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2011 m. gegužės 16 d.                                                                                                  Trukmė – 20 min. 
 

NURODYMAI 

• Pasitikrinkite, ar užduoties sąsiuvinyje nėra tuščių lapų ar kitokio aiškiai matomo 
spausdinimo broko. Pastebėję praneškite vykdytojui. 

• Bus vertinami tik tie atsakymai, kurie parašyti mėlynai rašančiu rašikliu. Koregavimo 
priemonėmis naudotis negalima. 

 
 
 

VERTINIMAS 

 
Maksimalus 

taškų skaičius 
Surinktų taškų suma 

1 vertintojas 2 vertintojas 3 vertintojas 

Klausymo testas 15    
 

TAŠKAI  

 
 
 
 Vertinimo komisija: 

____________________________________ 

 ____________________________________ 
(parašas, vardas ir pavardė) 

____________________________________ 
(parašas, vardas ir pavardė) 

(parašas, vardas ir pavardė)
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KLAUSOMO TEKSTO SUPRATIMAS 

(Trukmė – 20 min.) 
 

Perskaitykite pateiktas užduotis. (Jums skirta 1,5 min.) 
Paklausykite dviejų tekstų – pranešimo, pokalbio – ir atlikite užduotis.  
Tekstus girdėsite du kartus. 
 

1 užduotis. Perskaitykite 1–7 teiginius. 

Du kartus paklausykite pranešimo spaudai. 

Įvertinkite pateiktus teiginius (teisingas, neteisingas) klausomo teksto atžvilgiu. 

0 atvejis – pavyzdys. (7 taškai) 

Kikenti nėra dingsties? Susikurkime ją patys! 

 Teiginiai Teisingas Neteisingas 

0 Suaugusieji  juokiasi triskart rečiau nei vaikai.  V 

1. Anot gydytojų, stokojantys džiaugsmo žmonės 

lėčiau sveiksta. 

  

2.  Mokslininkų įrodyta, kad treniruojantis 

išskiriami laimės hormonai. 

  

3. Neįprastomis aplinkybėmis juokas didina įtampą.   

4. Anot psichologų, šypsotis galima įprasti.   

5.  Siūlytina sąmoningai ieškoti komiškų dalykų.   

6. Juokas – nelengvai išmokstama visuotinė kalba.   

7. Šiuo pranešimu siekiama įtikinti juoko svarba.   

 
 

Taškų suma (maks. 7)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čia rašo 
vertintojai 

    1         2  
      

      

      

      

      

      

      

http://www.veidas.lt/visuomene/psichologija/kikenti-nera-dingsties-susikurkime-ja-patys�
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2 užduotis. Perskaitykite teksto santrauką.  
 
Du kartus paklausykite žurnalistės Jūratės Urbšienės ir režisieriaus Vitalijaus Mazūro pokalbio. 

Klausydamiesi pokalbio į teksto santrauką įrašykite žodžius ar žodžių junginius, tinkamus 

klausomo teksto atžvilgiu.  

0 atvejis – pavyzdys. (8 taškai) 

 

Vitalijus Mazūras: „Manyje gyvena vaikas“ 

 Žurnalistė pristato vilnietį Vitalijų Mazūrą – režisierių, dailininką ir 

aktorių, teatrą galintį sukurti net iš vaikų (0) 

 Pasak garsiausio Lietuvos (1) ____________________________, kurti 

teatrą ir gyventi teatru – tarsi nepagydoma liga. Režisierius jau dešimt metų 

nebedirba, bet negalėdamas (2) ________________________ namuose yra įkūręs 

savo teatrą ir kartu su žmona aktore vaidina vaikams. 

šypsenų.  

Kalbinamas režisierius atskleidžia, kad jo teatras magiškas daugeliui, nes 

spektaklius kuria žmonėms, kurie (3) ____________________________. Be to, 

prisipažįsta, jog dažnai pats kalba ir elgiasi kaip vaikas.  

 V. Mazūras teigia, kad didžiausia jo „mokslų akademija“ yra vaikystėje 

(4) ____________________________. 

 Režisierių gąsdina vaikams peršami svetimi pasauliai ir nerealūs, nieko 

nemokantys personažai. Anot kūrėjo, būtinas nuoširdumas ir suaugusiųjų 

atsakomybė už vaikams siūlomą meną, o vaikams skirtas teatras turi žadinti 

(5) ____________________________.  

Režisieriui Samuelio Maršako pjesė „Katės namai“ atrodo  

(6) ____________________________ ir šiandien, nes kalbama apie susvetimėjimą. 

 V. Mazūras prisipažįsta galįs kurti tik (7) ____________________________ 

su aktoriais, jausdamas juos ir konkretų teatrą. Tuomet kūrėjas ir režisuoja, ir kuria 

dekoracijas, ir parenka muziką, ir pats vaidina. 

 Žiūrovams keičiantis, režisierius džiaugiasi, kad vaikai visada geba atskirti 

tikrus dalykus. Kūrėjui V. Mazūrui labai svarbu, kad vaikai be tėvų pagalbos 

suvoktų, kas vyksta teatre, nes jo manymu, (8) ____________________________– 

tikros emocijos ir neišgalvotos istorijos. 

Taškų suma (maks. 8)   
 

Klausomo teksto supratimo testo taškai (maks. 15)   
 

Čia rašo 
vertintojai 

    1         2  
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