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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 suvokimo testas                       20    
Gramatikos ir 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 suvokimo testas (20 taškų) 
 

Perskaitykite tekstą ir įrašykite praleistus žodžius. Žodžius pasirinkite iš sąrašo, pateikto po tekstu. 
 

NEPAPRASTOS ATOSTOGOS 
 

– Aš jums geriau papasakosiu, ką (1) ______________ esu girdėjęs.  

– Prašom, prašom, – sutartinai (2) ________________ vaikai.  

– Gerai, gerai, – sutiko senis Baltrus ir tuojau pradėjo. – (3) ________________ visa 

žemė čia buvo vieno didelio pono. Tas ponas buvęs labai piktas ir (4) _______________. 

Jis liepdavęs žmonėms daug ir (5) _____________ dirbti ir už mažiausią nusikaltimą 

skaudžiai (6) __________________. Pasiskųsti tada nebuvę kam. Ant šito kalnelio stovėję 

(7) ___________ rūmai, gražūs iš akmenų statyti.  

Vieną vasarą ponas su žmona ir vaikais išvažiavęs į šiltus vandenis. Rūmuose 

(8) _____________ keli tarnai. Tik (9) _______________ naktį išgirdę jie dusliai  

dundant. Rūmai ėmė drebėti. (10) ______________ tarnai, metė viską ir pasileido bėgti 

žemyn, į (11) _______________ kaimą. Tik vėl sudundėjo, dar smarkiau. Kai atsigręžė 

pažiūrėti, kas tai galėtų būti, (12)  ______________ nebebuvę matyti. Juos žemė  prarijus.  

(13) __________ šitos pasakos pridėdavau, kad to (14) ______________ pono šešėlis 

dažnai matyti kalnelyje. Jame yra urvų, į kuriuos patekęs, gali nugrimzti giliai į žemę. 

– Ir aš (15)  ________________ kalnelyje ką pajudinti, – atsiliepė Algiukas. 

– Gali nebijoti, – atsakė į tai Baltrus. – Joks dvaras tenai nebuvo nugrimzdęs, ir nieko 

(16) ______________ tenai nerijo ir neryja. 

– Tai nueisim kada tenai (17) _______________________, – pasakė Vytukas, – eisi, 

dėde, drauge. 

– (18) _____________, – sutiko senis. – Kada norėsit, užbėkit pas mane, tai 

parodysiu. 

– Na, (19)  ___________ dabar eisime miegoti, – pasiūlė senis. 

– Eisim, – atsakė Vytukas, – bet vėl greit (20)  _____________________.     

Pagal P. Mašiotą 
 

1. pats, tau, pati; 
2. paklausė, liepė, paprašė; 
3. dabar, seniau, amžinai; 
4. žiaurus, malonus, švelnus; 
5. lengvai, mažai, sunkiai; 
6. aiškindavęs, bausdavęs, kalbėdavęs; 
7. jo, mano, tavo; 
8. pasiliko, apsigyveno, susirinko; 
9. vieną, šviesią, kalėdinę; 

10. Išsigandę, Apsidžiaugę, Nurimę; 

11. artimiausią, tolimiausią, gražiausią; 
12. rūmų, trobelės, bokštų; 
13. Ant, Prie, Už; 
14. mylimojo, piktojo, rūpestingojo; 
15. bijočiau, norėčiau, galėčiau;  
16. žemė, naktis, ponas; 
17. gąsdinti, pasivaikščioti, pavaidinti; 
18. Gerai, Blogai, Negerai; 
19. o, kadangi, kad; 
20.     išeisim, pasimatysim, sutiksim. 

Čia rašo 
vertintojai

   1          2
      
      

      

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TAŠKŲ SUMA UŽ SKAITOMO TEKSTO SUVOKIMO TESTĄ (20 taškų)   
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Gramatikos ir rašybos testas (80 taškų) 
 

I užduotis. Įrašykite praleistas raides. 
 

