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Skaitomo teksto supratimo testas (20 taškų)
Perskaitykite tekstą ir įrašykite praleistus žodžius. Žodžius pasirinkite iš sąrašo, pateikto po tekstu.
DIENORAŠTIS
Nuo vakar dienos puikus oras, ir aš labai atsigavau. Beveik kas rytą einu į mansardą
išvėdinti plaučių. (1) ______________ sutikau ten Peterį, jis tvarkėsi. Greitai baigė ir atėjo
prie (2) _____________, o aš sėdėjau ant grindų, mėgstamoj vietoj. Abu žiūrėjom į žydrą
dangų, į plikas kaštono šakas, apkibusias spindinčiais lašeliais, į žuvėdras ir kitus
(3) _______________ . Visa tai mus tarsi užbūrė, neįstengėm net kalbėti. Jis stovėjo
pakaušį įrėmęs į siją, o aš sėdėjau. Gerte gėrėm (4) ________________ orą, žvelgėm pro
langą ir jautėm, kad negalima sugriauti tylos. Ilgai mudu taip (5) _______________ pro
langą, paskui jam reikėjo eiti skaldyti malkų. (6) __________________ žinau, kad jis
šaunus vaikinas. Jis užlipo pastogės kopėčiom, aš iš paskos, ir (7) ______________ tas
penkiolika minučių, kol jis skaldė malkas, mudu ir vėl (8) ______________ vienas kitam
nė žodžio. Stovėjau ir (9) ______________ į jį. Jis labai stengėsi skaldyti kuo geriau,
parodyti man, koks (10) ______________. Žiūrėjau ir pro atvirą langą, matėsi didelė
Amsterdamo dalis – stogų stogai iki pat horizonto.
Kol visa tai yra, kol galiu džiaugtis saulės (11) ______________ ir giedru dangum,
negaliu pasiduoti liūdesiui.
Įbaugintam, vienišam ar nelaimingam žmogui (12) ________________ vaistas –
išvažiuoti iš miesto, kad galėtų būti vienas dangaus, gamtos ir Dievo akivaizdoj. Tik tenai,
tik tada jis (13) ______________, kad viskas taip, kaip turi būti ir kad Dievas nori matyti
žmones (14) ______________, apsuptus puikios gamtos.
Kol visa tai yra, gali (15) ______________ nusiraminimą didžiausiam sielvarte.
Ką gali žinoti, gal netrukus galėsiu pasidalyti tuo laimės (16) _______________ su
tuo, kuris jaučia tą patį.
Nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro galvoju tik (17) _____________ Peterį.
Užmiegu su jo paveikslu akyse, jį sapnuoju, o pabudus jis tebežvelgia į mane.
Neabejoju, kad mudu su Peteriu nesam (18) ______________ skirtingi, kaip gali
atrodyti. Galiu tau paaiškinti ir kodėl: mudviem trūksta(19) ______________ motinos.
Peterio mama pernelyg paviršutiniška, nesidomi (20) ______________ vidiniu pasauliu.
Maniškė smarkiai kišasi į mano gyvenimą, bet netaktiška, nejautri ir neturi motiniškos
nuojautos.
Pagal A. Frank
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Šiąnakt, Šįryt, Šįvakar;
jo, tavęs, manęs;
žvėris, vabalus, paukščius;
gaivų, liūdną, smirdintį;
dainavom, žiūrėjom, kalbėjom;
Tikrai, Blogai, Sąžiningai;
per, ant, į;
nedavėm, neparodėm, nepasakėm;
žiūrėjau, kalbėjau, rašiau;
žiaurus, silpnas, stiprus;

11. šviesa, vėsa, diena;
12. blogiausias, brangiausias, geriausias;
13. pagaus, pajus, juoksis;
14. laimingus, liūdnus, piktus;
15. rasti, suprasti, išrasti;
16. skausmu, jausmu, išgyvenimu;
17. apie, į, pro;
18. labai, tiksliai, sunkiai;
19. linksmos, supratingos, griežtos;
20. dukters, sūnaus, kūdikio.

