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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! 
 

VERTINIMAS 
 

Galutinė taškų suma  
 

Užduotys 
Maksimalus 

taškų skaičius 

Surinktų taškų suma 

1 vertintojas 2 vertintojas 
Galutinis 
įvertinimas 

Skaitomo teksto supratimo testas 20    
Gramatikos bei rašybos testas 80    

1 užduotis 20    
2 užduotis 20    
3 užduotis 20    
4 užduotis 10    
5 užduotis 10    

Suma 100    
     

 
  

Vertinimo komisija: ___________________________________________ 
(paraðas, vardas ir pavardë) 

 ___________________________________________ 
(paraðas, vardas ir pavardë) 

 ___________________________________________ 
(paraðas, vardas ir pavardë) 
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Skaitomo teksto supratimo testas (20 taškų) 
 
Perskaitykite tekstą ir įrašykite praleistus žodžius. Žodžius pasirinkite iš sąrašo, pateikto po tekstu. 
 

PIESTUPYS  
 

– Joniuk, kelkis, ant rarotų metas eiti! –  išgirdau per miegą brolio Antano balsą. 
 Bet keltis nenorėjau: taip buvo gera ir šilta (1) _______________... 

– Tuoj... –  atsakiau per miegą ir apsiverčiau ant kito šono. 
– Ar dar nesikelsi? –  išgirdau vėl balsą. – (2) _______________! 
Brolis nutraukė (3) _______________ manęs kailinius. Kaip vandeniu apipiltas 

iššokau iš lovos ir atsidūriau troboje. Jau visi buvo (4) _______________: tėvas su 
maldaknyge rankoj sėdėjo už stalo, motina su mergina sukinėjosi apie krosnį. 

Adventui atėjus, kas šventadienis eidavome (5) _______________ nevalgę ant 
rarotų. Šį kartą man su sesele išpuolė. Nors mažas buvau ir labai (6) _______________ 
anksti keltis, tačiau pats prašiaus tėvo, kad leistų mane ant rarotų. Taigi greitai 
nusiprausiau, suieškojau palovėje batus, – apsiaviau, apsivilkau ir buvau einąs,  
(7) _______________ sesuo jau manęs laukė. 

– Palauk, skara aprišiu, –  tarė motina, nešdama savo skarą. 
– Man nereikia, –  atsakiau skubėdamas pro duris. 
– (8) _______________ gi tu mano, sušalsi! 
– Ajau, vis su skara ir su skara, –  (9) _______________ patempęs lūpą. Man regėjos 

nepadoru, kad aš, būdamas (10) _______________, turiu moteriška skara ryšėti. Bet 
motina į mano vyriškumą nežiūrėjo: aprišo man (11) _______________ kaklą ir ausis, 
užmaukšlino giliai ant galvos šiltą kepurę ir išlydėjo. 

– Žiūrėkit, lazdas geras pasiimkit, –  tarė ji mudviem, –  tiek dabar šunų pagedusių 
laksto, o ir vilkus galit kartais sutikti. 

Teisybė, tą žiemą (12) _______________ šunys daug buvo žmonių aprieję, o vilkai 
miške ubagą (13) _______________. Taigi pasirinkome sau po (14) _______________ 
baslį. Žinojau, kad turiu ne tik save, bet ir seserį (15) _______________. Ir iš tiesų arti 
namų jaučiausi toks drąsus, kad, regėjos, visus vilkus ištaškyčiau. Bet juo labiau nuo 
namų, juo menkyn mano (16) _______________ ėjo. 

(17) _______________ akimis žiūriu į abi kelio puses. Aplinkui stovi  
(18) _______________ pušys ir eglės. Rūpinuos eiti taip, kad negirdėtų,  
(19) _______________ sniegas, kaip tyčia, girgžda... 

Kada laimingai išėjome iš miško, pasirodė sodžiaus žiburiai ir sulojo šunys, mano 
baimė vėl pradėjo (20) _______________: tik retkarčiais atsigręžęs žiūrėjau, ar nesiveja 
kas iš miško. 