 

Aš nekaltas Vera, kad Dievui patiko pasi__sti man, kaip didžiul__ laimę, meilę 

Jums. Atsitiko taip, kad man__s nedomina gyvenime niekas: nei politika, nei mokslas, 

nei būsim__j__ žmonių laimė. Mano visas gyvenimas  tik Jūs. Šiandien aš išvažiuoju ir 

niekada negr__šiu.  

Po dešimties minuči__ aš išvažiuosiu, spėsiu tik pašto ženklą priklijuoti ir __mesti 

laišką į pašto dėžutę. Šitą laišką Jūs sudeginkite. Štai aš dabar užk__riau krosnį ir deginu 

visa: Jūsų nosinę, kurią, prisipaž__stu, pavogiau. Jūs ją u__miršote ant kėdės per balių. 

Jūsų laiškelį. Bai__ta. Aš visa nutraukiau, bet esu įsitikin__s, kad jūs mane prisiminsite.  

Jūs buvote man vienintelis džiau__smas gyvenime. Tegul niekas, kas yra laikina ir 

ka__dieniška, nejaudina Jūsų puikiosios sielos. 

Aš nujaučiu kentėjimus, kraują ir mirtį. Ir m__stau, kad sunku kūnui skirtis su siela. 

Gyvenimas galėjo būti puikus ir man. Nesisk__sk, vargše širdie. 

Prisimenu kiekvieną Jūsų žin__snį, š__pseną, žvilgsnį. Maloniu li__desiu dvelkia 

mano paskutinieji atsiminimai.  

Pagal Aleksandrą Kupriną 

 

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. 

PUSBROLIS PONSAS 

– Brangusis Ponsai, kur jūs dingote? Mes jūsų labai pasigendame, mano žmona 

tiesiog nežino, kaip paaiškinti (šitas nesilankymas) ___________ __________________.  

– Ponas grafe, – atsakė senukas, – (vieni namai) _____________ ________________, 

pas mano giminaičius, man leido suprasti, kad sulaukęs mano amžiaus žmogus geriau 

tegul nesirodo draugijoje. Man niekad nebuvo rodoma per daug (maloni pagarba)  

____________ _______________, bet manęs, niekas dar neįžeidinėjo. Aš niekad nieko 

neprašiau, – tarė jis išdidžiai, kaip tikras menininkas. – Už (nuoširdus meilumas) 

______________ _________________ visados stengiausi pasitarnauti tiems, pas (kurie) 

_____________ lankiausi. Rodos, apsirikau... Kai kurių mano draugų ir giminaičių 

nuomone, man galima į (raukšlėtas veidas) _______________ ______________ spjauti už 

teikiamą garbę pietauti prie (šeimyninis stalas) __________________ ______________ ... 

– Kas atsitiko, drauguži? Ar negalite pasakyti, kas jus taip įžeidė? 

Ponsas pasipasakojo, kokia gėda jį ištiko pirmininko de Marvilio namuose.  

Grafas taip užjautė vargšą, kad parėjęs viską papasakojo (savoji žmona) 

_______________ _________________.  Ši, sutikusi ponią de Marvil, tuoj ją išbarė. 

Kitą dieną pirmininkas anksti išvyko iš namų, kad dar prieš (rytinis posėdis) 

_________________ ___________________ suspėtų pasimatyti su pusbroliu.  

Ponsas, kuris tokios garbės susilaukė (pirmą kartą) ______________ _____________  

gyvenime, nujautė, kad eis kalba apie santykių (atitaisymas) _____________________. 

 
Pagal O. Balzaką 

 

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. Vasara prasideda. Aš labai (mėgti) _________________ atostogauti prie jūros. 

