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Klausymas
2014 m. birželio 9 d.

Trukmė – 20 min.

NURODYMAI

 Pasitikrinkite, ar užduoties sąsiuvinyje nėra tuščių lapų ar kitokio aiškiai matomo spausdinimo
broko. Pastebėję praneškite vykdytojui.
 Bus vertinami tik tie atsakymai, kurie parašyti mėlynai rašančiu rašikliu. Koregavimo priemonėmis naudotis negalima.
Linkime sėkmės!

VERTINIMAS

Maksimalus
taškų skaičius
15

Klausymo testas

1 vertintojas

2 vertintojas

Galutinis
įvertinimas

TAŠKAI

Vertinimo komisija: _______________________________________________
(parašas, vardas ir pavardė)

_______________________________________________
(parašas, vardas ir pavardė)

_______________________________________________
(parašas, vardas ir pavardė)
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KLAUSYMAS
(Trukmė – 20 min.)

Klausysitės dviejų tekstų – anonso ir pokalbio.
Tekstus girdėsite du kartus.

1 užduotis. Perskaitykite 1–7 teiginius.
Įvertinkite pateiktus teiginius (teisingas, neteisingas) klausomo teksto atžvilgiu.
0 atvejis – pavyzdys. (7 taškai)
KVIEČIA KAZIO BINKIO „ATŽALYNAS“

Teiginiai
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teisingas

Spektaklį pagal K. Binkio pjesę „Atžalynas“
sukūrė režisierius Jonas Vaitkus.
Visus savo spektaklius režisierius J. Vaitkus
pastatė Lietuvoje.
Daug dėmesio sulaukusi drama „Atžalynas“ pirmą
kartą suvaidinta Vilniuje.
K. Binkio teigimu, jaunus žmones suprasti padeda
jų aplinka.
„Atžalyno“ personažai paimti iš nelietuviškos
aplinkos.
Režisierius J. Vaitkus „Atžalyne“ pabrėžia
destruktyvų* pradą.
Režisieriaus manymu, šis spektaklis šiandienos
scenoje gali tapti savotiška atgaiva.
Naująjį spektaklį ketinama rodyti ne tik mūsų
šalyje.

Neteisingas

X

*

Destruktyvus – griaunantis, ardantis.

Taškų suma (maks. 7)

2

Čia rašo
vertintojai
1
2
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2 užduotis. Perskaitykite teksto santrauką.
Klausydamiesi pokalbio ištraukos į teksto santrauką įrašykite trūkstamą informaciją, tinkamą
klausomo teksto atžvilgiu.
0 atvejis – pavyzdys. (8 taškai)
„Bernardinai.lt“ kalbina trejetą studentų: bioinformatiką studijuojantį pirmakursį Antaną,
archyvistikos studijų programos pirmo kurso studentę Liuciją ir teisės antrakursę Rūtą.
Studentai pasakoja apie egzaminus ir studijas. Antanas, rimčiau mokytis pradėjęs
(0) aštuntoje klasėje, įsitikinęs, kad per brandos egzaminų sesiją gauti net keturis
šimtukus padėjo (1) ___________________________________________.
Liucijos nuomone, studijos labai daug priklauso ir nuo dėstytojų, ir nuo pačių
studentų

požiūrio.

Tačiau

ieškotis

darbo

nedrįsta

(2) ___________________________________________.
studijomis

ir

kompetentingais

dėstytojais,

Antanas
tik

šiek

dėl

to,

kad

patenkintas

savo

tiek

abejoja

dėl

(3) ___________________________________________ tikslingumo. Mėgstantis bendrauti
ir diskutuoti akademinėmis temomis vaikinas vieninteliu studijų trūkumu įvardija
(4) ___________________________________________.

Rūtos

ir

jos

bendrakursių

manymu, studijos nelabai skiriasi nuo mokymosi mokykloje. Skiriasi tik tai, kad patys
studentai (5) ___________________________________________ ir savarankiškiau elgiasi.
Antanas paneigia įsigalėjusį požiūrį, kad dabar studijuoti galės tik turtingų tėvų
vaikai, ir sako, kad ir įvedus mokestį už studijas, (6) ______________________
_____________________ gali rasti išeitį, o toks mokestis į studijas verčia žvelgti

atsakingiau. Be to, Antanas mano, kad jei po dvejų metų pačiam tektų mokėti pinigus,
(7) ___________________________________________.

Liucija

džiaugiasi,

jog

gali

studijuoti nemokamai, tačiau galvoja, kad tai nelabai sąžininga už studijas mokančiųjų
atžvilgiu, nes jiems galbūt (8) ____________________________________.
Taškų suma (maks. 8)
Klausomo teksto supratimo testo taškai (maks. 15)

3

Čia rašo
vertintojai
1
2
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4

