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PAAIŠKINIMAI:

• Mokinys, pasakęs temą, turi gauti lapelį su tos temos klausimais.
• Mokinys 20 min. ruošiasi atsakinėti vienu klausimu iš 5 pateiktų, iki 5 min. kalba pasirinktu
klausimu ir iki 5 min. kalbasi su egzaminuotoju.
• Vertintojas vertina mokinio atsakinėjimą pagal kriterijus, pateiktus kalbėjimo vertinimo
lentelėje, o vertinimą įrašo kalbėjimo vertinimo lape.
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Kalbėjimo temos ir klausimai
I. JAUNO ŽMOGAUS PASAULIS
1. Ar pateisinamas jauno žmogaus maištas prieš suaugusiuosius? Argumentuokite.
2. Kodėl jaunas žmogus meta mokslus? Argumentuokite.
3. Kodėl jaunuoliams kuriami vis nauji apribojimai dirbti, lankytis viešose vietose, pirkti kai
kurias prekes ir pan.?
4. Ką žinote ir manote apie jaunimo laisvalaikį?
5. Ką žinote ir manote apie jaunų žmonių idealus?
II. KALBA IR LITERATŪRA
1. Skaitantis žmogus – nykstanti rūšis. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.
2. Ką žinote ir manote apie akcijas, siekiant išsaugoti lietuvių raštingumą?
3. Knyga, kurią siūlyčiau nominuoti „Metų knyga“. Argumentuokite.
4. Ką turėtų veikti kalbininkai? Argumentuokite.
5. Jauno žmogaus pasaulis lietuvių literatūroje.
III. ŽMOGUS IR MENAS
1. Jaunimas vis rečiau domisi fotografija, kaip menu. Ką apie tai žinote ir manote?
2. Dažnas jaunuolis svajoja tapti dainininku. Ką apie tai manote?
3. Ką kuria realybės šou: menininkus ar „žvaigždes“? Argumentuokite.
4. Muzika – tiltas, jungiantis įvairių tautų žmones. Ką apie tai manote?
5. Ką manote apie meninį ugdymą savo mokykloje?
IV. TRADICIJOS IR ŠVENTĖS
1. Ką žinote ir manote apie senąsias lietuvių kalendorines šventes?
2. Kokių tradicijų pasigendate savo mokykloje? Argumentuokite.
3. Kuri valstybinė šventė jums atrodo prasmingiausia? Argumentuokite.
4. Ar moka lietuviai švęsti? Argumentuokite.
5. Labiausiai puoselėjama Jūsų šeimos tradicija.
V. TECHNIKOS PASAULIS
1. Ar technika palengvino šių dienų gyvenimą? Argumentuokite.
2. Ką žinote ir manote apie visuotinę kompiuterizaciją?
3. Elektroninio ryšio galimybės skatina žmonių susvetimėjimą. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.
4. Šiuolaikinė muzika – menas ar technologijų pasiekimai? Argumentuokite.
5. Kompiuteris skatina žmogaus reakciją, gebėjimą analizuoti, sparčiai reaguoti. Pagrįskite arba
paneikite šį teiginį.

