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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 Galutinë 
taðkø suma

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.  

ŽVAIGŽDĖS VAIKAS 
 

Augo žvaigždės vaikas kartu su miško kirtėjo vaikais, kartu sėdėjo prie stalo, kartu žaidė. Kasmet 
jis gražėjo, net visi kaimo žmonės stebėjosi. Jie visi buvo juodais plaukais, tamsaus gymio, o 
žvaigždės vaikas buvo šviesus ir dailus. Jo garbanoti plaukai buvo tarsi auksiniai geltonųjų skaistuolių 
žiedai. Ir jo lūpos buvo panašios į raudono žiedo lapelius, akys buvo lyg mėlynos žibuoklės prie tyro 
vandens upės.  

Bet grožis jį pakeitė į bloga. Jis pasidarė išdidus, žiaurus ir savimyla. Miško kirtėjo vaikus ir kitus 
kaimietukus jis niekino, o pats jautėsi kilmingas, nes jis gimęs iš žvaigždės. Jis paskelbė save jų ponu, 
o juos laikė savo tarnais. Jokio gailesčio jis nejautė vargšams, neregiams, nei kitiems neįgaliems – 
mėtė į juos akmenis, vijo iš kelio, varė kitur elgetauti. Žvaigždės vaikas garbino grožį, tyčiojosi iš 
silpnų ir negražių, niekino juos. Save jis labai mylėjo, vasarą jis žiūrėdavo į savo atvaizdą šaltinio 
vandenyje ir juokdavosi iš džiaugsmo, kad yra toks gražus. 

Miško kirtėjas ir jo žmona dažnai jį bardavo, kad jis skaudina nelaimingus. Jie klausdavo, kodėl 
jis beširdis persekioja tuos, kurie reikalingi gailesčio. 

Senasis kunigas mokydavo jį mylėti kiekvieną. Jis liepdavo neskriausti paukštelių, nespęsti jiems 
spąstų. Kunigas sakydavo, kad Dievas sukūrė visus: ir musę, ir kurmį, ir kitus gyvūnus, todėl 
kiekvienas turi savo vietą. 

Bet žvaigždės vaikas nesiklausė kunigo žodžių ir tik šaipėsi. 
Jo draugai sekiojo paskui jį, nes jis buvo gražus, mokėjo šokti, groti, turėjo greitas kojas. Kur tik 

žvaigždės vaikas juos vedė, jie ėjo iš paskos ir darė tai, ką jiems liepė. Jis išbadė silpnas akutes 
kurmiui, jis apmėtė akmenimis ligotą žmogų, o draugai tik juokėsi. Žvaigždės vaikas jiems vadovavo, 
o jų širdys taip pat suakmenėjo kaip ir jo paties. 
 

Pagal Oskarą Vaildą 
 

Skaitymo suvokimo užduotys  
(24 taškai) 

 

  1. Kieno vaikas augo miško kirtėjo šeimoje? Ką jie darė kartu? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

  2. Kaip kasmet jis keitėsi? Kas tuo stebėjosi? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

  3. Kokie buvo kaimo žmonės? O koks buvo žvaigždės vaikas? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

  4. Kokia buvo žvaigždės vaiko išvaizda? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

 

Čia rašo 
vertintojai 

     1         2  
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  5. Kaip jį pakeitė grožis? Koks jis pasidarė? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

  6. Kaip jis elgėsi su miško kirtėjo ir kitais kaimo vaikais? Kodėl jis jautėsi kilmingas? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

  7. Kam jis nejautė gailesčio? Kaip jis elgėsi? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

  8. Ką garbino žvaigždės vaikas? Kaip jis elgėsi su silpnais ir negražiais? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

  9. Kodėl miško kirtėjas ir jo žmona bardavo žvaigždės vaiką? Ko jie klausdavo? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

10. Ko jį mokydavo senasis kunigas? Kodėl kiekvienas turi savo vietą? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

11. Kodėl paskui žvaigždės vaiką sekiojo jo draugai? Kaip jie elgėsi? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

12. Kokius dar blogus darbus padarė žvaigždės vaikas? Kas nutiko jo draugams 
bendraujant su žvaigždės vaiku? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

 
 

Čia rašo 
vertintojai 

     1         2  
     

     

     

     

     

     

     

     

Skaitymo 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) 
 

Jo lūpos buvo panašios į raudono žiedo lapelius. Pats jautėsi kilmingas, nes jis gimęs iš žvaigždės. 
Kasmet jis gražėjo. 

 

Žodis 
Kalbos dalis 

(veiksmažodžio forma) Giminė Skaičius Linksnis Laikas Asmuo Asmenuotė 

į        

raudono        

lapelius        

jautėsi        

nes        

kasmet        

jis        
 

 
 

 

 

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

(3 taškai) 

1. Žvaigždės vaikas jiems vadovavo, o jų širdys suakmenėjo. 

( ___________________________________________________________________ ) 

 

2. Jo draugai sekiojo paskui jį, nes jis buvo gražus. 

( ___________________________________________________________________ ) 

 

3. Jis liepdavo neskriausti paukštelių, nespęsti jiems spąstų. 

 ( ___________________________________________________________________ ) 

 

 

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. Augo žvaigždės vaikas kartu su miško kirtėjo vaikais1, kartu sėdėjo prie stalo2, kartu 

žaidė. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

2. Jis juokdavosi iš džiaugsmo3, kad yra toks gražus. 

____________________________________________________________________ 
 

3. Jo lūpos buvo panašios į raudono žiedo lapelius4, akys buvo lyg mėlynos žibuoklės 
prie tyro vandens upės. 

____________________________________________________________________ 
 

4. Vasarą5 , gulėdamas prie šaltinio6 , jis žiūrėdavo į savo atvaizdą ir juokdavosi. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

5. Miško kirtėjas su žmona bardavo jį sakydami: 
– Kodėl tu7 , vaike 8  ,  skriaudi nelaimingus. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

6. Žvaigždės vaikas9 , žinoma10 , nesiklausė kunigo žodžių. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 
 

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

 (3 taškai) 

 

1. Vasarą jis žiūrėdavo į savo atvaizdą vandenyje. 

2. Senasis kunigas visada jį mokė gerumo. 

3. Žvaigždės vaikas visur vadovaudavo savo draugams. 
 

 
 

 

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)   



2013 m. pagrindinio ugdymo pasiekimø patikrinimo uþduotis kurèiøjø mokykloms ● LIETUVIØ KALBA ● Testai 
 

 6

JUODRAŠTIS 
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