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______________________________________________________________________________________
(rajonas/miestas, mokykla)

______ klasės (grupės) mokinio (-ės) _______________________________________________________
(vardas ir pavardė)

2011 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pavyzdinis testas

Klausymo sandas
Trukmė – 20 min.

NURODYMAI

• Pasitikrinkite, ar užduoties sąsiuvinyje nėra tuščių lapų ar kito aiškiai matomo spausdinimo broko.
Pastebėję praneškite vykdytojui.
• Rašyti galite ir pieštuku, bet bus vertinami tik tie atsakymai, kurie parašyti mėlynai rašančiu rašikliu.
Koregavimo priemonėmis naudotis negalima.
• Neaiškiai parašyti, pribraukyti atsakymai vertinami 0 taškų.

VERTINIMAS
Maksimalus
taškų skaičius
Klausymo sandas

Surinktų taškų suma
1 vertintojas
2 vertintojas
3 vertintojas

15
TAŠKAI

Vertinimo komisija:
_______________________________________________
(parašas, vardas ir pavardė)

_______________________________________________
(parašas, vardas ir pavardė)

_______________________________________________
(parašas, vardas ir pavardė)

© Nacionalinis egzaminų centras
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KLAUSYMO SANDAS
(Trukmė – 20 min.)

Klausysitės dviejų tekstų: pranešimo ir pokalbio.
Kiekvieną jų išklausysite po du kartus.
Prieš klausydamiesi teksto turėsite laiko susipažinti su užduotimi.
1 užduotis. Perskaitykite 1–7 teiginius.
Du kartus paklausykite pranešimo spaudai.
Įvertinkite pateiktus teiginius (teisingas, neteisingas) teksto atžvilgiu.
0 atvejis – pavyzdys. (7 taškai)

Teiginiai

Teisingas

(0) Aplinkosaugos projektas „Aš – žalias“ pradėtas pavasarį.
1. Dalyvauti

„Žaliausios

mokyklos“

konkurse

Neteisingas

+

atsisakė

Pakruojo ir Jonavos rajonų mokyklos.
2. „Žemynos“ pagrindinės mokyklos mokiniai iš įvairių atliekų
kūrė skulptūras.
3. Mokiniai paliko daug šiukšlių.
4. Direktoriaus pavaduotoja apgailestauja dėl tėvų abejingumo
vaikų sumanymams.
5. Šveicarijos

pagrindinės

mokyklos

mokiniai

padeda

girininkams sodinti mišką.
6. Mokiniai tvarko mišką per pamokas ir klasės valandėles.
7. Šiuo

tekstu

siekiama

informuoti

apie

aktyviausias

„Žaliausios mokyklos“ konkurso mokyklas.

Taškų suma (maks. 7)

2

Rašo
vertintojai
1
2
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2 užduotis. Perskaitykite teksto santrauką.
Du kartus paklausykite mokyklos direktoriaus, universiteto rektoriaus, vidurinės mokyklos mokytojos,
gimnazijos mokinės ir žurnalisto pokalbio „Ar mokytojo vardas skamba išdidžiai?“.
Klausydamiesi pokalbio į teksto santrauką įrašykite žodžius ar žodžių junginius, tinkamus klausomo teksto
atžvilgiu. Skaitvardžius galite rašyti skaitmenimis.
0 atvejis – pavyzdys. (8 taškai)

Ar mokytojo vardas skamba išdidžiai?
„Lietuvos žinių“ redakcijos biure įvyko apskritojo stalo (0)

diskusija . Pokalbyje

Rašo
vertintojai
1
2

dalyvavo (1) ____________________________________ atstovai. Jie išsakė savo nuomonę
aktualiu klausimu: (2) ____________________________________.
Pasak mokyklos direktoriaus, mokytojo profesija nėra tik amatininkiškas darbas, todėl
geram

mokytojui

būtinas

(3)

____________________________________.

Kadangi

mokykloje įgyjama tam tikra socialinė patirtis, vertybės, mokytojas turi būti asmenybė, iš
kurios vaikai perimtų gerąją patirtį.
Universiteto rektoriaus nuomone, mokytojo profesija artima menui ir mokslui, nes šios
profesijos žmonės turi būti (4) ____________________________________.
Vidurinės mokyklos mokytojai atrodo, jog šiuolaikinis mokytojas turi mokėti raiškiai ir
įtaigiai kalbėti, kurti abipuse pagarba grįstus mokytojo ir mokinių santykius. Mokytoja mano,
kad šiandien mokytojui labai svarbu yra neapsiriboti vien vadovėlio medžiaga, jis privalo
naudotis (5) ____________________________________.
Mokinės

teigimu,

kas

yra

geras

mokytojas,

suvokiama

tik

(6) ____________________________________. Pasak jos, mokytojas, nesugebantis užmegzti
su mokiniu (7) ____________________________________, nepasieks teigiamų rezultatų.
Diskusiją

apibendrino

mokyklos

direktorius

pasakydamas,

jog

(8) ____________________________________ svarbu turėti savo mokytoją kaip sektiną
pavyzdį.

Taškų suma (maks. 8)
Iš viso už klausymo sandą (maks. 15)

3

