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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 
Galutinė taškų 

suma 
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. 
 

KUNIGAIKŠČIO SŪNUS  
 

Tai buvo labai seniai. Šiandien ant Juknaičių kalno akmens nerasi,  
o (1)______________ ant jo stovėjo aukšta pilis. Joje gyveno  
(2)_____________ kunigaikštis Gintautas ir jo kariai. 

Kiekvieną žiemą į Lietuvą (3)__________________ kryžiuočiai. Jie degindavo 
lietuvių sodybas, o žmones, surakinę grandinėmis, išvarydavo nelaisvėn. 
(4)____________ visi, pamatę priešus, skubėdavo slėptis pilyje. 

Kartą (5)______________ kryžiuočiai užpuolė Juknaičių pilį ir pagrobė vienturtį 
kunigaikščio sūnų Vaišnorą. 

(6)________________ kunigaikštis, sušaukė karius ir puolė kryžiuočius. Kryžiuočiai 
pabėgo, tačiau nuo tos dienos (7)_______________ nežinojo, kur dingo kunigaikščio 
sūnus. 

Bėgo metai. Senąjį Gintautą (8)________________ rūpestis, kam jis paliks 
(9)_________ pilį, kas gins Lietuvos žemę nuo piktųjų kryžiuočių. Sunku apsakyti senojo 
kunigaikščio džiaugsmą, kai vieną dieną į pilies vartus pasibeldė (10)________________ 
sūnus Vaišnoras.  

Neilgai džiaugėsi kunigaikštis. Greitai jis mirė, ir kariai savo vadu išrinko Vaišnorą.  
(11)__________________ žiemos dieną kryžiuočiai vėl užpuolė Juknaičių pilį. Seni 

kariai prašė Vaišnorą uždegti pilies bokštuose (12)_______________, kad kaimynai, 
pamatę nelaimės ženklą, atskubėtų į pagalbą. Kariai labai nustebo, kad Vaišnoras nekvietė 
pagalbos, o užsidarė pilies bokšte. 

Prasidėjo (13)_________________. Niekas nepastebėjo, (14)________ nuo pilies 
bokšto kunigaikštis Vaišnoras rodo priešams, kur yra mažiau pilies gynėjų. 

Kryžiuočiai išlaužė vartus ir įsiveržė į pilį. Kunigaikštis Vaišnoras išėjo pasitikti 
kryžiuočių. Jis apkabino kryžiuočių vadą ir pasveikino jį (15)_____ pergale. Būrelis 
(16)_________________ lietuvių, kurie stovėjo surakinti grandinėmis, netikėjo savo 
akimis. O kai kunigaikštis pakvietė kryžiuočius eiti į bokštą, lietuviai suprato, kad 
Vaišnoras juos išdavė. Kryžiuočių nelaisvėje iš kunigaikščio sūnaus išaugo 
(17)________________. 

Sužeistieji (18)________________ grūmojo kunigaikščiui ir šaukėsi Perkūno, kad jis 
nutrenktų tėvynės išdaviką.  

Tuo metu trenkė perkūnas. Žemė prasivėrė, ir Juknaičių pilis nugrimzdo į bedugnę. 
Praėjo (19)__________________, pilies nė griuvėsių nematyti. Liko tik padavimas  

(20)_________ Vaišnorą – tėvynės išdaviką. 
 

1. vakar, senovėje, neseniai; 
2. narsus, bailus, neįdomus; 
3. atvažiuodavo, įsiverždavo, skrido; 
4. Kad, Net, Todėl; 
5. netikėtai, draugiškai, atvirai; 
6. Nudžiugo, Nuliūdo, Atleido; 
7. kažkas, niekas, šitas; 
8. ramino, kankino, guodė; 
9. savo, jo, mano; 

10. išvarytas, dingęs, išvažiavęs; 

11. Aštuonioliktą, Vieną, Ilgą; 
12. ugnį, šviestuvus, vėliavas; 
13. šventė, medžioklė, mūšis; 
14. kad, bet, ir; 
15. nuo, su, už;  
16. užmuštų, paleistų, sužeistų; 
17. išdavikas, plėšikas, drąsuolis; 
18. kunigai, lietuviai, kryžiuočiai; 
19. šimtmečiai, diena, metai; 
20. aplink, apie, už. 

