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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

VILNIAUS PILIS

Kunigaikštis Gediminas norėjo 1) ___________________ pilį, jokių priešų
neįveikiamą, tokią, kurios vardas būtų 2) ____________________. Sukvietė patarėjus
ir 3) ________________ sugalvoti, ką padaryti, kad pilis būtų neįveikiama. Krivis
Krivaitis atsakė, kad pilis tik tuomet būsianti 4) ________________, jei jos pamatams
bus paaukota 5) ________________ vienturčio mylimiausio sūnaus, kurį pati motina
savo rankomis įstumtų į 6) ________________ ir užverstų ant jo akmenį.
Pasklido 7) ________________ po plačią Lietuvą. Greitai rado lietuvę, kuri taip
8) ________________ mylėjo Tėvynę, jog jos garbei sutiko paaukoti savo vienturtį
sūnų. Atvyko motina su sūnumi prie duobės, atsistojo ant jos krašto ir jau ruošėsi
9) ________________ į ją savo sūnų. Tuo metu nelaimingas jaunikaitis paprašė
kunigaikščio, kad leistų 10) ________________ tris klausimus. Jeigu kriviai į tuos
klausimus atsakys, tai jis 11) ________________ dievų valia ir mirs.
Kunigaikštis sutiko, tuomet 12) ________________ paklausė krivių: kas pasaulyje
yra lengviausias, kas kiečiausias ir kas saldžiausias? Kriviai pagalvoję atsakė:
lengviausias yra pūkas, kiečiausias – plienas, o saldžiausias – 13) ________________.
Jaunikaitis atsakė:
– Ne!.. Lengviausias pasaulyje yra kūdikis ant motinos rankų, saldžiausias yra
motinos pienas kūdikiui, o kiečiausia – širdis mano motinos, kuri mane čia atvedė, kad
jūsų akivaizdoje 14) ________________.
Karalius tarė:
– Ne, neleisiu žudyti tokio 15) ________________ jaunikaičio, ieškokite kito būdo.
Tada kriviai pareiškė, kad dievai 16) ________________ nekaltos mergaitės, kuri
pati pasiaukotų.
Dievų valia buvo plačiai 17) ________________ po Lietuvą. Ilgai laukti nereikėjo.
Atėjo skaisti mergelė, rankose ji laikė laukinių gėlių puokštę. Nusilenkė kunigaikščiui,
pati linksmai įšoko į duobę, akis pakėlusi į dangų, ramiai laukė baisios mirties.
Vyriausias krivis 18) ________________ didžiulį akmenį. Tačiau įvyko stebuklas:
akmuo krisdamas nepalietė mergaitės, tik iš jos rankų 19) ________________ gėlių
puokštelę.
– Gerai, – tarė Gediminas, – dievams pakanka laukų gėlių puokštės, žmonių
gyvybės jiems nereikia. Jaunos mergaitės, taip karštai 20) ________________ Tėvynę,
gyvybė reikalinga Lietuvai, bet ne dievams.
Pagal P. Žukauską
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11. patikės, sužinos, neprieštaraus, sutiks
12. karalius, jaunikaitis, pasiuntinys, krivis
13. obuolys, bananas, medus, kriaušė
14. žūčiau, laimėčiau, pasakyčiau, užmigčiau
15. linksmo, gudraus, laimingo, mylinčio
16. ieško, trokšta, kviečia, ilgisi
17. paskelbta, parašyta, išduota, išdalinta
18. dėjo, vertė, rado, kasė
19. išmušė, išleido, iškėlė, išpylė
20. skelbiančios, žinančios, mylinčios,
meldžiančios

paguldyti, pastatyti, nugriauti, nupirkti
garsus, neįprastas, ilgas, įdomus
žadėjo, patarė, liepė, norėjo
tvirta, matoma, žinoma, graži
kepurė, gyvybė, garbė, turtas
olą, mišką, urvą, duobę
pasiuntiniai, dulkės, žodžiai, debesys
nuostabiai, ūmai, karštai, gražiai
leisti, stumti, dėti, norėti
užrašyti, sugalvoti, atsakyti, užduoti

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

Si__sdavo senelė berniuką pririnkti gilių po vešliu __žuolu, augan__iu netoli
namų. Dažnai berniukas t__sodavo po medžiu, steb__damas virš galvos skrendančius
gandrus. Jis sekdavo šiuos didingus paukščius, žiūrėdavo, kaip jie tempia į lizdą
vab__džius, varles ir žuvytes. Kartu su berniuku po medžiu būdavo ir pri__aukintas
ežiukas, kuris snau__davo susirietęs į kamuoliuką arba šniuk__tinėdavo aplinkui.
Pagal J. Soką
Nuo seno šią dieną lietuviai šv__sdavo pirm__ją žiemos šventę, bu__davo ateitį
ir pradėdavo laukti Saulės sugr__žtuvių. Ši naktis buvo laikoma __patinga,
prana__iška. Tikėta, kad merginos ši__nakt gali susapnuoti savo būsim__jį vyrą.
Saulės laukimas pilnas paslapti__gumo ir magijos. Tikima, kad tuo metu visur ba__tosi
dvasios, galinčios paken__ti žmogui.
Pagal L. Klimką

Taškų suma už I užduotį (20 taškų)
3
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II užduotis. Žodžių ir žodžių junginių vardininkus, parašytus skliausteliuose,
vartokite reikiamu linksniu.

