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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

Dėdės ir dėdienės
Mykoliukas nepajėgs išeiti iš gimtosios vietos. Kodėl ši vietelė tokia
1) ________________, kodėl negali iš čia išeiti, vien pagalvojus apie tai skauda
2) _____________.
Mykoliukas net sau neprisipažino, kad jau beveik dvidešimt metų jis žiūri
3) ________ Severiutę. Prisimena jos krikštynas, paskui bėgdavo jos verkiančios
4) ________________, vėliau nešiojo ją ir žaidė. O jau piemenuku būdamas,
vedžiojosi 5) ___________ visur kartu.
Paskui kartu vakarodavo, kas 6) ________________ ją matė, grieždavo jai
smuiku, o ji šoko. Pagaliau nėra už ją gražesnės, stipresnės, meilesnės, išmintingesnės,
doresnės...
Ir tik dabar jis visa tai 7) ____________________. Ir taip suspaudė širdį, ji taip
stipriai plakė, net ašaros veržėsi iš akių. Mykoliukas nubėgo už tvarto, prie šiaudų, kad
niekas jo 8) __________________ nepamatytų ir neimtų klausinėti.
9) ________________

tik

Mykoliukas

pajuto,

kad

Severiutė

yra

jam

10) ______________. Mykoliukas suprato, kad be Severjos jam gyvenimas yra ne
gyvenimas. Ak, kad jis dabar turėtų tiek, kiek 11) ______________ , jam nerūpėtų visi
tie dvarai, padėtų juos Severjai po kojomis ir sakytų: „Imk ir daryk, ką nori, – tu
12) ___________ brangesnė už visas pasaulio brangenybes.“
Aš tau saulę atiduosiu, 13) _________ tu skaistesnė už saulę. Tavo akys
14) __________________ ir meiliau mirksi už visas dangaus žvaigždes.
Gulėjo ant šiaudų Mykoliukas ir širdyje dainavo 15) _______________ Severjai
dainą. Jam atrodė, kad jie abu yra vienas kūnas, kad niekas negali jų
16) _______________.
Taip 17) ___________________ išsiėmė iš dėžutės smuiką ir ėmė griežti.
Netrukus kaimo jaunimas išgriuvo 18) ________ trobų ir skubėjo paskui Mykoliuką.
Tikriausiai pirmoji tai išgirdo Severja ir 19) __________________ draugių viena
ėjo paskui. Eidama vis mąstė apie Mykoliuką.
– Jeigu nebūtų toks lieknas, būtų visai 20) _______________ – kartojo sau ne
pirmą kartą.
Pagal J. Tumą-Vaižgantą
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

brangi, keista, nemaloni
akis, ranką, širdį
ant, į, pro
aprėkti, pasupti, surišti
ją, mane, jį
dieną, metai, minutę
atidavė, nesuprato, prisiminė
besijuokiančio, šokančio, verkiančio
dabar, jau, niekada
artima, svetima, tolima

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

darbininkas, ponas, ubagas
jam, man, visiems
bet, kad, nes
bjauresnės, gražesnės, juodesnės
keršto, meilės, vienatvės
išskirti, nubausti, sumaišyti
galvodamas, pykdamas, tikėdamas
ant, iš, po
bijodama, nelaukdama, nemėgdama
gražus, įdomus, smalsus

TAŠKŲ SUMA UŽ SKAITOMO TEKSTO SUVOKIMO TESTĄ (20 taškų)

Gramatikos ir rašybos testas (80 taškų)
I užduotis. Įrašykite praleistas raides.

Čia rašo
vertintojai
1
2

Petras tarė jam:
– Aš pastebiu, kad tu nusimin__s. Sakyk tiesiai: ko tau tr__ksta?
Ibrahimas __tikino valdovą, kad patenkintas savo likimu.
– Jeigu tau liūdna be jokios priežasties, tai aš žinau, kuo tav__ pralinksminti.
– Valdove, aš esu laimingas dėl jūs__ globos ir malonių.
– Kuo gi tu ne šaunus vyras? Jauna mergina turi nusilenkti tėvų valiai, ir
paži__rėsime, ką pasakys senis Gavrila.
Valdovas liepė paduoti roges ir paliko Ibrahimą, paskendusį giliame susim__styme.
„Vesti! – galvojo afrikietis. – Kodėl ne? Vedybos su jaun__ja Rževskaja mane
prijun__s prie rusų bajorijos.“
Staiga vėl išgirdo Petro balsą. Valdovas ėjo į j__ linksmu veidu. „Viskas bai__ta.
Aš tave supiršau. Rytoj važiuok. Palik roges prie vartų, per kiemą pereik pė__čias.
Pakalbėk apie jo nuopelnus, ir jis dėl tav__s proto neteks.“
Tyliai žybsėjo aliejinė lempelė. Jos liepsnelė apšvie__davo lovą. Ligonė nubudo.
– Kodėl taip tamsu? Kodėl langai uždan__styti? Duok man greičiau ren__tis.
– Negalima, panele. Daktaras uždraudė, – g__sdino tarnaitė.
– Jis gali pamanyti, kad mes stengiamės laiką užt__sti. O ką caras pasakys? Jis vėl
gali atsi__sti žmogų paklausti apie Natašos sveikatą, – pasakė Gavrila ir gr__žo į
svetainę.
Pagal A. Puškiną
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