 
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. 
 

 
Pirmas sniegas krito ant asfalto. B___lo gatvės, namai ir praeiviai. Bijodamas 

išsitiesti, atsargiai gr___žinėjau namo. „Gerai, kad š___la, nusibodo tos balos“ – 

galvojau eidamas.  

– Pyyyp! Pyyyp!– sušuko vos ne į ausį nepaž___stamas dviratininkas.  

„Išsig___st gali ir pargriūt iš netikėtumo. Važinėja žiemą dviračiais“, – piktinausi 

nuoširdžiai.  

– Labą dieną, K___stuti! Kaip gyveni? – užkalbino buv___s bendradarbis.    

– Labas! Gerai. O kaip tau sekasi? 

– O aš ką tik iš Druskininkų. Jaučiuos lyg naujai gim___s.  

– Tai sveikatą taisei? Paskutiniu metu jau sunkiai ėj___i. 

– Taip. Senatvė u___klupo staiga. Nuo jos nepabė___si. O tu sveikas? 

– Ači___ dievui, viskas gerai. Tik gerklę naktį kosulys dr___skė. Skubu į vaistinę. 

Sudie. 

– Sudie. Malonu senus draugus matyti. Paskęsti rūpesčiuose ir pamiršti visus.  

Kai išėjau iš vaistinės, l___jo. O dabar tai bus... Ledu pasiden___s gatvės, 

čiuožykla pavirs visas miestas. 

Einu atsargiai, tik s___nariai braška. Pro šalį, kaip ž___siukai girgsėdami, pralekia 

mokinukai. „Jau pamokos baigėsi“, – m___stau tyliai.  

– Noriu rogučių. Kur mano rogutės? – nekantravo mažylis gatvėje. 

– Baik zy___ti! Dvi snaigės nukrito, o tau rogutes duok! – pyko mama. 

– Kur susiruošėte, kaimyne? Oras toks, kad šuo iš būdos išl___st nenori. 

 

Taškų suma už I užduotį (20 taškų)   

 
 

 

Čia rašo 
vertintojai 

     1          2  
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II užduotis. Žodžių ir žodžių junginių vardininkus, parašytus skliausteliuose, 
vartokite reikiamu linksniu. 

MIKUČIO VARGAI 
 

Sutūpę prie (užšalęs langas)________________________, vaikai žiūrėjo į tamsą. Kai 

vėjas pabelsdavo į (medinės durys)_______________________, vaikai bėgdavo į prieangį. 

Jie laukė tėvo. Tėvas negrįžo. 

Kitą dieną visas kaimas sužinojo: vokiečiai apsupo turgavietę ir (stipresni vyrai) 

________________________ kažin kur išvarė. Ten buvo ir tėvas. 

Pasidarė Mikutis šeimos galva. Iš pradžių Mikučiui viskas buvo įdomu. Jis džiaugėsi 

(visi darbai)_________________________. Mikutis rankiojo vištų kiaušinius, valė sniego 

(užpustyti keliai)_________________________, anksti ryte kūrė ugnį. 

Motina tuojau po (Kalėdos)______________ susirgo ir negalėjo dirbti. Ji sunkiai 

vaikščiojo. Abu Mikučio broliai buvo dar maži. 

Truputį pasveikusi, motina nusprendė apžiūrėti Mikučio darbus. Už (vieni darbai) 

___________________ sūnų pabarė, už (kiti) ____________ pagyrė. 

Per (pirma žiema)______________________ Mikutis daug išmoko.  

Jis visada buvo pavargęs. Dabar nebuvo jam laiko rogutėmis nuo (smagus kalnelis) 

________________________ pasivažinėti. Mikutis vis dirbo ir dirbo. 

Žiema buvo labai šalta. Vėjas pustė sniegą. (Kiekvienas rytas) ________________ 

_____________ reikėjo atkasti takus.  

                                                                                                                Pagal P. Cvirką 

 

Taškų suma už II užduotį (20 taškų)   

 

 
 

 

 

 
 

Čia rašo 
vertintojai 

    1        2  
     

     

     

     

     

 __  __  

 __  __  
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III užduotis. Veiksmažodžio bendratis, parašytas skliausteliuose, vartokite nurodytu 
laiku ar nuosaka. 

