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NURODYMAI 
 

 Raðyti atsakymus galite ir pieðtuku, bet bus vertinami tik tie atsakymai, kurie paraðyti mëlynai raðanèiu 
parkeriu arba tuðinuku. Koregavimo priemonëmis naudotis negalima. 

 Bus vertinamas ir Jûsø raðtingumas. Neaiðkiai paraðyti atsakymai bus vertinami 0 taðkø. 

 Atlikdami testo uþduotis, á klausimus atsakykite glaustai ir aiðkiai. Jûsø atsakymai turi tilpti á paliktas eilutes. 

  

Vertinimo komisijos pirmininkas _________________________________________ 
(paraðas, vardas ir pavardë) 

 Vertintojai: _________________________________________ 
(paraðas, vardas ir pavardë) 

_________________________________________ 

(paraðas, vardas ir pavardë) 

 

VERTINIMAS 
 

Uþduotys 
Maksimalus taðkø 

skaièius 
Surinktø taðkø suma 

1 vertintojas 2 vertintojas 
Skaitomo teksto suvokimo uþduotis 24   
Papildomi taðkai   2   
Gramatikos uþduotys 14   
Papildomi taðkai   2   
Ið viso taðkø: 42   

 

Galutinë taðkø suma  
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Perskaitykite tekstą ir atlikite po juo pateiktas užduotis.  

MEDINĖ ANTIS 

Medinė antis plūduriavo ežero pakrašty. Ji atrodė visai kaip gyva: mėlyni sparnai, pilkas kaklas, 
geltonas snapas ir išplėstos oranžinės akys.  Niekas nepasakytų, kad antis – medinė.  

Toliau nuo medinės anties, pasislėpęs tarp švendrių ir meldų, valtyje sėdėjo medžiotojas. Ant 
kelių jis turėjo šautuvą, o lūpose laikė švilpuką. Kai jis papūsdavo į tą švilpuką, pasigirsdavo garsas 
„kri, kri, kri“ – visai toks, kaip krykščia tikros antys. 

Kitame ežero pakraštyje plaukiojo laukinės antys. Staiga jos pakėlė galvas, nes išgirdo pagalbos 
šauksmą: 

– Kri, kri, kri. Skriskite greičiau man padėti. 
Laukinės antys pakilo ir nuskrido balso link. Netrukus šalia meldų jos pamatė vienišą antelę. 
– Tu mus šaukei? Mes atskubėjome tau padėti, – sušuko antys. 
Medinė antis nieko neatsakė. Antys nusileido šalia jos ant vandens. Medinė antelė norėjo su jomis 

pasisveikinti, bet ji neturėjo balso. Ji tik tyliai džiaugėsi, kad tikros antys ją aplankė.  
Staiga supokšėjo šūviai. Medinė antis pamatė, kaip išgąsdintos laukinės antys pakilo ir nuskrido. 

Liko tik viena pašauta antelė. 
– Beširde tu! – sušuko ji medinei ančiai. – Tu priviliojai mus, kad medžiotojas nušautų. Tu išdavikė! 
Tuoj iš meldų pasirodė medžiotojo valtis. Jis pašautą antelę įmetė į krepšį. 
Kitą dieną medinė antis vėl suposi ant ežero bangų. Medžiotojas vėl pūtė švilpuką, viliodamas antis. 
„Kad tik jos neatskristų, kad tik nepaklausytų to melagingo kri!“, – rūpinosi medinė antelė. 
Netoli nusileido naujas ančių pulkas. Medinė antelė išsigandusi žiūrėjo į atskrendančias antis. „O 

kad aš turėčiau balsą, aš joms surikčiau, kad aš nekalta, kad ne aš jas kviečiu, o medžiotojas!“ – 
galvojo medinė antelė. 

