
STANDARTIZUOTI TESTAI  2013 M. 4 klasė. S K A I T Y M A S 

 

VERTINIMO INSTRUKCIJA 

 
I TEKSTAS 

Astridos Lindgren knygos 

 

 

Klausi-

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

1. Mokinys parašo pavadinimą, nusakantį, apie ką buvo 

skaitytas tekstas: atsispindi, kad tai knygų aprašymai, 

knygų pristatymai arba nurodyta rašytojos vardas ir/ar 

pavardė arba pavadinimas – netiesioginis vaizdingas 

pasakymas. 

 

Pvz.: Astrida Lindgren; Astridos Lindgren knygos; 

Astridos Lindgren knygų pristatymai; Geriausios 

Astridos Lindgren knygos; Astrida Lindgren – garsi 

rašytoja ir pan.  

1 Jei mokinys tik parašo vienos 

iš A. Lindgren knygos 

pavadinimą ir nesusieja su 

knygų pristatymu, taškas 

neskiriamas. 

Neteisingų atsakymų pvz.:  

Pepė Ilgakojinė; Mano 

knygos; Įdomiausios knygos; 

Geriausios knygos. 

Taškas skiriamas, jei mokinys 

pavadinimą parašo ne virš 

teksto, o prie 1 užduoties. 

2. Nurodyta, kad A.Lindgren parašytos knygos yra 

išverstos į aštuoniasdešimt (arba į 80) kalbų. 
1  

3. Nubrėžtos linijos:  

leidykla – alma littera; 

kūrinio pavadinimas – „Mes varnų saloje“; 

kūrinio autorius – Astrid Lindgren; 

išleidimo metai – 1999; 

dailininkas – Gintaras Jocius. 

1 Taškas skiriamas, jei teisingai 

nuvestos visos linijos. 

4. Nurodyta, kad rašytojos tėvas labiausiai mėgo knygą 

„Emilis iš Lionebergos“. 
1  

5. Kiekvienas skaitytojų apibūdinimas priskirtas 

atitinkamai  knygai:  

Skaitytojams, kurie moka arba nori išmokti dalintis, 

kurie norėtų visą gyvenimą išlikti vaiku.  Pepė 

Ilgakojinė;  

Skaitytojams, tikintiems, kad vienas didžiausių stebuklų 

– turėti tėvus ir gyventi savo namuose.  Rasmusas 

klajūnas. 

Skaitytojams, kuriems patinka mergaitės, randančios 

išeitį, net kai gresia pavojus.  Ronja plėšiko duktė. 

1 Taškas skiriamas, jei teisingai 

nuvestos visos linijos. 

6. Tinkamai savais žodžiais arba nurašant sakinius iš teksto 

palyginta ir paaiškinta. 

 

Pvz.: Pepės nuotykiai lyginami su švelniu šydu, 

slepiančiu mergaitės vienatvę; švelnus šydas, nes jos 

mama angelas. 

Tinkama teksto citata: Lengvabūdiški Pepės nuotykiai 

tartum švelnus šydas slepia mergaitės vienatvę. Juk ji 

našlaitė – jos mama angelas. 

  

2 2 taškai skiriami, jei mokinys 

tinkamai palygina ir 

paaiškina, kodėl. 

 

1 taškas skiriamas, jei 

mokinys tinkamai palygina 

(pvz.: Pepės lengvabūdiški 

nuotykiai lyginami su švelniu 

šydu), bet nepaaiškina, kodėl. 

Arba pateikia tik argumentus, 

bet nėra palyginimo. (pvz.: 

Pepė išgyvena vienatvę). 
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Klausi-

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

7. Pasirinkta viena iš pateiktų knygų ir remiantis tekstu 

paaiškintas pasirinkimas. 

Tinkamų paaiškinimų pavyzdžiai: 

„Rasmusas klajūnas“ – atrodo knyga įdomi vien iš 

pavadinimo/viršelio; nes toje knygoje yra nuotykių ir 

aprašymų; nes įdomu, kokių nuotykių patyrė Rasmusas, 

ar surado namus, ar sunku būti našlaičiu, kodėl jis 

pabėgo iš prieglaudos; už šią knygą rašytoja gavo 

H.K.Anderseno premiją, tai rodo, kad šią knygą tikrai 

verta skaityti; aš tą knygą norėčiau skaityti, nes jinai 

užveda, kad brangiausias turtas yra tėvai; nes mano 

svajonė pakeliauti su draugu po pasaulį, kaip Rasmusas. 

„Ronja plėšiko duktė“ – atrodo knyga įdomi vien iš 

pavadinimo/viršelio/aprašymo; nes toje knygoje yra 

nuotykių ir aprašymų; man taip pat nepatinka zirzlės ir 

išpuikusios mergaitės, arba patinka stiprios, 

nepasimetančios jokioje situacijoje mergaitės; norėčiau 

perskaityti, kokių pavojų patyrė Ronja, kaip juos įveikė; 

šią knygą labai vertina suaugę kritikai, todėl ją tikrai 

verta skaityti. 