 
Esamuoju laiku: 

 

1. Ar jūs (žinoti) ___________________ istoriją apie Platelių ežerą? 

2. Seni žmonės (pasakoti) __________________, kad seniau čia pilis stovėjo. 

3. Aš (klausti) ___________________, nes pati dabar (skaityti) _____________. 

 
Būtuoju kartiniu laiku: 

 

1.  Seniai, labai seniai Platelių ežero saloje (stovėti) _____________________ 

prabangūs rūmai. 

2.   Tuose rūmuose (gyventi) ___________________ senas grafas su gražuole 

dukterimi Zifrina. 

3.   Mes visi (stebėtis) ____________________ grafo turtais, jo gražuole dukterimi. 

4. Daug jaunikių (siekti) _________________ grafaitės rankos. 

 
Būtuoju dažniniu laiku: 

 

1. Tačiau išdidi grafaitė visiems (atsakyti) ___________________.  

2. Dažnai senasis grafas (kelti) _____________________ puotas. 

3. Aš (turėti) _______________ svečius sukviesti. 

4. Paskui mes (ruošti) ________________ vaišes ir pramogas. 

 
Būsimuoju laiku: 

 

1.  O puotai įpusėjus, ir pati grafaitė pramogų (sugalvoti) ________________ .   

2.  – Ponai, jei jūs (išgriebti) ____________________ iš ežero dugno mano šukas, 

aš (atiduoti) _________________ savo ranką ir širdį. 

3. –  Ar (išpildyti) ___________________ savo pažadą, grafaite? – klausė tarnas. 

 
Liepiamąja ir tariamąja nuosaka: 

 

1. – Zifrina, (imti) _______________ savo šukas ir (atiduoti) ________________ 

man,  ką žadėjai – savo ranką ir širdį. 

2. Kad (nereikėti) _______________ tekėti už tarno, grafaitė atsakė: 

     – (Mirti) _____________ . 

 
                                                                                                                       Pagal A. Vienuolį 
 

 

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.     
 
 
 

ant  apie  be dėl  iš į per po prie su 
 
 

1. Tarnas sviedė šukas atgal ______ ežerą ir nusiskandino. 

2. Grafaitė užsidarė miegamajame ir stengėsi negalvoti ______ tai, kas nutiko. 

3. ______ visą naktį ji nesudėjo akių, vis girdėjo tarno balsą. 

4. Rytojaus dieną grafas įsakė suvaryti žmones ______ ežero. 

5. Liepė kibirais išsemti vandenį ir ištraukti ______ dugno Zifrinos šukas. 

6. ______ ežero kranto raudojo tarno motina. 

7. Senutė nežinojo, kaip reikės gyventi ______ sūnaus. 

8. Grafas nusiuntė tarną _____ pinigais, bet moteris jų nepaėmė. 

9. Ji kaltino ponus ir grafaitę _____ sūnaus mirties. 

10. Kai ir _____ pusvalandžio senutė nenurimo, grafas įsakė ją nuplakti. 

Pagal A. Vienuolį  

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. 

 
 

bet  ir  kad  kadangi  kai kol kuriais nes nors tačiau 
 

                                       

                                                                                                                                                                                        

1. Grafo tarnai tol plakė moterį, ___________ ji amžinai užmerkė akis. 

2. Visi pasipiktino, metė kibirus, ___________ sėmė ežero vandenį. 

3. Grafas liepė tęsti darbą, ___________ žmonės neklausė. 

4. Jie išėjo namo, ___________ nereikėtų klausyti grafo grasinimų. 

5. Visi liūdėjo, ___________ nelaimingoji motina mirė. 

6. ___________ grafas grįžo namo, suprato, kad ir čia ramybės neras. 

7. Grafaitė sėdėdavo savo kambaryje ___________ verkdavo. 

8. ___________ bėgo dienos, tačiau gyvenimas rūmuose nesikeitė, visur buvo liūdna. 

9. Vieną naktį grafas su dukterimi išvyko, ___________ nebegalėjo rūmuose gyventi. 

10. Po truputį rūmai ėmė griūti, ___________ niekas jais nesirūpino. 

                                                                                                           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 
 
 