Vėl supokšėjo šūviai. Dvi raibos antelės bandė kilti į viršų, bet pašauti sparnai bejėgiškai sviro žemyn. 
– Prakeikta išdavikė! – mirdamos sušnibždėjo jos. 
Po kiek laiko visos ežero antys pažindavo medinę antelę. 
– Nesiartinkit prie jos. Tai išdavikė. Ji padeda medžiotojui mus privilioti, – su panieka kartodavo 

jos viena kitai. 
Medinė antelė tylėjo. Ji tik liūdnai mąstė: „Jei aš turėčiau tikrus sparnus, tai nė valandėlės 

netarnaučiau tam klastingam medžiotojui. Aš išskrisčiau į kitą ežerą ir gyvenčiau kartu su kitomis antimis.“  
 

Pagal Vytautę Žilinskaitę 
 
 
 

 

Skaitomo teksto suvokimo užduotis (24 taškai) 

1. Kaip atrodė medinė antis? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

2. Kur buvo paslėpta valtis? Kas sėdėjo valtyje? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

Čia rašo 
vertintojai 

     1         2  
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3. Ką medžiotojas turėjo ant kelių? Ką jis laikė lūpose? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

4. Kodėl medžiotojas pūtė švilpuką? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

5. Ką išgirdo antys kitame ežero pakrašty? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

6. Kodėl jos skrido balso link? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

7. Kodėl medinė antis nepasisveikino su atskridusiomis antimis? Kuo ji džiaugėsi? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

8. Ką sušuko pašauta antelė? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

9. Kuo rūpinosi medinė antelė kitą dieną? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

10. Ką ji norėjo pasakyti atplaukiančioms antims? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

11. Ką sakydavo antys viena kitai apie medinę antelę? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

12. Apie ką mąstė medinė antelė? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

 

Skaitomo teksto suvokimo užduoties taškų suma (maks. 24)   

Čia rašo 
vertintojai 

     1         2  
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Gramatikos užduotys (14 taškų) 
 

I užduotis. Morfologiškai išnagrinėkite pabrauktus žodžius pildydami lentelę. Jei žodis neturi 
kurio nors požymio, pažymėkite brūkšnį ( – ).  

(4 taškai) 
 

1. Medinė antis tyliai plūduriavo ežero pakrašty. 2. Ant kelių jis turėjo šautuvą. 3. Kai jis 
papūsdavo į tą švilpuką, pasigirsdavo garsas. 4. Kitame ežero pakraštyje plaukiojo laukinės antys. 
 

Žodis 
Kalbos dalis 

(veiksmažodžio 
forma) 

Paprastas, 
įvardžiuotinis 

Giminė Skaičius Linksnis Laikas Asmuo Asmenuotė 

tyliai         

ant         

jis         

kai         

papūsdavo         

ežero         

laukinės         
 

Taškų suma (maks. 4)   

 
 

 

 

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

(3 taškai) 
 

1. Medinė antis pamatė, kaip išgąsdintas laukinių ančių pulkas pakilo ir nuskrido. 

( _______________________________________________________________________ ) 

2. Išplėtusi nejudrias akis, ji išgąstingai žvelgė į atplaukiančias antis. 

( _______________________________________________________________________ ) 

3. Medinė antelė norėjo su jomis pasisveikinti, bet ji neturėjo balso. 

( _______________________________________________________________________ ) 
 

Taškų suma (maks. 3)   

 
 

 

Čia rašo 
vertintojai

    1      2  

    

    

    

    

    

    

    

Čia rašo 
vertintojai

    1      2  
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III užduotis. Paaiškinkite skaitmenimis pažymėtus skyrybos ženklus.  
(4 taškai ) 

 

 
1. Sveika1, sesute2, – sušuko jai laukinės antys. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

2. Sulingavo meldai3, ir pasirodė medžiotojo valtis. 

_______________________________________________________________________ 
 

3. Toliau nuo medinės anties4, pasislėpęs tarp meldų5 , valtyje sėdėjo medžiotojas. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

4. Ji tik tyliai džiaugėsi6 , kad tikros antys ją aplankė. 

_______________________________________________________________________ 

5. Medinė antelė norėjo priplaukti prie jų7 , pasisveikinti8 ,  drauge paplaukioti. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

6. Laukinės antys9 , be abejo10 , išsigando. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Taškų suma (maks. 4)   

 
 

IV užduotis. Sutartiniais ženklais pabraukite sakinio dalis (veiksnys, tarinys, papildinys, 
aplinkybės, pažyminys).  

(3 taškai) 
 

 

1. Laukinės antys labai mėgo šį ežerą. 

2. Netrukus jos pamatė vienišą antelę. 

3. Ežero pakraštyje augo meldai. 
 

Taškų suma (maks. 3)   

 
 

Taškų suma už gramatikos užduotis (maks. 14)   

 
 

Čia rašo 
vertintojai 

     1          2  
      

      

      

      

      

      

 
 

     

      

      

      

Čia rašo 
vertintojai 

     1          2  
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JUODRAŠTIS 
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