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NURODYMAI VERTINIMO KOMISIJAI 

 Neaiškiai parašyti, pribraukyti atsakymai vertinami 0 taškų.  

 Jeigu teksto suvokimo užduoties atsakymas, vertinimo komisijos nuomone, yra teisingas arba iš dalies teisingas, bet formuluojamas kitais 
žodžiais, negu pateikta vertinimo instrukcijoje, skiriama vertinimo instrukcijoje numatytas taškų skaičius. Jeigu atsakymas teisingas, bet 
nenumatytas instrukcijoje, vertinimo komisija gali papildyti instrukciją ir skirti atitinkamai taškų. Tokiu atveju vertinimo komisijos pirmininkas rašo 
laisvos formos aktą, kuriame fiksuoja teisingą atsakymą ir jo įtraukimo į instrukciją argumentus. Aktą pasirašo visi komisijos nariai, jo originalas 
prisegamas prie NEC patvirtintos vertinimo instrukcijos, kopija išsiunčiama NEC.  

 Vertindami kalbos pažinimo ir vartojimo užduotis, vertintojai paraštėje žymi klaidas ir po konkrečia užduotimi esančioje lentelėje „Taškų suma“ 
užrašo skiriamą taškų skaičių.  

 Jeigu kalbos pažinimo ir vartojimo užduoties atsakymas, vertinimo komisijos nuomone, yra teisingas ir nepažeidžia VLKK dokumentais 
patvirtintų kalbos vartojimo normų, bet neįtrauktas į vertinimo instrukciją, vertinimo komisija gali papildyti instrukciją. Tokiu atveju vertinimo 
komisijos pirmininkas rašo laisvos formos aktą, kuriame fiksuoja teisingą atsakymą ir jo įtraukimo į instrukciją argumentus. Aktą pasirašo visi 
komisijos nariai, jo originalas prisegamas prie NEC patvirtintos vertinimo instrukcijos, kopija išsiunčiama NEC. 

 Neapvalintus taškus, skiriamus už testo užduotis, vertinimo komisijos pirmininkas įrašo lentelėje, esančioje paskutiniame testo sąsiuvinio 
puslapyje, suskaičiuoja testo taškų sumą ir ją užrašo testo sąsiuvinio viršelyje esančioje lentelėje.  

 Jeigu dviejų vertintojų įvertinimai skiriasi daugiau nei dviem taškais, vertinimo komisijos pirmininkas visą dalies raštu darbą peržiūri dar kartą ir 

nutaria dėl galutinio vertinimo. Jei įvertinimai skiriasi mažiau nei dviem taškais, galutiniu laikomas antrasis įvertinimas. 

 Pasiekimų patikrinimo vertinimo protokolo grafoje „Galutinis vertinimas“ (stulpelyje „Taškų suma“) pasiekimų patikrinimo trijų dalių (viešojo 
kalbėjimo (dalis žodžiu), rašymo (I dalis raštu) ir teksto suvokimo, literatūros ir kalbos žinių taikymo (II dalis raštu)) taškai apvalinami iki sveikojo 
skaičiaus.  
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TEKSTO SUVOKIMO UŽDUOTYS  
 

 (12 taškų) 
 

Pastaba: atsakymai gali būti formuluojami kitais žodžiais. 

Kl. nr. Klausimai Atsakymai Taškai 
I tekstas 

1. Išrašykite frazę, iš kurios teksto pradžioje 

atpažįstamas tėvo požiūris į tai, kas svetima. 

„vokiškai mekena“ 1 

Atsakyta neteisingai. / Neatsakyta. 0 

2. Ką nori sužinoti tėvas? Atsakykite remdamiesi 

visu Ievos Simonaitytės kūriniu „Aukštujų 

Šimonių likimas“.  

Ar tebėra jo namai / tėvo kapas? // Kas išliko jo gimtinėje po to, kai atsikėlus vokiečiams 

jis turėjo palikti savo namus? 
1 

Atsakyta neteisingai. / Neatsakyta. 0 

3.  Etmonas svarsto apie pasirinkimą sakyti tėvui 

tiesą arba pameluoti. Paaiškinkite, kodėl sūnui 

kilo toks klausimas, ir išsakykite savo nuomonę, 

kuris sprendimas jums atrodo geresnis. 

Etmonui gaila tėvo. // Etmonas yra garbingas / doras / meluoti negali.  

