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NURODYMAI
 Pasitikrinkite, ar nėra užduoties sąsiuvinyje tuščių lapų ar kito aiškiai matomo spausdinimo broko.
Pastebėję praneškite vykdytojui.
 Pasirinkite vieną iš trijų 2–4 puslapiuose pateiktų rašymo užduočių ir parašykite nurodyto žanro
250–350 žodžių tekstą.
 Parašę suskaičiuokite žodžius ir paraštėje pažymėkite 250 žodžių ribą. Jei žodžių mažiau, parašykite jų skaičių.
 Naudokitės juodraščiui ir švarraščiui skirtais popieriaus lapais, pažymėtais mokyklos spaudu.
 Užrašykite savo vardą, pavardę ir rašymo užduoties pavadinimą švarraštyje.
 Pasilikite pakankamai laiko darbui perrašyti į švarraštį, nes juodraštis nebus tikrinamas.
 Rašykite aiškiai, įskaitomai mėlynai rašančiu rašikliu. Koregavimo priemonėmis naudotis negalima.
 Atiduokite vykdytojui ir švarraštį, ir juodraštį, kai baigsis ši patikrinimo dalis.
Linkime sėkmės!
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Pasirinkite vieną iš trijų užduočių ir parašykite atitinkamo žanro 250–350
žodžių tekstą. Parašę suskaičiuokite žodžius, paraštėje pažymėkite 250 žodžių
ribą, o jeigu žodžių mažiau – parašykite jų skaičių.

1 užduotis
Perskaitykite įvestį.
Toks užrašas ant sienos Vilniaus senamiestyje jau kuris laikas verčia krūpčioti
jautresnius kultūrai praeivius.

www.bernardinai.lt

Įsivaizduokite: televizijos laidoje jaunimas buvo kaltinamas, kad nemoka būti atsakingas ir pilietiškas, niekam nenori įsipareigoti. Jūs nusprendėte parašyti laišką apie
šiandieninį jaunimą, jo vertybes į internetinę svetainę. Rašydami remkitės įvestimi, asmenine,
kultūrine patirtimi, atskleiskite savo požiūrį į problemą, pasiūlykite problemos sprendimo
būdą ar būdus.
Tikslas – samprotauti, atskleisti savo požiūrį į problemą, pasiūlyti problemos sprendimo būdą ar būdus.
Adresatas – internetinės svetainės skaitytojai.
Žanras – laiškas.
Pastaba: parašę nepamirškite suskaičiuoti žodžius ir paraštėje pažymėti 250 žodžių
ribą. Jei žodžių mažiau, parašyti jų skaičių.
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2 užduotis
Perskaitykite įvestį, kurioje kalbama apie mažojo princo apsilankymą biznieriaus planetoje.
<...> Biznierius suprato, kad tikėtis ramybės – bergždžia.
– Milijonas tų smulkių daiktelių, kurie kartais matyti danguje.
– Musių?
– Ne, kur tau, smulkių daiktelių, kurie žiba.
– Bičių.
– Ne, kur tau. Smulkių, kaip sidabras spindinčių daiktelių, į kuriuos žiūrėdami svajoja
dykaduoniai. Bet aš – rimtas žmogus. Aš neturiu kada svajoti.
– A! Žvaigždės.
– Taip, teisingai. Žvaigždės.
– Ir ką tu darai su tais penkiais šimtais milijonų žvaigždžių?
– Penki šimtai vienas milijonas šeši šimtai dvidešimt du tūkstančiai septyni šimtai
trisdešimt viena. Aš – rimtas žmogus, mėgstu tikslumą.
– Ir ką tu darai su tomis žvaigždėmis?
– Ką aš su jomis darau?
– Taip?
– Nieko. Aš jas turiu.
– Tu turi žvaigždes?
– Taip.
– Bet kad aš jau mačiau karalių, kuris...
– Karaliai neturi. Jie tik kam nors „viešpatauja“. Tai didelis skirtumas.
– O kas tau iš to, kad tu turi žvaigždes?
– O tas, kad esu turtingas.
– O kas iš to, kad esi turtingas?
– O tas, kad galiu nupirkti kitų žvaigždžių, jeigu jų kas nors randa.
Antuanas de Sent-Egziuperi, „Mažasis princas“

Sugalvokite temą, suformuluokite tinkamą pavadinimą ir parašykite rašinį. Rašydami
remkitės įvestimi, asmenine, kultūrine patirtimi, atskleiskite savo požiūrį į pokalbio klausimus.
Jums gali padėti šie klausimai:
1. Kodėl žmogui svarbu svajoti / žiūrėti į žvaigždes?
2. Ar turėti kuo daugiau yra laimė?
3. Kuo mažojo princo klausimai svarbūs jaunam žmogui?
Tikslas – samprotauti, atskleisti savo požiūrį į problemą.
Žanras – rašinys.
Pastaba: parašę nepamirškite suskaičiuoti žodžius ir paraštėje pažymėti 250 žodžių
ribą. Jei žodžių mažiau, parašyti jų skaičių.
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3 užduotis
Perskaitykite įvestį, kurioje pateiktas pokalbio fragmentas.
Žanas Klodas Kareras.
Tarkim, civilizacijai gresia milžiniška klimato katastrofa. Veikti reikia greitai.
Negalime visko išsaugoti, negalime visko išsinešti. Ką pasirinksime? Kokią laikmeną?
Umbertas Ekas.
Jau matėme, kad šiuolaikinės laikmenos greitai pasensta. Ar verta rizikuoti ir
apsikrauti objektais, kurie galbūt taps nebylūs, neperskaitomi? <...> Taigi jei privalėčiau
rinktis ką nors lengvai gabenamą ir sugebantį atsispirti laiko grėsmėms, pasirinkčiau
knygą.
Žanas Klodas Kareras, Umbertas Ekas, „Nesitikėkite atsikratyti knygų“

Įsivaizduokite, kad jaunųjų žurnalistų būrelyje buvo kalbama apie menkėjančią knygos
vertę, kintantį jos vaidmenį. Parašykite straipsnį į jaunimui skirtą žurnalą ir išsakykite savo
požiūrį, ar knyga padeda išsaugoti tai, ką žmogui būtina atsiminti. Rašydami remkitės
įvestimi, asmenine, kultūrine patirtimi, atskleiskite savo požiūrį į problemą.
Tikslas – samprotauti, atskleisti savo požiūrį į problemą.
Adresatas – jaunimui skirto žurnalo skaitytojai.
Žanras – straipsnis.
Pastaba: parašę nepamirškite suskaičiuoti žodžius ir paraštėje pažymėti 250 žodžių
ribą. Jei žodžių mažiau, parašyti jų skaičių.
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