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NURODYMAI
 Pasitikrinkite, ar nėra užduoties sąsiuvinyje tuščių lapų ar kito aiškiai matomo
spausdinimo broko. Pastebėję praneškite vykdytojui.
 Pasirinkite vieną iš trijų 2–4 puslapiuose pateiktų rašymo užduočių ir parašykite
nurodyto žanro 250–350 žodžių tekstą.
 Parašę suskaičiuokite žodžius ir paraštėje pažymėkite 250 žodžių ribą. Jei žodžių mažiau,
parašykite jų skaičių.
 Naudokitės juodraščiui ir švarraščiui skirtais popieriaus lapais, pažymėtais mokyklos
spaudu.
 Užrašykite savo vardą, pavardę ir rašymo užduoties pavadinimą švarraštyje.
 Pasilikite pakankamai laiko darbui perrašyti į švarraštį, nes juodraštis nebus tikrinamas.
 Rašykite aiškiai, įskaitomai mėlynai rašančiu rašikliu. Koregavimo priemonėmis naudotis
negalima.
 Atiduokite vykdytojui ir švarraštį, ir juodraštį, kai baigsis ši patikrinimo dalis.
Linkime sėkmės!
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Pasirinkite vieną iš trijų užduočių ir parašykite atitinkamo žanro 250–350 žodžių
tekstą. Parašę suskaičiuokite žodžius, paraštėje pažymėkite 250 žodžių ribą, o jeigu
žodžių mažiau, parašykite jų skaičių.

1 užduotis
Perskaitykite literatūros tyrinėtojos Viktorijos Daujotytės mintis.

Prisirišti žmogui yra būtina. Taip būtina, kaip medžiui suleisti šaknis toje vietoje, kur jis
auga. Prisirišti prie žmonių, prie daiktų, kurių daugelis gyvena ilgiau už mus, prie knygų, prie
buities smulkmenų... Žmogui yra būtina jo gyvybinė erdvė. Artimi žmonės, artimi medžiai,
artimi daiktai.

http://rubinaitis.lnb.lt

Sugalvokite temą ir parašykite tinkamą pavadinimą rašiniui. Rašydami rašinį
atskleiskite savo požiūrį, remdamiesi pateiktu tekstu, asmenine, kultūrine patirtimi.
Jums gali padėti šie klausimai:
1. Ką reiškia prisirišimas prie žmonių, knygų, daiktų?
2. Kas žmogui suteikia saugumo jausmą?
3. Kodėl žmogui svarbu turėti į ką atsiremti?

Tikslas – samprotauti, atskleisti savo požiūrį.
Žanras – rašinys.

Pastaba: parašę nepamirškite suskaičiuoti žodžius ir paraštėje pažymėti 250 žodžių
ribą. Jei žodžių mažiau, parašykite jų skaičių.
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2 užduotis
Perskaitykite ištrauką iš literatūros tyrinėtojos Elenos Bukelienės pasisakymo.
Daugelis žmonių vengia to, kas jiems atrodo per sunku, nes nėra įpratę mąstyti,
gilintis, nejaučia naujos dvasinės patirties poreikio. Jie žiūri muilo operas, skaito bulvarinę
spaudą, meilės romanus ir pan. Jiems užtenka televizijos šou, hedonistinės* pasaulio
interpretacijos. Svarbiausia – gyvenimas kaip pramoga. Karikatūriškai supragmatiškėjusiame,
į vartojimą ir pramogas orientuotame dabarties pasaulyje per maža erdvės palikta žmogaus
dvasiai. Atėjo laikas, kai kenčia ne kūnas, o siela. Idealu būtų pasiekti harmoniją.

www.tekstai.lt

* hedonistinis – besivaikantis malonumų.
Parašykite laišką jaunimo internetinės svetainės skaitytojams ir pasvarstykite, kaip
reikėtų ugdyti dvasingumą, poreikį mąstyti ir gilintis į dvasinius dalykus. Ką daryti, kad būtų
galima pasiekti harmoniją ir suderinti pragmatizmą su dvasingumu? Rašydami savo požiūrį
atskleiskite remdamiesi įvestimi, asmenine, kultūrine patirtimi.
Tikslas – samprotauti, atskleisti savo požiūrį.
Adresatas – jaunimo internetinės svetainės skaitytojai.
Žanras – laiškas.

Pastaba: parašę nepamirškite suskaičiuoti žodžius ir paraštėje pažymėti 250 žodžių
ribą. Jei žodžių mažiau, parašykite jų skaičių.
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3 užduotis
Perskaitykite rašytojos Gintarės Adomaitytės mintis.
Su vaikais būtina kalbėtis apie viską – ir apie liūdesį, ir apie sielvartą, ir apie mirtį. Jei
nekalbėsim – negebės jie gyventi šiame globaliame, migruojančiame, konkuruojančiame ir
labai žiauriame pasaulyje, nepajėgs išsipainioti iš laisvos rinkos nelaisvės, nedrįs būti
baltomis varnomis – tokiomis baltomis ir lakiomis stipriasparnėmis, kad jų nekapotų.

www.tekstai.lt

Parašykite straipsnį į jaunimo interneto svetainę ir pasamprotaukite, ar iš tiesų su
vaikais būtina kalbėtis apie viską, kodėl svarbu išsaugoti savo individualumą, kas žmogui
padeda išlikti savimi. Sugalvokite straipsnio pavadinimą. Rašydami savo požiūrį atskleiskite
remdamiesi įvestimi, asmenine, kultūrine patirtimi.
Tikslas – samprotauti, atskleisti savo požiūrį, pasiūlyti problemos sprendimo būdą.
Adresatas – jaunimo internetinės svetainės skaitytojai.
Žanras – straipsnis.

Pastaba: parašę nepamirškite suskaičiuoti žodžius ir paraštėje pažymėti 250 žodžių
ribą. Jei žodžių mažiau, parašykite jų skaičių.
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