Yra žmonių, kurie metų metais nešioja (vienas veidas) ______________________.
Tiesa, kyla klausimas, ką jie daro su (kiti veidai) ______________________________.
Sėdžiu aš savo (mažas kambarėlis)_______________________________, aš, Brigė,
kuriam dvidešimt aštuoneri metai. Sėdžiu čionai ir esu niekas. Ir tas niekas pradeda
mąstyti apie (pilka popietė) _____________________________.
Kartais einu pro mažutes parduotuves. Jei pažvelgsi į vidų, tai pamatysi, kad jie ten
sėdi, sėdi ir skaito be (jokie rūpesčiai) __________________________. Jie turi linksmai
__

__

__

__

(nusiteikęs šuo) ____________________________, kuris tupi prie kojų. Kartais norėčiau
nusipirkti tokią vitriną ir atsisėsti už jos su (ištikimas sargas) ______________________.
Jeigu aš nebūčiau toks skurdžius, išsinuomočiau kitą kambarį. Iš pradžių man buvo
sunku padėti galvą ant (šitas fotelis) ____________________, nes jame yra tokia purvina
duobutė. Jei nebūčiau toks skurdžius, deginčiau (tikros malkos) ___________________,
atvežtas iš kalnų, o ne tas anglis, nuo (kurios) ______________ svaigsta galva. Kartais
karietą pasisamdyčiau ir važiuočiau sau pro (šalis)______________, kasdien valgyčiau
restorane.
Pagal R. M. Rilkę
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. Visi ją (vadinti) ________________, sudėję pirmąsias raides, ir šis vardas, aš
(manyti) ________________, jai labai tinka.
2. Neaišku, kodėl Amra (ištekėti) ________________ už advokato Jakobio.
3. Mes visi (suprasti) ___________________, kad advokatas ją myli su baime.
Būtuoju kartiniu laiku:
1. Jos kūno formas (gražinti) _________________ tamsiai gelsva oda.
2. Savo tankius ir švelnius plaukus tu (šukuotis) ___________________ į šonus.
3. Jos protelį per stipriai (valdyti) _________________ širdis.
4. Jūs (negalėti) ___________________ pykti ant tokios moters.
Būtuoju dažniniu laiku:
1. Įspūdis, kurį (sukelti) ___________________ kiekvienas jos judesys, taip vertė
manyti.
2. Tu iškart tai (pamatyti) ___________________ , kai ji (pažvelgti)
____________________ savo naiviomis rudomis akimis.
3. Mes (kalbėti) ___________________ retai ir mažai.
Būsimuoju laiku:
1. Moteriai, kuri yra graži ir neplepi, tu nieko (neprikišti) __________________.
2. Bet mes niekada (nesuprasti) _________________ šių vedybų.
3. Dažnai jai (tekti) _______________ matyti, kaip jam suplūsta kraujas į veidą.
4. Žmona (atsinešti) ________________ nemažą kraitį.

Liepiamąja ir tariamąja nuosaka:
1. – Aš siūlau, kad programos pabaigoje tu (suvaidinti) ___________________.
2. – O mes ką nors gražaus (pašokti) ___________________.
3. – Jūs man (atleisti) ___________________ , kažin ar aš sugebėsiu vaidinti.
4. – (Klausyti) ___________________, Amra, kalbėsiu iš širdies.
Pagal Tomą Maną
Taškų suma už III užduotį (20 taškų)
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Čia rašo
vertintojai
1
2
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IV užduotis. Iš prielinksnių, pateiktų rėmeliuose, pasirinkite, kurie tinka, ir
įrašykite į sakinius.
ant

į

be

iš

nuo

pas

per

prie

su

už

Čia rašo
vertintojai
1
2

1. Dievai mylėjo Sizifą, kviesdavo jį _______ savo puotas.
2. Grįžęs _______ dievų puotų, išpasakodavo savo draugams viską.
3. Senovės Graikijoje buvo paprotys žmones laidoti ________ moneta lūpose.
4. Graikai tikėjo, kad mirusio žmogaus siela nukeliauja ________ upės.
5. Tik gavęs mokestį, keltininkas perkelia sielą _______ upę.
6. Karalius liepė žmonai jo nelaidoti, numesti kūną _______ monetos lūpose prie
rūmų.
7. Sizifas verkė ir skundėsi, kad neturi kuo sumokėti ________ perkėlimą.
8. Gudruolis apgavo dievus ir sugrįžo į savo rūmus, ________ žmoną.
9. Supyko dievai ir nubaudė Sizifą, jis turi didžiulį akmenį ________ kalno
užridenti.
10. Kai tik jį užridena, akmuo vėl nurieda ________ kalno.
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

jeigu

kad

kai

kuris

o

nes

nors

1. Turite pripažinti, _______ aš iš jūsų prašau labai nedaug.
2. Aš turiu vieną draugą, ________ verčiasi tokiu amatu.
3. Turtingi už juos brangiai moka, _______ šie vaikai būna jų tarnai.
4. Jeigu motiną kelioms dienoms ________ savaitei išsiųstumėte kur nors toliau?
5. ________ ji sugrįš namo, viskas bus jau baigta.
6. Tomas Lokeris buvo protingas, ________ su vergais elgėsi kaip žvėris.
7. Aš klausiau ______ bariau: „Tomai, kodėl tu daužai savo verges per galvą?“
8. Jos pradeda sirgti, liūdėti, _________ kartais pasidaro tokios negražios.
9. Turėjau su juo išsiskirt, __________ jis buvo doras ir sąžiningas pirklys.
10. Aš visuomet, ___________ galiu, stengiuosi išvengti nemalonumų.
Pagal. H. Bičer-Stou
Taškų suma už V užduotį (10 taškų)
TAŠKŲ SUMA UŽ GRAMATIKOS IR RAŠYBOS TESTĄ (80 taškų)
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Čia rašo
vertintojai
1
2
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JUODRAŠTIS
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