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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.  

PLATELIŲ EŽERO PASLAPTIS 

Seniai, labai seniai, kai Lietuvą valdė grafai, baronai ir kiti ponai, Platelių ežero saloje stovėjo 
prabangūs rūmai. Tuose rūmuose gyveno senas grafas su daugybe tarnų  ir gražuole dukterimi Zifrina.  

Apie Platelių grafo turtus, apie jo gražuolę dukterį sklido gandai po visą Lietuvą ir  už jos ribų. 
Daug jaunikių siekė grafaitės rankos. Tačiau išdidi gražuolė atsisakydavo tekėti.  

Kartą rūmuose grafas iškėlė puotą. Suvažiavo iš visos apylinkės ponai, baronai. 
Puotai įpusėjus, sugalvojo jaunoji grafaitė ežere pasiirstyti. Bejuokaudama su jaunikiais, ji sviedė 

į ežerą savo deimantines šukas ir sušuko:  
– Ponai, kuris išgriebs iš ežero dugno mano šukas, tam atiduosiu savo ranką ir širdį!  
Sujudo jaunikiai. Vienas paskui kitą šoko į ežerą, bet visi jie išnėrė be šukų ... Tuomet jaunasis 

grafaitės tarnas Gervazas šoko į ežerą. Ilgai tarno nesimatė.  
Pagaliau jis išniro į paviršių ir ištiesė grafaitei šukas.  
Grafaitė išbalo ir nenoromis ištiesė ranką prie šukų. Ji nenorėjo tekėti už tarno.  
Tarnas, tai pastebėjęs, paniekinamai pažvelgė į grafaitę, sviedė šukas atgal į ežerą, pats pasinėrė ir 

daugiau nebeiškilo ...  
Ponai, netarę nė žodžio, grįžo į pilį ir išskubėjo namo. Grafaitė užsidarė miegamajame, bet 

negalėjo užmigti: kaip gyvą ji mato savo tarną ir girdi jo balsą:  
– Zifrina, imk savo šukas ir atiduok man, ką žadėjai – savo ranką ir širdį!  
Rytojaus dieną grafas suvarė visus baudžiauninkus ir liepė Platelių ežerą kibirais išsemti, dukrai 

šukas surasti.  
Ant ežero kranto raudojo Gervazo motina. Ji kaltino ponus ir grafaitę dėl sūnaus mirties.  
– Šimtą rykščių jai! – sušuko grafaitė.  
Dvaro prižiūrėtojai griebė nelaimingą moterį ir tol plakė, kol ji amžinai užmerkė akis.  
Pasipiktino baudžiauninkai, metė kibirus ir pirmą kartą pasipriešino grafui. Jie išsiskirstė į namus. 

Grafaitė kas naktį girdėjo skenduolio šauksmą.  
Nebegalėjo senasis grafas gyventi savo rūmuose. Vieną naktį su dukterimi kažkur išvažiavo ir 

nebegrįžo.   

Pagal A.Vienuolį. 

 
Skaitomo teksto suvokimo užduotis  

(24 taškai) 
 

  1. Kas gyveno Platelių ežero salos rūmuose? Kokie gandai sklido po visą Lietuvą? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

  2. Kas siekė grafaitės rankos? Ką darė išdidi gražuolė? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

  3. Ką padarė grafas rūmuose? Kas suvažiavo? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

Čia rašo 
vertintojai 

     1         2  
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  4. Ką sugalvojo jaunoji grafaitė? Ką ji padarė? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

 

  5. Ką ji sušuko? Ką darė jaunikiai? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (2 taškai) 

  6. Ar jaunikiai rado šukas? Kas tuomet šoko į ežerą? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

  7. Kaip jautėsi grafaitė, kai tarnas jai ištiesė šukas? Kodėl ji nenorėjo tekėti už Gervazo? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

  8. Kaip tarnas pažvelgė į grafaitę? Ką jis padarė? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

  9. Kieno balsą naktį girdėjo grafaitė? Ką jis sakė? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

10. Ką rytojaus dieną grafas liepė baudžiauninkams? Ką jis liepė surasti? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

11. Kas raudojo ant ežero kranto? Kodėl dvaro prižiūrėtojai plakė moterį? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(2 taškai) 

12. Ką darė baudžiauninkai? Ką kas naktį girdėjo grafaitė? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (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) 
 

Platelių ežero saloje stovėjo prabangūs rūmai. Apie jo gražuolę dukterį sklido gandai po visą 
Lietuvą. Daug jaunikių siekė grafaitės rankos. Ji sviedė į ežerą savo deimantines šukas. Suvažiavo iš 
visos apylinkės grafai ir baronai. 

 
Žodis Kalbos dalis  Giminė Skaičius Linksnis Laikas Asmuo Asmenuotė 

ežero        

stovėjo        

jo        

po        

daug        

deimantines        

ir        
 

 
 

 

 

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

(3 taškai) 

1. Grafaitė užsidarė miegamajame, bet negalėjo užmigti. 

( ___________________________________________________________________ ) 

 

2. Jaunikiai siekė grafaitės rankos, bet išdidi gražuolė visiems atsakydavo.                                                             

( ___________________________________________________________________ ) 

 

3. Tijūnai sugriebė nelaimingą moterį ir plakė tol, kol ji užmerkė akis. 

( ___________________________________________________________________ ) 

 

 

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. Seniai1, kai Lietuvą valdė ponai2, Platelių ežero saloje stovėjo prabangūs rūmai. 

1 ___________________________________________________________________ 
2 ___________________________________________________________________ 

 

2. Ponai3, netarę nė žodžio4, grįžo į pilį ir išskubėjo namo. 
3 ___________________________________________________________________ 
4 ___________________________________________________________________ 

 

3. Apie Platelių grafo turtus5, apie gražuolę dukterį sklido gandai po visą Lietuvą. 
5 ___________________________________________________________________ 

 

4. Ji girdi savo tarno balsą:  

– Zifrina6, imk savo šukas ir atiduok man savo ranką ir širdį. 
6 ___________________________________________________________________ 

 

5. Pasipiktino baudžiauninkai7, jie metė kibirus ir pirmą kartą pasipriešino grafui. 
7 ___________________________________________________________________ 

 

6. Grafaitė8, atrodo9, kaip gyvą mato savo tarną Gervazą. 
8 ___________________________________________________________________ 
9 ___________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

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

 (3 taškai) 
 
 

1. Tuose             rūmuose              gyveno              senas              grafas. 

2. Ežero              saloje              stovėjo              prabangūs              rūmai. 

3. Tuomet              grafaitės              tarnas              ištiesė              šukas. 
 
 
 
 

 
 

 
 

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)   



2015 m. pagrindinio ugdymo pasiekimø patikrinimo uþduotis kurèiøjø mokykloms ● LIETUVIØ KALBA ● Testai 
 

 6

JUODRAŠTIS 
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