1 Neteisingų atsakymų pvz.: dėl 

to, kad įdomi, man patiktų; 

nes labai daug įdomumo; 

todėl, kad man labai patinka; 

nes ją skaitė mano draugai. 

8. Teisingais laikomi šie knygų panašumai: 

 panašios veikėjų būdo savybės; 

 panašus knygų turinys (pvz.: apie vaikų patirtus 

nuotykius); 

 parašė ta pati autorė; 

 pagrindiniai veikėjai yra vaikai; 

 knygos skirtos vaikams. 

 

Tinkamų panašumų pvz.: 

Visos apie gyvenimą; apie vaikus (vaikai – veikėjai); 

apie nuotykius; visas parašė ta pati autorė; jie visi buvo 

išdykę; jie visi randa nuotykių; jos visos sukurtos 

vaikams; visos skaitomos visame pasaulyje; visi 

nepriklausomi; nei vienas vaikas nėra pasipūtęs; visi 

vaikai nori būti geri; jose yra drąsūs veikėjai; visi vaikai 

buvo panašaus amžiaus; visos knygos nusipelnė 

apdovanojimų; visos senos knygos. 

P.s. Jei nurodomi skirtingi veikėjų bruožai – jie 

užskaitomi kaip atskiri panašumai. 

2 2 taškai skiriami, jei teisingai 

nurodyti keturi skirtingi 

knygų panašumai. 

 

1 taškas skiriamas, jei 

teisingai nurodyti trys 

skirtingi knygų panašumai 

 

Netinkamų panašumų pvz.: 

Visose knygose vaikai be 

mamų ir tėčių; visos įdomios; 

visi klajoja po pasaulį; visos 

knygos pakelia nuotaiką; 

rašytoja rašo įkvepiančiai; 

nes jie visi neturtingi; 

panašus puslapių skaičius; jos 

visos išverstos į 58 kalbas; 

visi vaikai neklaužados.  
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II TEKSTAS 

Astridos Lindgren gyvenimo faktai 

 

 

Klausimo Nr. Teisingas atsakymas 

2. B 

 

 

Klausi-

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

1. Nurodyti trys dalykai, dėl kurių Astridos tėvai 

nepriekaištaudavo vaikams, pvz.: purvinų drabužių; 

suplėšytų drabužių; vėlavimo pietums; karstymosi 

stogais; laipiojimo medžiais; šokinėjimo nuo šieno 

kupetų; plaukiojimo upėje; pasiėmimo ko nors perkąsti 

iš spintelės; žaidimo ką norėdavo ir/ar kiek norėdavo; 

grįžimo kada norėdavo iš lauko. 

1 Taškas skiriamas jei teisingai 

nurodyti trys dalykai. 

3. Nurodyta, kad A.Lindgren buvo 37 metai, kai ji išleido 

pirmąją savo knygą. 
1  

4. Nurodyta, kad posakis mokslus krimto lengvai reiškia 

gerai mokėsi, mokytis buvo lengva ir pan.  
1 Neteisingų atsakymų pvz.: 

reikia daug mokytis; kaip 

mokosi, taip ir bus. 

5. Nurodyta, kad A.Lindgren mokykloje buvo praminta 

Selma Lagerlof ir paaiškinta, kodėl, pvz.: nes jai puikiai 

sekėsi rašyti, nes įdomiai rašė, nes ji gerai mokėjo rašyti 

ir pan. 

2 2 taškai skiriami, jei mokinys 

tinkamai palygina ir 

paaiškina, kodėl. 

 

1 taškas skiriamas, jei 

mokinys tinkamai palygina, 

bet nepaaiškina, kodėl arba 

paaiškina neteisingai. 

6. Nurodyta, kad A.Lindgren dar besimokydama prisiekė 

sau niekada nebūti rašytoja. 
1  

7. Nurodyta, kad A.Lindgren nepavyko ištesėti dar 

mokykloje sau duoto pažado ir pateiktas įrodymas iš 

teksto, pvz.: nes tapo žymia rašytoja, o už kūrybą pelnė 

įvairių premijų ir apdovanojimų; nepavyko, nes ji po 

gražių rašinėlių pradėjo rašyti knygas; ne, nepavyko, 

nes sulaukusi 37-rių išleido pirmąją knygą; A.Lindgren 

yra pelniusi apie 40 apdovanojimų.  

1 Taškas taip pat skiriamas, jei 

pateiktas tik įrodymas iš 

teksto, kad pažado ištesėti 

nepavyko, bet neparašytas 

žodis pavyko/nepavyko. 