Taškų suma už skaitomo teksto suvokimo užduotį (20 taškų)

Gramatikos ir rašybos testas (80 taškų)
Čia rašo
vertintojai
1
2

I užduotis. Įrašykite praleistas raides.
– Mamyte, aš pavargau, – ėmė sk___stis Daivutė.
– Tuoj gr___šim namo. Žiūrėk, jau bažnytėlė toli.
Daivutė atsigr___žė. Bažnyčios bokštas blizgėjo saulėje. Ji ka___dien praeina su
mama pro bažnyčią. Autobusiukas sta___teli prie jos ir Daivutė išlipa. Mamytė ją pasitinka.
Ank___čiau kartu atbė___davo ir Filas. Dabar tokia kelionė jam per sunki. Jis vos
___stengia iš būdos išl___sti. O kartais guli patvor___ visą dieną. Bet Daivutė myli Filą
taip pat. Kas rytą meiliai pašnekina. Kai neskuba į mokykl___, ima sten___tis iš visų jėgų,
kad Filas nueitų iki pievos. Jie mė___davo kartu vaikytis drugelius, g___sdinti kamanes.
Daivutė spie___davo iš džiaugsmo, kai drugelis nut___pdavo Filui ant ausies.
– Tu su kaspinėliu! Tu mergytė!
Filas papurtydavo galvą ir drugelis nulėkdavo. Jie d___kdavo pievoje, kol saulė
imdavo g___sti.
Dabar Filą reikia stumti, kad iki pievos nueitų. Nutemptas ramiai t___so žolėje,
niekas jo nedomina. Kad ir visi pievos drugeliai aplink suktųsi, jis galvos nepakeltų.
– Paseno mūsų Filas. Gal jį u___migdyti? – ėmė tartis mama su močiute.
– Ne! Ne! – ėmė šaukti Daivutė. Išbėgo į kiemą ir visą vakarą prasėdėjo ant Filo
būdos. Močiutė su mama turėjo prisiekti, kad Filo nelies.
Taškų suma už I užduotį (20 taškų)
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II užduotis. Žodžių ir žodžių junginių vardininkus, parašytus skliausteliuose,
vartokite reikiamu linksniu.

Čia rašo
vertintojai
1
2

Pavasarį Daivutė perėjo į (kita mokykla) ________________________. Ji turi
važiuoti toli, nes šiame kaime mokyklą uždarė. Daivutė džiaugiasi, kad susipažino su
(naujos draugės) ____________________________________, priprato prie (mokytoja)
_____________________. Smagu, kad yra ir daugiau vaikų iš (senoji mokykla)
___________________________. Jie bendrauja per (pertraukos) ___________________.
Sunkiausia buvo įsiminti aukštus ir kabinetus, kuriuose vyksta pamokos. O sporto salė
atrodo

be

(galas)

_________________

didelė.

Kol

nubėgi

iš

(viena

pusė)

__________________________ į antrą, gali pavargti. Bet krepšinį žaisti smagu. Po

__

__

__

__

(pamoka) ___________________ Daivutė būna labai pavargusi. Daivutei labai patinka ir
geografija, nes jie dažnai žiūri įdomius filmus. Kaip norėtųsi į Afriką... Galėtų bėgioti po
(džiunglės) _____________________, auginti mažą liūtuką ar tigriuką. Dažnai ji svajoja ir
apie (mėlynas delfinas) ____________________________. Kaip linksmai jis supasi ant
(žydros bangos) ____________________________________. Delfinas ją apgintų nuo
(puolantis ryklys) ____________________________, parplukdytų į krantą, jei pavargtų.
Nėra nuostabesnio gyvūno už (delfinukas) ____________________.
Taškų suma už II užduotį (20 taškų)