IR atskleista motyvuota asmeninė nuomonė. 
2 

 

Atsakyta iš dalies. 1 

Atsakyta neteisingai. / Neatsakyta. 0 
II tekstas 

4. 

 

Koks šio teksto žanras? Dienoraštis. 1 

Atsakyta neteisingai. / Neatsakyta. 0 

5. Tekstas rašomas metų sandūroje. Kodėl būtent 

šiuo metu Jonas Mekas atsimena šeimą ir 

gimtinę?   

Tokiu metu visa šeima susirinkdavo namuose / šventės sustiprina artimųjų ilgesį / 

išgyvena vienatvę. 
1 

Atsakyta neteisingai. / Neatsakyta. 0 

6. 

 

Apibūdinkite prieštaringą ilgesio poveikį. Ilgesys sukelia skausmą / nerimą, tačiau padeda išsaugoti ryšį su gimtine / vertybėmis / 

brangiais dalykais. 
2 

Atsakyta iš dalies: įvardytas vienas aspektas.  1 

Atsakyta neteisingai. / Neatsakyta. 0 

7.  Parašykite rišlų argumentuotą atsakymą, kaip 

vertinate esminę abu tekstus siejančią mintį. 

Aiškus požiūris į tekstus siejančią mintį (tėvynės ilgesį / meilę gimtinei / praeičiai). 

Atsakymas rišlus. Argumentai tinkami ir svarūs (atsakyta labai gerai). 
3  

 

Aiškus požiūris į tekstus siejančią mintį.  

Atsakymui stinga rišlumo arba argumentams svarumo (atsakyta gerai). 

2  

Aiškus požiūris į tekstus siejančią mintį, bet nuomonė neargumentuojama. // 

Kalbama apie tekstų idėjas, bet nėra požiūrio į tekstus siejančią mintį (atsakyta patenki-

namai). 

1  

 

Atsakymas nesusijęs su užduotu klausimu / atsakymą sunku suprasti / neatsakyta 

(atsakyta nepatenkinamai). 

0  

8. Pasitikrinkite atsakymus. Vienas taškas 

skiriamas už kalbos taisyklingumą visuose 

teksto suvokimo užduoties atsakymuose. 

1 taškas skiriamas už raštingumą, jei visuose atsakymuose nėra klaidų arba padaryta ne 

daugiau kaip trys (rašybos, skyrybos, gramatikos arba žodyno) klaidos. 
1 

Padarytos daugiau nei trys klaidos. 0 
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KALBOS PAŽINIMO IR VARTOJIMO UŽDUOTYS 
 

1 užduotis. Už kiekvieną klaidą atimama po 0,5 taško. 

 

Nuo neatmenamų laikų žmogaus smalsumas ginė jį į giliausius tarpeklius ir ant smailiausių viršukalnių, tačiau prireikė kelių milijonų metų, 

kol jam pavyko pasiekti svajonę – ne vien pakilti į orą, bet ir nufotografuoti tai, ką išvydo. 

Karolis Janulis savo pirmąsias fotografijas iš oro padarė skrisdamas oro balionu. Tiesa, tuo fotomenininkas neapsiribojo – jis ne tik kopė 

kuo aukščiau, bet ir šturmavo dangų motorinėmis skraidyklėmis. Būtent tuo metu atsirado techninė galimybė „būti paukščiu“ paprasčiausiai 

stovint ant žemės, į dangų skriejant ne fotografui, o jo valdomam dronui (bepilotei skraidyklei). 

2015-aisiais tik kelerius metus fotografija užsiimantis tarptautinio verslo specialistas K. Janulis įsigijo droną, o visai netrukus jo sukurtos 

fotografijos pasklido po pasaulį nuo Pietų Amerikos iki Kinijos. 

 Prie jūros dažnai stebime dangų skrodžiančias žuvėdras ir savęs klausiame: ar norėčiau būti paukščiu? Koks visgi tas skrydžio jausmas? 

Žvilgsnis iš paukščio skrydžio seniai nėra tik sparnuočių prabanga – smalsiai dairomasi pro lėktuvų, skraidyklių, malūnsparnių langus, 

daugelis entuziastų įsigyja bent mėgėjiškus dronus, o patys tingiausieji gali tiesiog klaksėdami kompiuterio pelę sklęsti virš žemės. 