                                                                                                             Pagal J. Biliūną  
 

1. dainuoti, miegoti, skaičiuoti; 
2. Greičiau, Svarbiau, Tyliau; 
3. nuo, ant, apie;  
4. atsigulę, atsiklaupę, atsikėlę; 
5. vėlai, lėtai, anksti; 
6. nemėgdavau, mėgdavau, galėdavau; 
7. nes, jei, arba; 
8. Dukrele, Vaikeli, Tėveli; 
9. džiaugiausi, juokiausi, skundžiausi;  

10.  kūdikis, vyras, senelis; 

11. skaudžiai, šiltai, nerūpestigai; 
12. pasiutę, išdykę, pajuodę; 
13. surišo, sudraskė, supjaustė; 
14. gerą, trumpą, silpną; 
15. atlydėti, atvesti, apginti; 
16. pyktis, drąsa, gerumas;  
17. Bailiomis, Kvailomis, Sunkiomis; 
18. aplytos, aukštos, silpnos; 
19. jei, todėl, bet; 
20. dygti, nykti, didėti. 

 
TAŠKŲ SUMA UŽ SKAITOMO TEKSTO SUVOKIMO UŽDUOTĮ (20 taškų)   

Čia rašo 
vertintojai

   1          2
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Gramatikos bei rašybos testas (80 taškų) 
 

I užduotis. Įrašykite praleistas raides. 
 

Speigo žvaigždynai 
 

Žiema virto pikt__ja ragana: siunčia pūgas, verčia sniegą. Pats viduržiemis. 

Spaudžia pašėl__s šaltis, pokši tvoros. Vakarais uždarydami tvartus, sodiečiai girdi tylų 

galvijų mykimą, regi jų išg__stingas akis. Naktimis kaukia šunys, staugia vilkai.   

Kazimieras Daukintis stovi ant kalno. Darbai bai__ti, galima kiek atsip__sti. 

An__dien jis šoko muštis. Ketvertas vyrų jį priveržė virvėmis prie lovos. Virvės 

iki gyvo kaulo __sipjovė į raumenis, o dabar visus s__narius degina. Žmogėno akys net 

blykčioja iš pasiutimo, į kai kurias sodybas jisai nė nenori pažvel__ti.  

Žvėrelius jis gaudo. Visuose miškeliuose yra pridėliojęs sp__stų ir kilpų. Ka__dien 

eina jų tikrinti. Prasimano jis ir kitokių pragyvenimo šaltinių. Tik jo veltinių niekas iš 

giminių nenešioja, tolimesni žmonės jais atsidžiau__ti negali. Sesers pirmarūš__s vilnas 

suvėlė kitų veltiniams, o jai – iš atliekų. 

Visą dieną Kazimieras prasėdėjo prie lango. M__stė apie savo varganą dalią. Iš 

ryto vieškeliu traukė žmonės – kas į turgų, kas į bažnytėlę. Begalė paž__stamų 

praslinko. 

– Eisiu, – siekė nuo vinies kepurės. –  Bent vėjas prap__s. 

Ant balkių tupinėja balandžiai, ir jų šiltas, jaukus burkavimas nenut__la net per 

tokį speigą. Traukia Kazimieras savo mėgstamiausią dainą, li__damas kopėčiomis, 

atremtomis į balkį. Kopėčios sl__steli, bet griūdamas dar spėja visa gerkle šūktelėti 

„atžven...“ ir smarkiai įsikanda liežuvį. Susiėmęs kelį, nušlu__čioja prie vežėčių. 

 

                                                                                                    Pagal B. Radzevičių 

 

Taškų suma už I užduotį (20 taškų)   

 
 

 

Čia rašo 
vertintojai 
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2012 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis neprigirdinčiųjų mokykloms ● LIETUVIŲ KALBA ● Testai 
 

 4

II užduotis. Žodžių ir žodžių junginių vardininkus, parašytus skliausteliuose, 
vartokite reikiamu linksniu. 