III užduotis. Veiksmažodžio bendratis, parašytas skliausteliuose, vartokite nurodytu
laiku ar nuosaka.
Esamuoju laiku:
1. Šiandien (atrodyti)________________, kad laikrodis (stovėti) ________________.
2. Jis visada ramiai (skaičiuoti) ________________ laiką, nesvarbu, kaip tu (jaustis)
________________.
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vertintojai
1
2

Būtuoju kartiniu laiku:
1. Šį laikrodį ji (gauti) ______________ dovanų per gimtadienį.
2. – Mes (norėti) _______________ tave nustebinti, – pasakė mama su močiute.
3. Jos mane (nustebinti) _______________, apie tokį laikrodį aš (svajoti)
_______________.
Būtuoju dažniniu laiku:
1. Kai (nuvažiuoti) ___________________ su močiute į miestą, (stabtelėti)
________________ prie laikrodžių parduotuvės.
2. Vitrinoje (būti) _____________ daug gražių laikrodžių.
3. – Tu (žiūrėti) ________________ į vieną akis išpūtus. Rodės, kitų nėra.
Būsimuoju laiku:
1. Kai aš (užaugti) _____________, (nupirkti) ______________ močiutei laikrodį.
Jos jau senas.
2. Mes su mama (sutaupyti)_____________ pinigų ir (išrinkti) ______________
patį gražiausią laikrodį.
Liepiamąja ir tariamąja nuosaka:
1. – Daivute, (padėti) ________________ močiutei surinkti obuolius. (Reikėti)
________________ juos išdžiovinti, žiemą nebus šviežių.
2. – O gal (išsivirti) _______________ obuolienės? Mėgstu obuolienę su blynais.
3. – Galima ir obuolienės. Svarbu, kad (nesupūti) _________________.
Taškų suma už III užduotį (20 taškų)
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IV užduotis. Iš prielinksnių, pateiktų rėmeliuose, pasirinkite, kurie tinka, ir įrašykite į sakinius.
su

už

iš

iki

į

apie

nuo

ant

per

prie

Čia rašo
vertintojai
1
2

1. Sodas yra ______ pat mūsų namo. Niekur nereikia eiti.
2. Užeini ______ trobos galo ir atsiduri sode.
3. Paukščiai čia sukiojasi ______ ankstyvo ryto.
4. Šį pavasarį ______ senąsias obelis įkėlėme naujų inkilų. Juose apsigyveno
varnėnai.
5. Negalėdavau išeiti ______ sodo, stebėdavau naujakurius.
6. Kartą juos medžiojo Rainis. Jis taip ir neužlipo ______inkilų, nukrito nuo šakos.
7. Dabar užlipa ______tvoros ir stebi, laižosi.
8. Seniau bijodavo ______ kiemą pereiti, bet dabar Filas jo neveja.
9. Pasiėmusios pintines skubame ______ močiute į sodą.
10. Pasakoju jai ______ draugę, kuri bijo obuolių, nes kartą vos nesuvalgė širšės.
Taškų suma už IV užduotį (10 taškų)

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

kur

kol

kai

todėl

bet

nes

ir

kad

o

1. Mes greitai dirbome, ______ iki lietaus visų obuolių nesurinkome.
2. Lietus buvo labai smarkus, ______ turėjome bėgti iš sodo.
3. Močiutė čiupo pintines, ______ nesulytų obuolių, ir nubėgo į trobą.
4. Aš lėkiau paskui ______ juokiausi, o lietaus lašai tiško ant veido.
5. Aš neskubėjau, laukiau, ______ močiutė nubėgs į trobą, mano rūbeliai sušlapo.
6. Gal dar palakstyti kieme, ______ labiau nesušlapsiu?
7. Lietus toks šiltas, ______ mamos nėra namuose, niekas nebars.
8. Mamai nepatinka, ______ aš bėgioju per lietų, bijo, kad susirgsiu.
9. Greitai kieme, ______ buvo duobutės, didėjo balos.
10. Šiek tiek pabėgiojau ir nuskubėjau į trobą, ______ pamačiau grįžtančią mamą.
Taškų suma už V užduotį (10 taškų)
Taškų suma
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