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NURODYMAI 
 

 Pasitikrinkite, ar nëra uþduoties sàsiuvinyje tuðèiø lapø ar kito aiðkiai matomo spausdinimo broko. Pastebëjæ 
praneðkite vykdytojui. 

 Uþraðykite savo vardà ir pavardæ tam skirtoje uþduoties sàsiuvinio vietoje. 

 Raðykite aiðkiai áskaitomai mëlynai raðanèiu raðikliu. Koregavimo priemonëmis naudotis negalima. 

 Atsakykite á uþduoèiø klausimus glaustai ir aiðkiai. Atsakymus sutalpinkite tam paliktose eilutëse.  
 Pastaba. Neaiðkiai paraðyti atsakymai bus vertinami 0 taðkø. 

Linkime sëkmës! 

Vertinimo komisija _________________________________________ 
(paraðas, vardas ir pavardë) 

 _________________________________________ 
(paraðas, vardas ir pavardë) 

_________________________________________ 

(paraðas, vardas ir pavardë) 

 

TESTŲ VERTINIMAS 
 

Uþduotys Maksimalus 
taðkø skaièius 

Surinktø taðkø suma 

1 vertintojas 2 vertintojas Galutinis 
ávertinimas 

Skaitomo teksto suvokimo 
uþduotis 

24    

Papildomi taðkai   2    
Gramatikos uþduotys 14    
Papildomi taðka    2    
Ið viso taðkø: 42    

 

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

KUNIGAIKŠČIO SŪNUS 
 

Tai buvo labai seniai. Šiandien ant Juknaičių kalno ir akmens nerasi, o senovėje ant jo stovėjo 
aukšta pilis. Pilyje gyveno narsus kunigaikštis Gintautas ir jo kariai.  

Kiekvieną žiemą į Lietuvą įsiverždavo kryžiuočiai. Jie degindavo lietuvių sodybas, o žmones, 
surakinę grandinėmis, išvarydavo nelaisvėn. Todėl visi, pamatę priešus, skubėdavo slėptis pilyje.  

Kartą netikėtai kryžiuočiai užpuolė Juknaičių pilį ir pagrobė vienturtį kunigaikščio sūnų Vaišnorą.      
Nuliūdo kunigaikštis, sušaukė karius ir puolė kryžiuočius. Kryžiuočiai  pabėgo, tačiau nuo tos 

dienos niekas nežinojo, kur dingo kunigaikščio sūnus.  
Bėgo metai. Senąjį Gintautą kankino rūpestis, kam jis paliks savo pilį, kas gins Lietuvos žemę nuo 

piktųjų kryžiuočių. Sunku apsakyti senojo kunigaikščio džiaugsmą, kai vieną dieną į pilies vartus 
pasibeldė jo sūnus Vaišnoras.  

Neilgai džiaugėsi kunigaikštis sūnaus grįžimu. Greitai jis mirė, ir kariai savo vadu išrinko 
Vaišnorą.  

Vieną žiemos dieną kryžiuočiai vėl užpuolė Juknaičių pilį. Seni kariai prašė  Vaišnorą uždegti 
pilies bokštuose ugnį, kad kaimynai, pamatę nelaimės ženklą, atskubėtų į pagalbą. Kariai labai 
nustebo, kad Vaišnoras neuždegė ugnies, o užsidarė pilies bokšte.  

Prasidėjo mūšis, mūšio metu niekas nepastebėjo, kad nuo pilies bokšto kunigaikštis Vaišnoras 
rodo priešams, kur yra mažiau pilies gynėjų, kur silpnesnės pilies sienos.  

Kryžiuočiai išlaužė vartus ir įsiveržė į pilį. Kunigaikštis Vaišnoras išėjo pasitikti kryžiuočių. Jis 
apkabino kryžiuočių vadą ir pasveikino jį su pergale. Būrelis sužeistų lietuvių, kurie stovėjo surakinti 
grandinėmis, netikėjo savo akimis. Tik tada, kai kunigaikštis pakvietė kryžiuočius eiti į bokštą, 
lietuviai suprato, kad Vaišnoras juos išdavė. Kryžiuočių nelaisvėje iš pagrobto kunigaikščio sūnaus 
išaugo išdavikas.  