Klaidų ir taškų atitikmenų lentelė: 

Klaidos 0 1 2 3 4 5 6 ir daugiau 

Taškai 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 

 

2 užduotis. Už kiekvieną teisingai išnagrinėtą žodį skiriama po 0,5 taško. 

Žodis K. dalis /veiks. forma Giminė  Skaičius  Linksnis  Laikas Laipsnis  

Svarbiausia būdv.  bev.g. - - - aukšč. 

septintajame skaitv. vyr. g. vns. viet. - - 

įdiegti dalyvis vyr. g. dgs. vard. būt. - 
 

Klaidų ir  taškų atitikmenų lentelė: 

Klaidos 0 1 2 3 

Taškai 1,5 1 0,5 0 
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3 užduotis. Už kiekvieną teisingai išnagrinėtą žodį skiriama po 0,5 taško. 

 

͡Tikėjimų ,  užtikti , ankstyvuosiuose    

Klaidų ir taškų atitikmenų lentelė: 

Klaidos 0 1 2 3 

Taškai 1,5 1 0,5 0 

 

4 užduotis. Už kiekvieną klaidą atimama po 0,5 taško. 

 

Kai viskas sekasi ir gyvenimas rieda sklandžiai, skambinu tėvams kas savaitę.  Bent kiek praretėjusius skambučius mama, regis, 

iškart pastebi. Močiutė buvo iš tų žmonių, kurie nesinaudojo telefonais. Ji sakydavo: „Kam čia reikia. [...] [?] “ Man, [-] kito laiko žmogui, [-] 

dabar taip pat beprasmiška naršyti po socialinius tinklus, ryjančius jų gerbėjų laiką. Vyniojant ilgą feisbuko pranešimų juostą [,] apima keista 

melancholija: [-] [,] įsivaizduoju, jog stebiu draugus iš saugios slėptuvės arba sapno. Kartais gyvenimas feisbuke [,] išties [,] atrodo kaip iš sapno, 

o [,] jeigu sapnas įdomesnis už budrumo būseną, geriau neatsibusti. Gal skubame save ištrinti iš tikrojo gyvenimo ir kuriame savo istoriją [,] 

tikėdamiesi, kad ją kas nors persiųs kitiems ir mes tapsime svarbia kitų dalimi? Išvydusi savo nuotraukas feisbuko draugų paskyrose, nugirdusi 

istoriją apie save iš svetimų lūpų [,] labai nustembu. Jeigu kitų tiesa apie mane atrodo išgalvota, tai ar visa, ką apie save galvoju, irgi gali būti 

prasimanymas? Atsakymų nesudėliočiau nei į porą sakinių, nei į porą knygų. Vis dėlto rašant net ir nereikšmingi gyvenimo faktai man [-] 

svarbūs. Tada jie  [,]  pakeitę savo pavidalus  [,]  patenka į literatūrą.  

Klaidų ir taškų atitikmenų lentelė: 

Klaidos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ir daugiau 

Taškai 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 

 

 

 

͡

∩ 

¬ ͡ ^ ͡ ^ ^ ^ 
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5 užduotis. Už kiekvieną nepažymėtą ar netinkamai pažymėtą sakinio dalį atimama po 0,5 taško.  

Berniukas – naujokas, todėl bijodamas suklysti stebi kūrenančią krosnį šeimininkę ir laukia pritarimo.   

Klaidų ir taškų atitikmenų lentelė: 

Klaidos 0 1 2 3 4 ir daugiau 

Taškai 2 1,5 1 0,5 0 

 

6 užduotis. Už kiekvieną teisingai parašytą formą skiriama po 0,5 taško. 

 

1 užrašoma 

2 blaškytumeis / blaškytumeisi / besiblaškytum(ei) 

3 niekinamai / niekinančiai 

4 kirsdami 

5 apsamanojusiose 

 

Klaidų ir taškų atitikmenų lentelė: 

Klaidos 0 1 2 3 4 5 ir daugiau 

Taškai 2,5 2 1,5 1 0,5 0 

 

7 užduotis 

 

 

atsivers akys 
 

Teisingai pabrauktas frazeologizmas. 

Tinkamai paaiškinta: supras (tiesą). 

0,5 

Neteisingai pabrauktas frazeologizmas ir / arba neteisingai paaiškinta. / 

Užduotis neatlikta. 

0 

 
 

 


