęs ant laiptelių prie tvoros, vėl 
prisiminė briedį. 

( _____________________________________________________________________ ) 

 

 

Čia rašo 
vertintojai 

     1          2  
      

      

      

      

      

      

      

Taškų suma (maks. 4)   

Čia rašo 
vertintojai 

     1          2  
      

      

      

Taškų suma (maks. 3) 
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III užduotis. Paaiškinkite skaitmenimis pažymėtus skyrybos ženklus.  
(4 taškai ) 

 
1. Atėjęs prie ežero nusimaudyti, 1 eigulys pamatė briedį. 

_______________________________________________________________________ 

2. Jis palesino ančiukus, 2 pašėrė šunį ir vėl prisiminė briedį. 

_______________________________________________________________________ 
 

3. Jis suprato, 3 kad miške kažin kas atsitiko. 

_______________________________________________________________________ 

4. Briedžio pasirodymas, 4 be abejo, 5 buvo geras ženklas. 

_______________________________________________________________________ 

5. Žolyne gulėjo nušautas briedis, 6 o netoliese tysojo Aitvaras. 

_______________________________________________________________________ 

6. Čia, 7  miško aikštelėje, 8 jis pamatė nušautą briedį. 

_______________________________________________________________________ 

7. – Ech tu, 9 gyvate! – suriko Kasparas. 

________________________________________________________________________ 

 
 
 

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

(3 taškai) 

 

1. Seniai jis bematė briedį Gervinės miškuose. 

2. Žolyne gulėjo nušautas briedis. 

3. Mišką Kasparas rūpestingai prižiūrėjo. 
 
 
 
 
 
 

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)   


