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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
Užduotys

Maksimalus
taškų skaičius

Skaitomo teksto supratimo testas
Gramatikos bei rašybos testas
1 užduotis
2 užduotis
3 užduotis
4 užduotis
5 užduotis
Suma

Surinktų taškų suma
Galutinė taškų
1 vertintojas
2 vertintojas
suma

20
80
20
20
20
10
10
100

Galutinė taškų suma

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.
Čia rašo
vertintojai
1
2

Kuprelis
Apie Sekmines gavau vargonininko1 vietą Skardžiuose. Ten (1) _________ buvo
nebloga. Klebonas2 (2) ________________ jaunas, žmoniškas. Vėl man buvo smagu.
Skardžiuose ir (3) ______________ Gundę, Kunigundą Gervydžiukę, kuri mano
gyvenimą nušvietė.
Pamačiau ją (4) ____________ kartą bažnyčioj.
Matydavau ją kas sekmadienis, ties kairiuoju altorium3. (5) ________________ niekur
kitur. Kartais atsigręždavo ir pažiūrėdavo aukštyn į (6) _____________. Tuomet, būdavo,
mūsų akys sulieja akimirksniui (7) ___________ žvilgsnius. Aš noriu žiūrėti į ją, jos
(8) ___________ veidą, gilias akis. Laukiau jos žvilgsnių, nepraleisdavau nė vieno. Sekiau
pakėlęs galvą, kuomet ji vėl atsigręš. Groti (9) ______________ geriau.
Ateidavo ji bažnyčion (10) _____________ apsirengusi. Labiausiai jai tiko beveik
juosvas sijonas ir balta kaip (11) ___________ palaidinė ilgom rankovėm.
Ūgio ji buvo neaukšto, vidutinio, bet (12) __________ dailiai išaugusi. Skaisčiai
raudonais veideliais. Kaip (13) _____________ rožė. Galvelę dengė tankūs, tamsiai
geltoni (14) ___________. Antakiai dar tamsesni. Iš tolo atrodė net juodi.
Įeidavo ji bažnyčion laisvai ir lengvai. Žvilgtelėjusi kiek atgal, klaupdavosi.
Tik ją pamatydavau, visa (15) _____________ man nušvisdavo. Apsiniaukdavo, kai
pastebėdavau, kad į ją dešimtys berniokų akių žiūri. Kad, rodos, įmanyčiau, uždrausčiau
vyrams į (16) _______________ bažnyčioje žiūrėti.
Nuo to laiko pradėjau daugiau savo (17) _____________ domėtis. Pasisiūdinau
dailesnius rūbus. Įsitaisiau minkštus, blizgančius batus. Prausiaus (18) _______________
muilu, rūpestingiau šukavaus. Ir nepajutau, kaip virtau visoj apylinkėj geriausiai vilkinčiu
vyru.
Nesuprantu, kodėl

taip

greit

ją

(19) ______________?

Kodėl

taip

(20)

______________ ji mane sužavėjo?
Sapnavau ją kas naktį. Jei kuomet nesusapnuodavau, visą dieną pykau.
Šventadienio laukdavau labiau negu vaikai Velykų.
Pagal Igną Šeinių
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vargonininkas – žmogus, kuris groja vargonais
klebonas – kunigas, kuris vadovauja bažnyčiai
3
altorius – baldas bažnyčioje, prie kurio kunigas meldžiasi ir aukoja Šv. Mišias
2
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

jam, man, tau;
pasitaikė, nenutaikė, sutaikė;
pagalvojau, pamiršau, pažinau;
ketvirtą, paskutinį, pirmą;
nesistodavo, nešokdavo, nevalgydavo;
dūdelę, gitarą, vargonus;
kažkieno, savo, šitų;
atvirą, grubų, nelygų;
nevyko, sekėsi, sukosi;
gražiai, netvarkingai, baisiai;

sniegas, ožka, karvė;
labai, stipriai, mažai;
nulūžusi, pražydusi, nuvytusi;
gaurai, plaukai, skudurai;
aikštė, bažnyčia, pilis;
močiutes, moteris, vyrus;
išvaizda, vargonais, mokslais;
geresniu, prastesniu, pigesniu;
pamilau, pamiršau, atstūmiau;
smarkiai, silpnai, sunkiai.