 

Klausau aš jūsų ir stebiuos: vieni skundžiatės patekę į (užburtas verpetas) 

________________________________ būdami valkatos, nes jauni nepasiekėte jokio 

mokslo, be (priežiūra) __________________užaugote; kiti – dėl (nepasisekimai) 

_______________________. 

Savo laiku baigiau gimnaziją, girininkų institutą, paskiau Rusijos šiaurėje gavau 

(gera vieta) __________________________, įsimylėjau, vedžiau (turtinga pati) 

______________________________. Visas miestas mane gerbė. 

Taigi klausykit: buvo tai gegužės mėnesį. 

Pakirdau aš (ankstus rytas) __________________________ ir tuojau vėl sumerkiau 

akis: mano pati atsargiai atsikėlė iš (lova) __________________, suėmė į glėbį nuo kėdės 

savo drabužius ir, išsinešusi juos į (kitas kambarys) ____________________________, 

ėmė rengtis. 

Girdėjau, kaip ji tarėsi su (tarnaitės) ____________________ ir kaip išėjo į miestą. 

Vesdamas aš ją mylėjau, troškau (ramus gyvenimas) _________________________.  

Mano pati pasirodė –  tuščia žmogysta, nerimta, temėgstanti puotas. 

Mėgo puoštis, per dieną po (keli kartai) ___________________________ keitė 

drabužius. 

– Nelaimingas aš žmogus, – balsu ištariau ir atsikėlęs priėjau prie (langas) 

_________________. 

Saulės atokaitoje, smėly rausės vištos. Tarp (jos) __________ giedojo visa gerkle 

gaidys.  

                                                                                                                                                  Pagal A. Vienuolį 

 

Taškų suma už II užduotį (20 taškų)   

 

 
 

 

 

 
 

Čia rašo 
vertintojai 
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III užduotis. Veiksmažodžio bendratis, parašytas skliausteliuose, vartokite nurodytu 
laiku ar nuosaka. 
 

 Esamuoju laiku: 
 

1. Visokių kalbų apie tą Piestupį tarp žmonių (vaikščioti) ___________________. 

2. Tų kalbų klausant ne vienam (stotis) __________________ plaukai ant galvos ir 

šiurpuliai (kratyti) _________________ kūną. 

3. Mes (nedrįsti) __________________ tais keliais sutemus eiti. 

 

Būtuoju kartiniu laiku: 
 

1.  Vieną kartą naktigoniai persigandę (pasakoti) _____________________, kad iš 

Piestupio ugniniai stulpai (iškilti)_______________________. 

2.   Pavaikščiojo Šventosios pakraščiais ir (pranykti) ____________________. 

3.   Senis Jokūbas ir jūs (aiškinti) _________________, kad tai turėję būti pinigai, 

kurių didžiausi kubilai esą tenai pakasti. 

 

Būtuoju dažniniu laiku: 
 

1. Kaimynas Mataušas tokį atsitikimą pasakojo: (važiuoti) __________________ 

mes iš Anykščių, (užgaišti) _____________________ miestely.  

2. Važiuoja jis per Piestupį – toj vietoje, kur šventojo Jono kryžius (stovėti) 

_____________________, ir žiūri. 

3. Prie šventojo Jono (šokti) __________________ baltai apsitaisiusios panytės. 

 

Būsimuoju laiku: 
 

1.  Visi plaukai Mataušui ant galvos (atsistoti) ________________; iš visos galios      

(sudrožti) ______________ savo kumeliui ir (paršvilpti) ______________ 

namo.  

2.  Ir mes (stebėtis) ____________________, kaip Mataušas tada gyvas liko. 

 

Liepiamąja ir tariamąja nuosaka: 
 

1. Ar (negalėti) _________________, kaimyne, man pypkės duot parūkyti? 

2. Bėgti nemanėme, tupėjome susiglaudę tyliai, kad mūsų (nepastebėti) 

_____________________ ir (praeiti) _______________________ pro šalį. 

3. Jūs (nebijoti) ________________________, vaidenas ne rytais, bet iš vakaro ir 

naktį; kai gaidys sugieda, visos piktosios dvasios iš šio pasaulio išlaksto. 