Sužeistieji lietuviai grūmojo kunigaikščiui ir šaukėsi Perkūno, kad jis nutrenktų tėvynės išdaviką.     
Tuo metu trenkė perkūnas. Žemė prasivėrė, ir Juknaičių pilis nugrimzdo į bedugnę.  
Praėjo šimtmečiai, pilies nė griuvėsių nematyti. Liko tik padavimas apie Vaišnorą – tėvynės 

išdaviką. 

Pagal K. Jomanto užrašytą pasakojimą 

Skaitymo suvokimo užduotys  
(24 taškai) 

 

  1. Kas stovėjo ant Juknaičių kalno ir kas ten gyveno? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

  2. Kas kiekvieną žiemą įsiverždavo į Lietuvą? Ką jie darydavo? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

  3. Ką padarė kryžiuočiai, netikėtai užpuolę Juknaičių pilį? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

 

Čia rašo 
vertintojai 

     1         2  
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  4. Ko niekas nežinojo, ir dėl ko kunigaikštį kankino rūpestis? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

  5. Kodėl džiaugėsi kunigaikštis praėjus daugeliui metų? Koks buvo jo džiaugsmas? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

  6. Kodėl neilgai džiaugėsi kunigaikštis sūnaus grįžimu? Ką kariai išrinko savo vadu? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

  7. Kodėl seni kariai prašė Vaišnorą uždegti pilies bokštuose ugnį, kai kryžiuočiai 
užpuolė Juknaičių pilį? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

  8. Kuo karius nustebino Vaišnoro elgesys priešams užpuolus pilį? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

  9. Ką rodė priešams kunigaikštis Vaišnoras? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

10. Ką suprato lietuviai, kai kunigaikštis Vaišnoras pakvietė kryžiuočius į bokštą? Kas 
išaugo iš pagrobtojo kunigaikščio sūnaus? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

11. Ko ir kodėl šaukėsi sužeistieji lietuviai? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

12. Kur nugrimzdo Juknaičių pilis? Kas liko praėjus šimtmečiams? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (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, pažymėkite brūkšnį ( – ).  

(4 taškai) 
 

Kartą netikėtai kryžiuočiai užpuolė Juknaičių pilį ir pagrobė vienturtį kunigaikščio sūnų Vaišnorą. 
Sunku apsakyti senojo kunigaikščio džiaugsmą, kai vieną dieną į pilies vartus pasibeldė jo sūnus 
Vaišnoras. 
 

Žodis 
Kalbos dalis 

(veiksmažodžio 
forma) 

Giminė Skaičius Linksnis Laikas Asmuo Asmenuotė 

netikėtai        

kunigaikščio        

senojo        

kai        

į        

pasibeldė        

jo        
 

 
 

 

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

(3 taškai) 
 

1. Kryžiuočiai pabėgo, tačiau nuo tos dienos niekas nežinojo, kur dingo kunigaikščio 
sūnus. 

( ___________________________________________________________________ ) 

 

2. Nuliūdo kunigaikštis, sušaukė karius ir puolė kryžiuočius. 

( ___________________________________________________________________ ) 

 

3. Sužeistieji lietuviai grūmojo kunigaikščiui ir šaukėsi Perkūno, kad jis nutrenktų 
tėvynės  išdaviką. 

 ( ___________________________________________________________________ ) 

 

 

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. Visi1, pamatę priešus2, skubėdavo slėptis pilyje. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

2. Žemė prasivėrė3, ir Juknaičių pilis nugrimzdo į bedugnę. 

____________________________________________________________________ 
 

3. Liko padavimas apie Vaišnorą4 – tėvynės išdaviką. 

____________________________________________________________________ 
 

4. Seni kariai prašė Vaišnorą uždegti pilies bokštuose ugnį5 , kad kaimynai6 , pamatę 
nelaimės ženklą7 , atskubėtų į pagalbą. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Vaišnoras neuždegė ugnies8  ,  o užsidarė pilies bokšte. 

____________________________________________________________________ 
 

6. Kunigaikštis9 , be abejo10 , džiaugėsi sūnaus grįžimu. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 
 

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

 (3 taškai) 

 

1. Pilyje gyveno narsus kunigaikštis. 

2. Jie degindavo lietuvių sodybas. 

3. Dažnai į Lietuvą įsiverždavo kryžiuočiai. 
 

 
 
 
 
 

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)   
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JUODRAŠTIS 
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