TAŠKŲ SUMA UŽ SKAITOMO TEKSTO SUVOKIMO TESTĄ (20 taškų)

Gramatikos ir rašybos testas (80 taškų)
Čia rašo
vertintojai
1
2

I užduotis. Įrašykite praleistas raides.

Buvo vėlyvas vakaras. Lauke nesmarkiai š__lo. Kelias buvo slidus. Su tėvais
gr__žinėjome iš močiutės. Aš susim__sčiau, prisiminiau pokalbį su seneliu.
Staiga mama sušuko:
– Sta__dyk! Ar nematai?
Nespėjau išsig__sti, o mes jau stovėjome skersai kelio. Automobilis slydo šonu.
Per kelią netikėtai ėmė bėgti stirnos. Gerai nepaž__stu šių gyvūnų, bet manau, kad
tai buvo stirna su stirniukais. Jos ir išsigando, neatsigr__žusios nubėgo į mišką.
Brolis susinervino ir rinko išsibarsčiusias saulėgr__žas. Jis slapčia valgė, nes tėtis
pyksta, kai mašinoj ši__kšliname. Linas pirštu rodė, kad tylėčiau, nepask__sčiau tėčiui.
Mama atsisuko ir įsitikino, kad mes sveiki. Laimei, abu nepamiršome užsise__ti saugos
diržų. Mamytė mums nusišypsojo savo __patinga šypsena, kuria mus visada nuramina.
Tėtis atstatė mašiną į vėžias ir nuvažiavome toliau.
– Ar tu po mano sėdyne bandai pal__sti? – paklausė tėtis brolio.
– Ne, telefonas nukrito, ieškau, – melavo nerau__damas.
Aš ne išdavikas, bet nemė__stu melagių. Žinau, kad meluoja tik bailiai, kurie
nedr__sta pasakyti teisybės. Vyrai turi būti dr__sūs. O ir valios reikia turėti, gali
išk__sti iki namų nevalgęs. Močiutė mus skaniai pavaišino, prisir__jo kiek tilpo. Tas
besotis dar paprašė, kad r__kytos dešros įdėtų į namus parsivežti.
Taškų suma už I užduotį (20 taškų)
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II užduotis. Žodžių ir žodžių junginių vardininkus, parašytus skliausteliuose,
vartokite reikiamu linksniu.

Čia rašo
vertintojai
1
2

Kuprelis
Mano tėvas tarnavo (vienas didelis dvaras) _________________________________.
Gyveno gerai. Bet, užėjus baisioms ligoms, mirė. Mirė ir mama po (keli mėnesiai)
_____________________________.
Mane paėmė bobutė, mamos mama. Iki (dvylika metai) _______________________
laikė pas save. Buvo labai gera, saugojo gerai. Bet (vienas kartas) ___________________
_______________, kai buvau septynerių ar aštuonerių metų, nukritau nuo aukšto klojime.
Stipriai susižeidžiau (nugara) ____________________, išaugo man tos dvi kupros.
__