 

8. Parašyti du įrodymai iš teksto, kad A.Lindgren knygų 

yra išleista labai daug. 

 

Tinkamų įrodymų pvz.: jeigu sukrautume visas knygas 

vieną ant kitos, išeitų 175 Eifelio bokštai; suguldžius į 

eilę visas knygas būtų galima tris kartus apjuosti žemę; 

knygos išleistos įvairiose šalyse; knygos išleistos 80 

įvairiausių kalbų; „Pepė Ilgakojinė“ išversta į 58 

kalbas; parašė per 40 knygų; 

1 Taškas skiriamas, jei teisingai 

nurodyti du įrodymai. 

Neteisingų atsakymų pvz.: nes 

mylėjo vaikus; buvo gera 

rašytoja; nes ji pradėjo rašyti 

būdama 37 metų. 
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Klausi-

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

9. Nurodyti du „Junibakeno“ ir „Astridos Lindgren 

pasaulio“ panašumai ir du skirtumai. 

 

Tinkamų panašumų pvz.: abu skirti A.Lindgren, jos 

kūrybai; juose galima susipažinti su A.Lindgren 

sukurtais veikėjais; abu šie muziejai yra Švedijoje; 

abejuose pasakų herojai; abu skirti vaikams, abejuose 

yra atrakcionų; abejuose gali būti knygų pasaulis. 

 

Tinkamų skirtumų pvz.: „Junibakene“ yra kelionė 

pasakų traukiniu, o „Astridos Lindgren pasaulyje“ yra 

įkurtas mini miestelis; „Junibakenas“ yra Stokholme, o 

„Astridos Lindgren pasaulis“ 300 km nuo jo – 

Vimerbyje; „Junibakenas“ įkurtas 1996 m., o “Astridos 

Lindgren pasaulis” 1981 m.; „Junibakene“ galima 

susipažinti su A.Lindgren veikėjais, o „Astridos 

Lindgren pasaulyje“ ir su tų veikėjų gyvenamąja 

aplinka;„Junibakene“ stovi paminklas, o „Astridos 

Lindgren pasaulyje“ jo nėra; „Junibakenas“ yra 

muziejus, o „Astridos Lindgren pasaulyje“ yra pramogų 

parkas; kituose miestuose, kitokia aplinka; Astridos 

parke yra daugiau atrakcijų nei Junibakene; jie toli 

vienas nuo kito. 

2 2 taškai skiriami, jei mokinys 

teisingai nurodo 4 arba 3 

požymius (pvz.: du 

panašumus ir du skirtumus; 

vieną panašumą ir du 

skirtumus; du panašumus ir 

vieną skirtumą). 

 

1 taškas skiriamas, jei 

mokinys teisingai nurodo 2 

požymius pvz.: du 

panašumus; du skirtumus; 

vieną panašumą ir vieną 

skirtumą. 

 

Neteisingų atsakymų pvz.: 

vienas buvo didelis, o kitas – 

mažas; abejuose yra linksma; 

beveik tais pačiais metais 

pastatyti; jie abu yra 

muziejai. 

10. Pateikti atsakymai susiję su A. Lindgren ir/ar jos 

kūrybos atminimu/pagerbimu arba knygų 

herojų/veikėjų aplinkos pažinimu. 

 

Pvz.: kad pagerbti A.Lindgren knygas; atminti visų 

knygų veikėjus, pavadinimus ir pačią rašytoją; kad 

nepamirštume rašytojos; kad ją atsimintų visur ir 

visada; kad vaikai daugiau susipažintų su literatūra; 

kad visi pamatytų A. Lindgren knygų herojus. 

1 Neteisingų atsakymų pvz.: 

tam, kad visi skaitytų knygas; 

kad vaikams būtų linksma; 

kad galėtų žaisti. 

11. Nurodyta, kad miestelis Vimerbiu yra gimtasis 

A.Lindgren miestelis arba kad ten gimė rašytoja 

A.Lindgren. 

 

Pvz.: ji ten užaugo; ji ten gyveno; ji ten gimė; jos 

gimtinė. 

1 Neteisingų atsakymų pvz.: 

jame įkurtas mini miestelis, 

kuriame galima atpažinti jos 

veikėjus; nes tas miestelis 

rašytojai patiko; tuo, kad 

turėjo šaunią rašytoją 

A.Lindgren; nes ten ji rašė 

knygas. 

12. Teisingai nurodyti trys dalykai apie apdovanojimą: 

Garbingiausio apdovanojimo pavadinimas: Hanso 

Kristijano Anderseno (medalis);  

Jis įteiktas: 1958 metais; 

Įteiktas už knygą: Rasmusas klajūnas. 

2 2 taškai skiriami, jei nurodyti 

visi trys dalykai 

 

1 taškas skiriamas, jei 

nurodyti du dalykai 

 

 

 