2. Prie jūros mes (važiuoti) __________________ kartu su draugais. 

3. Ar tu (suprasti) ___________________, kodėl aš taip  myliu jūrą?  

4. Kiekvieną vasarą ji mane (šaukti) ___________________.  

 
Būtuoju kartiniu laiku: 

 

1. Neseniai knygų spintoje aš (rasti) ______________ kelionių prie jūros nuotraukas. 

2. Mama net (apsiverkti) __________________ pamačiusi. 

3. Mes (prisiminti) ____________________, kaip ji mane vadino angelėliu.  

4. Jūs (pamiršti) _____________________ šią mano pravardę?  

 
Būtuoju dažniniu laiku: 

 

1. Mano auksinės garbanėlės ir žydros akys (stebinti) ____________________ visus 

poilsiautojus.  

2. Prie jūros mes su broliu (statyti) ___________________ nuostabias pilis. 

3. Prisimeni, ir tu mus (girti) __________________ ir (fotografuoti) 

____________________? 

 
Būsimuoju laiku: 

 

1. Šiemet aš vėl (pakviesti) ___________________  brolį važiuoti kartu.      

2.  Manau, kad mes (keliauti)___________________ į Nidą ir  dar kartu (pasiimti) 

_________________ jo draugą. 

3. O tu be sesers (norėti) __________________ atvažiuoti? 

 

Liepiamąja ir tariamąja nuosaka: 
 

1. Tik jūs (nepamiršti)_______________  pakviesti ir Linos. 

2. Manau, ji tikrai, su jumis mielai (atvažiuoti) ____________________ . 

3. Aš (norėti) __________________, kad mūsų būtų kuo daugiau. 

4. Lauksiu tavo atsakymo, greičiau (parašyti) __________________. 

 
 

 

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  aplink  be dėl  iš į per po prie su 
 
 

1. Mano tėvai kasdien __________ darbo grįžta apie šeštą valandą. 

2. Iki šešių aš privalau grįžti __________ namus ir viską sutvarkyti. 

3. Tvarkymosi visai nedaug, spėsiu __________ pusvalandį. 

4. Kad tik Reksas būtų ramiai miegojęs __________ savo kilimėlio. 

5. Vakar jis išmėtė sausą maistą __________ virtuvę, išlakė iš puodo sriubą. 

6. Šuns darbelius tvarkėme abu __________ broliu. 

7. __________ šio poelgio Reksas buvo nubaustas, mes nežaidėme  visą vakarą. 

8. Paskui Reksas priėjo __________ manęs, padėjo galvą ant kelių ir žiūrėjo 

ašarotom akim. 

9. Jau ir __________ atsiprašymo buvau atleidus,  mėgstu su juo žaisti. 

10. Paglosčiau jį, pakalbinau. Reksas ėmė šokinėti __________ mane. 

 

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  jog  kadangi  kai kol kuri nes nors tačiau 
 

                                       

                                                                                                                                                                                        

1. Reksas nubėgo __________ atsinešė kamuoliuką, kad su juo pažaisčiau. 

2. Mečiau iš visų jėgų, __________ jis nubėgo atnešti. 

3. Staiga pamačiau, __________ į kiemą atbėga kaimynų katinas. 

4. __________ Reksas ieškojo kamuolio, katinėlis pribėgo prie manęs. 

5. Supratau, kas bus, __________ jau ne kartą jie buvo susitikę mūsų kieme. 

6. Aišku, kad Reksas laimėtų kovą, __________ aš neleisiu skriausti  katinėlio. 

7. Čiupau katiną į glėbį, __________ nelabai jį mėgstu, yra ne kartą įdrėskęs. 

8. Ėmiau bėgti prie tvoros, __________ skiria mano ir kaimynų kiemą. 

9. ____________ buvo netoli, tai tvorą pasiekiau greitai ir patupdžiau ant jos katiną. 

10. __________ apsisukau eiti atgal, pamačiau, kad katinas nušoko į  mūsų pusę.   

 

Taškų suma už V užduotį (10 taškų)   
 

 
 

TAŠKŲ SUMA UŽ GRAMATIKOS IR RAŠYBOS TESTĄ (80 taškų)   

Čia rašo 
vertintojai 

      1       2  
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JUODRAŠTIS 
 
 