__

__

__

Senutei pasenus ir likus mažau (sutaupyti pinigai) __________________________,
išleido mane tarnauti į malūną pas (toks vokietis) ______________________________.
Jis mane tuojau pamėgo. Man visuomet duodavo (lengvesnis darbas) ________________
_________________. Buvo kaip tėvas.
Pas jį tarnaudamas aš išmokau (taupumas) _____________________________. Ir
nemažai susitaupiau (pinigai) __________________.
Pasikeitė viskas, kai mirė jo žmona. Po pusantrų metų vedė jis (kita) ____________.
Antroji žmona nebuvo man gera.
– Kam tu laikai (kuprius) _______________? – tiesiai vyrui sakydavo.
Pagal Igną Šeinių
Taškų suma už II užduotį (20 taškų)
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III užduotis. Veiksmažodžio bendratis, parašytas skliausteliuose, vartokite nurodytu
laiku ar nuosaka.
Esamuoju laiku:
1. Pamažu (ateiti) _________________ vasara.
2. Aš kasryt (žiūrėti) _______________ į kylančią saulę.
3. Dienos po truputį (ilgėti) ________________ ir (šiltėti) ____________________.
Būtuoju kartiniu laiku:
1. Šie mokslo metai (prabėgti) _______________ greitai.
2. O rudenį visi mes (manyti) _________________, kad jie niekada nesibaigs.
3. Bet spalio mėnesį aš (pradėti) __________________ lankyti dramos būrelį.
4. Jam (vadovauti) ___________________ tikras aktorius.
Būtuoju dažniniu laiku:
1. Mes (vaidinti) ____________________ įdomias dramas.
2. Draugai (kurti) ________________ kostiumus pasirodymui, o mes patys
(pasidaryti) ____________________ įdomias šukuosenas.
3. Aš (padėti) __________________ visiems nusigrimuoti, nes gražiai piešiu.
Būsimuoju laiku:
1. Iš pradžių mama sakė, kad aš (neišdrįsti) __________________ vaidinti.
2. Galvojo, jog mes iš baimės (suklysti) _____________________.
3. Aš žinojau, kad tu maloniai (nustebti) __________________, kai (pamatyti)
________________ mūsų vaidinimą.
Liepiamąja ir tariamąja nuosaka:
1. – Jūs aiškiai (sakyti) ____________________ savo žodžius, – priminė vadovas.
2. – Taip garsiai, kad (girdėti) ___________________ visa salė, – choru pasakė visi
aktoriai.
3. – Andriau, tik (nepamiršti) ________________ užsidėti kepurės, – vėl nerimavo
vadovas.
4. – Kad ir kas atsitiktų, jūs (vaidinti) _________________ toliau, – kartojome jo
pamokymus.

Taškų suma už III užduotį (20 taškų)
5

Čia rašo
vertintojai
1
2

2015 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis neprigirdinčiųjų mokykloms ● LIETUVIŲ KALBA ● Testai

IV užduotis. Iš prielinksnių, pateiktų rėmeliuose, pasirinkite, kurie tinka, ir įrašykite į sakinius.
ant

aplink

į

iš

nuo

po

prie

prieš

pro

su

Čia rašo
vertintojai
1
2

1. Gražų birželio vakarą ________ draugais išėjome pasivaikščioti.
2. Visi nusprendėme eiti ________ jūros palydėti saulės.
3. Mes turėjome praeiti ________ senąjį parką.
4. Žinojau, jog __________ dvi dienas jame vyko koncertas.
5. Kai įėjome ________ parką, pamačiau šunų porelę.
6. Didysis šuo kažką traukė ________ šiukšlių dėžės.
7. Parke mėtėsi vienkartiniai indai, net ________ scenos gulėjo jų krūva.
8. Nemanau, jog benamiai šunys ________ koncerto padarė šią netvarką.
9. Susižvalgėme ir pradėjome ________ takų rinkti šiukšles.
10. Aišku, mes galėjome apeiti ________ šiukšles, bet taip nepadarėme.
Taškų suma už IV užduotį (10 taškų)
V užduotis. Iš jungtukų ir jungiamųjų žodžių, pateiktų rėmeliuose, pasirinkite, kurie tinka, ir
įrašykite į sakinius.
ar

bet

ir

jei

jog

kad

kol

kur

nes

todėl

1. Aš viską suprantu, ________ parašyti taip sunku.
2. Susijaudinu taip, ________ mintys susimaišo, rankos dreba.
3. Bandau nusiraminti ________ negalvoti apie mūsų išsiskyrimą.
4. Jis ten, ________ svajojo gyventi ir mokytis.
5. Aš likau čia, ________ baigsiu mokyklą.
6. Ilgai galvojau: pasilikti ________ išvažiuoti.
7. Nusprendžiau išvažiuoti, ________ Vilniuje mokytis įdomiau.
8. ________ liksiu namie, turėsiu amžinai būti maža tėvų dukrele.
9. Aš noriu tapti savarankiška, ________ išvažiuosiu mokytis į Vilnių.
10. Tomas pagalvos, ________ taip elgiuosi dėl jo, bet tai netiesa.
Taškų suma už V užduotį (10 taškų)
TAŠKŲ SUMA UŽ GRAMATIKOS BEI RAŠYBOS TESTĄ (80 taškų)
6

Čia rašo
vertintojai
1
2
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JUODRAŠTIS
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