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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 taðkai    2    
Ið viso taðkø: 42    

 

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

ANT LYČIŲ 

Tris dienas Nemunu plaukė ledai. Pavasarį Nemunas smarkiai išsiliejo iš krantų ir apsėmė pievas.  
Pievoje plaukiojo dideli ledo gabalai – lytys. 

Petras, Antanas ir Benediktas ėjo iš mokyklos. Jie nutarė po pamokų paplaukyti pievoje ant ledo 
lyčių.  

Pirmasis ant lyties užšoko Petras. Berniukas smarkiai trinksėjo klumpėmis ir kartele. Ledo lytis 
buvo stipri, tik vienas kampas rėmėsi į žemę, ir ji nejudėjo. Ilgai vargo berniukai, kol išjudino lytį. Kai 
lytis pajudėjo, berniukai skubiai užšoko ant lyties prie Petro. Jie buvo labai linksmi. Vaikai nutarė 
nuplaukti net į Kuršių marias.  

Berniukai pakaitomis yrėsi kartele ir vis tolyn stūmėsi nuo kranto. Jie žinojo, kur nelabai gilu, ir 
stengėsi plaukti į tą pusę.  

Vaikai linksmai šūkavo mergaitėms, kurios Nemuno šlaite rinko žibutes. Šūkavo, tupinėjo, 
dainavo berniukai ant ledo lyties. Jie nepaprastai džiaugėsi šia pirma pavasario pramoga. Stumti lyties 
jau nebereikėjo. Stipri srovė ją nešė tolyn į upės vidurį.  

Berniukai išsigando. Petras su Antanu mėgino lytį pasukti atgal į krantą, tačiau juos ištiko 
nelaimė: iš Antano rankų iškrito kartelė, ir srovė ją nunešė tolyn.  

Berniukai nežinojo, ką daryti.  
– Šokit! Čia negilu! – riktelėjo Petras ir pirmas įkrito į šaltą kaip ledas vandenį. Paskui jį puolė ir 

Antanas, tik persigandęs Benediktas stovėjo ant lyties krašto ir šokti nesiryžo. Plaukti jis nemokėjo.  
Mergaitės pamatė, kas atsitiko, sukliko ir nubėgo į kaimą.  
Petras ragino Benediktą šokti. Berniukas užsimerkė... Smuko jis iki pat kaklo, bet dugną pasiekė. 

Sugriebė Petras draugo ranką ir ėmė tempti jį į krantą. Benedikto veidas buvo išbalęs.  
– Prisižvejojom! –  mėgino juokauti Petras.  
Tačiau Benediktas ir Antanas tylėjo. Berniukai skubiai gręžė savo drabužėlius, greit rengėsi ir ėjo 

namo. Šalia Petro ir Antano su viena klumpe stypčiojo Benediktas. Antra jo klumpė pasiliko vandeny.  
„O jeigu jis būtų nepasiekęs kojomis dugno?!“ – pagalvojo Petras. Iš  baimės berniukas įkvėpė 

daug oro ir stipriai apkabino draugą.  
Pagal J. Mačiulį. 

 
 

Skaitomo teksto suvokimo užduotis  
(24 taškai) 

 

  1. Ką pavasarį apsėmė Nemunas? Kas plaukiojo pievoje? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

  2. Ką nutarė berniukai, eidami iš mokyklos? Kas pirmasis užšoko ant ledo lyties? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

  3. Kokia buvo ledo lytis? Kodėl ji nejudėjo? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

Čia rašo 
vertintojai 

     1         2  
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  4. Ką darė kiti berniukai, kai ledo lytis pajudėjo? Kur jie nutarė nuplaukti? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

 

  5. Kuo berniukai stūmėsi nuo kranto? Į kurią pusę jie stengėsi plaukti? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

  6. Kuo berniukai džiaugėsi? Kur srovė nešė lytį? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

  7. Ką mėgino padaryti Petras su Antanu? Kokia nelaimė juos ištiko? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

  8. Kodėl Petras skubiai šoko į vandenį? Ką darė Antanas? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

  9. Koks tuo metu buvo Benediktas? Kodėl jis nešoko į vandenį? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

10. Kas ragino Benediktą šokti į vandenį? Iki kiek Benediktas įsmuko į vandenį? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

11. Kas ištempė Benediktą į krantą? Ką berniukai darė krante? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

12. Kuris iš berniukų buvo drąsiausias? Kodėl? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (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) 
 

Pavasarį Nemunas smarkiai išsiliejo iš krantų.   Berniukai nežinojo, ką daryti. Berniukai linksmai 
šūkavo mergaitėms. Petras su Antanu mėgino lytį pasukti atgal. Pievoje plaukiojo dideli ledo gabalai. 
Smuko jis iki pat kaklo, bet dugną pasiekė. 

 
Žodis Kalbos dalis  Giminė Skaičius Linksnis Laikas Asmuo Asmenuotė 

smarkiai        

nežinojo        

mergaitėms        

su        

dideli        

jis        

bet        
 

 
 

 

 

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

(3 taškai) 

1. Kai lytis pajudėjo, berniukai skubiai užšoko ant lyties prie Petro. 

( ___________________________________________________________________ ) 

 

2. Petras su Antanu mėgino pasukti lytį atgal, tačiau juos ištiko nelaimė. 

( ___________________________________________________________________ ) 

 

3. Smuko jis iki kaklo, bet dugną pasiekė. 

 ( ___________________________________________________________________ ) 

 

 

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. Jie žinojo1, kur nelabai gilu. 

____________________________________________________________________ 
 

2. Jie gręžė savo drabužėlius2, greitai rengėsi ir bėgo namo. 

____________________________________________________________________ 
 

3. Iš Antano rankų iškrito kartelė3  , ir srovė nunešė  ją tolyn. 

____________________________________________________________________ 
 

4. – Šok4, Benediktai5,  čia negilu! – riktelėjo Petras. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

5. Eidami iš mokyklos6 ,  vaikai nutarė paplaukioti ant ledo lyčių. 

____________________________________________________________________ 
 

6. Ledo lytis7 , matyt 8 ,  rėmėsi į žemę ir nejudėjo. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

7. Nemunas9 , išsiliejęs iš krantų10 , apsėmė pievas. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

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

 (3 taškai) 

 

1. Pievoje              plaukiojo              dideli              ledo              gabalai. 

2. Jie              skubiai              gręžė              savo              drabužėlius. 

3. Stipri              srovė              ją              nešė              tolyn. 
 
 
 
 

 
 

 
 

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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