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Klausymas
2015 m. birželio 2 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 – reportažo ir pokalbio ištraukos.
Tekstus girdėsite du kartus.

1 užduotis. Perskaitykite 1–7 teiginius.
Įvertinkite pateiktus teiginius (teisingas, neteisingas) klausomo teksto atžvilgiu.
0 atvejis – pavyzdys. (7 taškai)
ALYTAUS MIESTO ŠVENTĖ SUVIENYS BENDRUOMENĘ

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

Teisingas

Kovo 19 d. Alytaus miesto savivaldybėje įvyko
miesto šventės organizatorių pasitarimas.
Dėl kraštotyros muziejaus aplinkos tvarkymo
darbų miesto šventė vyks ne Rotušės aikštėje.
Aktyvūs alytiškiai į šventės programą siūlė
įtraukti įvairias parodas ir koncertus.
Prieš 15 metų sukurtą miesto himną atliks
muzikos mokyklos auklėtiniai.
Daugumos organizatorių nuomone, šventės
pavadinimas kasmet turi išlikti toks pat.
Siekiant skatinti miesto bendruomenės
patriotiškumą, pritarta mero patarėjo pasiūlymui.
Aikštėje pastatyta scena turės uždengti senosios
autobusų stoties teritoriją.
Reportažo tikslas – pristatyti Alytaus miesto
šventės organizatorius.

Neteisingas

X

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 žodžius ar žodžių junginius, tinkamus
klausomo teksto atžvilgiu.
0 atvejis – pavyzdys. (8 taškai)
MAŽASIS PIRŠTELIS PASAULIUI IRGI REIKALINGAS
Žurnalistė kalbina jauną mokslininką Miką Vengrį, prieš penkerius metus
sugrįžusį dirbti į L etuvą, į kurią sugrąžino nuoširdi (0) meilė universitetui.
Pašnekovas aiškina, kad jo mokslinių tyrinėjimų objektu iki šiol išliko dar
(1) ___________________________________________

sudominusi

mokslo

sritis

–

lazeriai. Šį tikslų ir tobulą instrumentą, pasirodo, galima taikyti ne tik tyrinėjant įvairią
medžiagą, bet ir (2) ___________________________________________.
Paklaustas, kodėl disertaciją apsigynęs Ámsterdame, vis dėlto grįžo į L etuvą,
mokslininkas prisipažino esąs (3) ___________________________________________.
Studentų mylimas dėstytojas neslepia, kad yra (4) _____________________
______________________, nes nedidelis amžiaus skirtumas leidžia rasti bendrą kalbą.

Vis dėlto docentas atskleidžia, kad jam nepatinka Fizikos fakultete vyraujanti
(5) ___________________________________________, todėl studentų darbus vertina
griežtai. Tačiau dėl to su studentais nesipyksta, nes mėgsta pajuokauti, geba susitarti, o
tam padeda ir (6) ___________________________________________ sukurta labai gera
atmosfera.
Lygindamas savo studijų sąlygas su esamomis dabar, pašnekovas pasidžiaugia
pasikeitusia padėtimi, nauja modernia įranga, tobulinamomis studijų programomis,
didele fizikų bendruomene ir pastebi dideles perspektyvas, jeigu tik jaunuoliai
(7) ___________________________________________.
Paklaustas, ar Lietuvà mokslo srityje nėra provincija, fizikas paragina nesistebėti
ir nesipiktinti savo padėtimi, daugiau bendrauti su kitų šalių mokslininkais ir
juokaudamas

palygina

Lietuvõs

mokslininkus

su

(8) ______________________

______________, galinčia žaisti su visais.

Taškų suma (maks. 8)
Klausomo teksto supratimo testo taškai (maks. 15)

3

Čia rašo
vertintojai
1
2
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4