                                                                                                                       Pagal J. Biliūną 
 

 

Taškų suma už III užduotį (20 taškų)   

Čia rašo 
vertintojai 

    1        2  
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IV užduotis. Iš prielinksnių, pateiktų rėmeliuose, pasirinkite, kurie tinka, ir įrašykite į sakinius.     

 
 
 

apie be į  iš nuo per po prie su tarp  
 
 

1. Kaip gera būtų sukaktuvių dieną išvažiavus kur _________ mylima drauge už 

miesto! 

2. __________ laukų nuo šilo papūtė šiltas, malonus, pušų sakais kvepiąs vėjelis. 

3. Aš išsukau iš vieškelio ir per dirvas nuėjau _________ šilą. 

4. –  Tik metai, kaip mudu susituokę, o jau keliam kelintą pokylį, –  ištariau aš balsu ir, 

tarytum keršydamas pačiai, įsismaginęs peršokau __________ griovį. 

5. Ji niekuomet man, „visų gerbiamam ponui“, to nebūtų __________ pastabų 

dovanojusi. 

6. Aš pasukau __________ Juodvarnių į dešinę ir ėmiau svarstyti savo draugės laimę. 

7. Stengdamasi pripratinti __________ salonų draugijos, išmokė lošti kortomis. 

8. Buvo užsiminusi ________ mano, Atkočaičio, pavardės pakeitimą „Atkocewicz'iu“. 

9.  – Išsiskirt, ir gana  –  vienas tėra išėjimas! – galvojau aš, vaikščiodamas _________ 

mišką. 

10. Išsiskirti – lengva pasakyti, bet kuo pasiremti, jog __________ mudviejų lig šiol 

nebuvo nei vieno triukšmingo dalyko. 

 

Taškų suma už IV užduotį (10 taškų)   

 

 

 

Čia rašo 
vertintojai 

      1        2 
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V užduotis. Iš jungtukų ir jungiamųjų žodžių, pateiktų rėmeliuose, pasirinkite, kurie tinka, ir 

įrašykite į sakinius. 
 

 

arba  bet kad kai kur kuriuos nes o tačiau tai  
 

                                       

                                                                                                                                                                                        

1. Visas miestelis sako, ___________ mudu laimingiausias dvejetas visoj apskrity. 

2. Tie mokiniai priminė man mano brolius, ___________ aš liepiau tėvams mokyti. 

3. Nusprendžiau pirma sušelpti namiškius, ___________ paskui jau pasirūpinti ir 

savimi. 

4. ___________ čia susipažinau, įsimylėjau ir po keleto mėnesių vedžiau. 

5. Vedęs nustojau broliams siuntinėjęs pinigų, ___________ visa mano alga išeidavo 

butui apmokėti, puotoms, dovanoms, papuošalams... 

6. Nors aš su ja išgyvenau ištisus metus, ___________ kaip reikiant jos nepažinau.   

7. Ji savo įtaka ir diplomatija viską sutvarkydavo ten, ___________ nieko 

negelbėdavo ir pinigai. 

8.  O kai aš būdavau be ūpo ___________ kuo nepatenkintas, ji nuo manęs 

neatsitraukdavo. 

9. Paskui, ___________ aš jos nebemylėjau, iš veido ji man tebepatiko. 

10. Jei miškų žinyba pakartos įsakymą, ___________ aš jį įgyvendinsiu.                                                                                                  

                                                                                                           Pagal A.Vienuolį 

 

Taškų suma už V užduotį (10 taškų)   
 

 

TAŠKŲ SUMA UŽ GRAMATIKOS BEI RAŠYBOS TESTĄ (80 taškų)   

Čia rašo 
vertintojai 

      1       2  
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JUODRAŠTIS 
 
 


