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2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis

Klausymas
2016 m. gegužės 4 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 – knygos-albumo pristatymo 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)
– L

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

L

L

Teiginiai

Teisingas

Dabartinio t kal io pradžią puošia išskirti io
grožio architektūros pastatai.
Leidinyje apie Vile šių rūmus V lniuje pateikta daug
iliustracijų.
ile šių rūmuose buvo kuriami pasakojimai apie
įvairias V lniaus vietas.
Dėl istorinės medžiagos stokos leidinys parengtas
mažesnės apimties nei sumanyta.
nygos skyriuje Lituanistiniai fondai
supažindinama su ile šių turėta biblioteka.
Leidinyje nemažai vietos skiriama architekto
ug sto le no asmenybei aprašyti.
ile šių rūmai – pirmoji nacionalinio sąjūdžio
būstinė V lniuje.
Leidinio rengėjų siekiama ištaisyti istorikų paliktas
klaidas.

V

L
Neteisingas

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 i formaciją, tinkamą
klausomo teksto atžvilgiu.
0 atvejis – pavyzdys. (8 taškai)
ŽOD

– AUTORINIS DARBAS

Žurnalistė kalbina Bendrinės lietuvių kalbos žodyno (0) vyriausiąją
redaktorę.
Pašnekovė patikina, kad žodynu, nors jis dar nėra baigtas, jau galima
naudotis internete. Visuomenei jau yra prieinami (1) _____________________
raidžių žodžiai.
Į Bendrinės lietuvių kalbos žodyną internete galima patekti adresu
www.bkz.lki.lt.

ad būtų patogu naudotis nebaigtu žodynu, aktyvios ir neaktyvios

raidės išskirtos (2) ________________________________, kurios nurodo, kiek
informacijos yra įkelta.
not redaktorės, žodynas yra sudėtingas autorinis darbas, nes reikia ne tik
atsirinkti sukauptus žodžius, bet ir apsispręsti, kurie (3) __________________________
verti dėti į žodyną.

albininkė teigia, kad remdamiesi ankstesne patirtimi, žodyno

rengėjai žodžius skirsto ne pagal abėcėlę, o (4) ________________________________,
nes tokiu būdu išlaikomas sistemiškumas, žodžius lengviau apibrėžti.
edaguojant nuosekliai tikrinama, ar kas nors nepraleista, nes yra atsiradę
(5) ________________________________, todėl žodynas dar koreguojamas.
Pašnekovė primena, kad į internetą raidės pradėtos kelti 2013 m. ir
apgailestauja, kad (6) ________________________________ žodynui rengti yra mažai.
Žodyno

redaktorė

teigia

esanti

(7) ________________________________, todėl tikisi, kad parengtu Bendrinės lietuvių
kalbos žodynu naudosis ne tik redaktoriai, vertėjai ar kalbininkai, bet ir tie, kuriems
lietuvių kalba yra brangi ir rūpi jos (8) ________________________________.
Taškų suma (maks. 8)

Klausomo teksto supratimo testo taškai (maks. 15)

3

Čia rašo
vertintojai
1
2
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