Čia rašo
vertintojai
1
2

Kartą, gyvendama Ciuriche, nuėjau į (viena krautuvė) _______________.
______________________. Jos savininkas išėjo valandėlei, manęs paprašęs palaukti.
Sėdėjau krautuvėlės (kampas) ___________ ir laukiau.
Tuo metu į krautuvėlę įėjo maža, gal penkerių metų mergaitė. Ji buvo švarutė,
raudonskruostė, dailiai (supintos kaselės) ____________________ _________________,
su paprasta suknele ir prijuostėle. Supratau, kad ji – (darbininkai) __________________
vaikas. Ant (viena rankelė) ____________________ ____________________ kabėjo
__

__

__

__

pintinėlė, antroje laikė suspaudusi (pinigai) ___________________.
Pamačiusi, kad nėra (pardavėjas) __________________, ji sustojo ir nežinojo, ką
daryti. Manęs ji nepastebėjo. Staiga mergaitė pamatė ant palangės (didelė pintinė
vyšnios) ____________________ ____________________ _________________. Ji
priėjo prie pintinės ir ėmė žiūrėti į dideles, raudonas uogas. Paskui priėjo dar arčiau,
kraipė (galvelė) ________________, o akelės taip smalsiai žiūrėjo.
„Dabar tai jau grobs saujelę“, – pagalvojau.
Mergaitė ištiesė savo (maža rankelė) ________________ ____________________
ir paėmė dvi drauge (kabančios uogos) ____________________ ___________________.
Valandėlę žiūrėjo į jas iš visų pusių, paskui prikišo prie lūpelių. Rausvas liežuvėlis kelis
kartus gardžiai palaižė (vyšnios) ____________________. Paskui mergaitė padėjo uogas
atgal ir pasitraukė nuo (pintinė) ____________________, tartum norėdama būti toliau
nuo pagundos.
Pagal Šatrijos Raganą
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. Jie (ginčytis) ____________________ dėl visokių smulkmenų.
2. Ar tu (žinoti) ____________________, kaip (atsirasti) ____________________
gintaras?
3. Ak, kaip aš (laukti) ____________________ tavęs, pavasari.
Būtuoju kartiniu laiku:
1. Aš (pastatyti) ____________________ aukštą bokštą iš medinių kaladėlių.
2. Antis (tupėti) ____________________ po žaliąja vyšnia.
3. Tu (žiūrėti) ____________________ į aukštas egles, sniegu apibarstytas.
4. Jau keletą savaičių mergaitės (mokytis) ____________________ vienoje klasėje.
Būtuoju dažniniu laiku:
1. Motina kasdien (pasitikti) ____________________ sūnų prie mokyklos.
2. Pirmąją savo mokytoją aš dažnai (prisiminti) ____________________.
3. Vasarą su šeima tu (keliauti) ____________________ po Lietuvą.
Būsimuoju laiku:
1. Kai saulutė (patekėti) ____________________, mes (grįžti) __________________
namo.
2. Rytoj aš būtinai (paragauti) ____________________ mamytės kepto pyrago.
3. Gerbiamasis, ar jūs (plaukti) ____________________ su šiuo laivu į Švediją?

Liepiamąja ir tariamąja nuosaka:
1. Žengi žingsnį ir (žiūrėti) _____________, sakai žodį ir (galvoti) ______________ .
2. Vaikai, (uždegti) _______________ kambaryje šviesą, (užtraukti) _____________
užuolaidas.
3. Kaip aš (norėti) ________________ aplankyti senelius.

Taškų suma už III užduotį (20 taškų)

5

Čia rašo
vertintojai
1
2
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IV užduotis. Iš prielinksnių, pateiktų rėmeliuose, pasirinkite, kurie tinka, ir
įrašykite į sakinius.
ant

aplink

iš

be

į

nuo

pas

per

prie

Čia rašo
vertintojai
1
2

su

1. Veliuona – viena gražiausių vietų _______ Nemuno. Ji įsikūrusi _______
kalvos.
2. _______ Veliuoną yra daug piliakalnių, kurie mena seniausius laikus.
3. Veliuonos pilyje rinkdavosi valdovai _______ visos šalies. Kartais jie tardavosi
_______ visą naktį.
4. Šioje pilyje apsistodavo Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas. _______ jį
atvykdavo Lenkijos karalius Jogaila.
5. Einant _______ rytus galima pasiekti supiltą Gedimino kalną, pasakojama, kad
čia sudeginti kunigaikščio palaikai.
6. _______ jo viršūnės puikiai matyti Nemunas, plačios lankos.
7. Kalno viršūnėje degė amžinoji ugnis, kurios nė akimirkai nepalikdavo _______
priežiūros.
8. Veliuona buvo viena pagrindinių tvirtovių, čia vyko kovos _______ kryžiuočiais.
Pagal B. Kviklį
Taškų suma už IV užduotį (10 taškų)
V užduotis. Iš jungtukų ir jungiamųjų žodžių, pateiktų rėmeliuose, pasirinkite,
kurie tinka, ir įrašykite į sakinius.
bet

kad

kai

kaip

kas

kiek

kol

kur

nors

o

1. _______ gi patikės, _______ žaltys jai piršosi.
2. Ten, _______ akys mato, tęsėsi vandens apsemti plotai.
3. _______ saulelė šviečia, _______ nieko nedžiovina.
4. Mergele mano, _______ gi tavęs nemylėt.
5. Negaliu tiksliai pasakyti, _______ laiko miegojau.
6. _______ buvome maži, dažnai čia atbėgdavome pažaisti.
7. Senelė kepė pyragiukus, _______ Sauliukas su katiniuku laukė, _______ jie
iškeps.
Taškų suma už V užduotį (10 taškų)

TAŠKŲ SUMA UŽ GRAMATIKOS IR RAŠYBOS TESTĄ (80 taškų)
6

Čia rašo
vertintojai
1
2
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JUODRAŠTIS
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