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STANDARTIZUOTI TESTAI

I TEKSTAS
R. Granauskas. Duburys
KlausiAprašas
mo Nr.
Teisingai parašyti
1.
dalykai.

Taškai

Atsakymo pavyzdys

3-4

2

2

1

Teisingai
įvardyti
3
bruožai ir 2 - 3 tinkamos
citatos.

3

Teisingai įvardyti 2 - 3
bruožai ir 1 - 2 tinkamos
citatos.

2

Teisingai įvardytas 1
bruožas ir 1 tinkama
citata
arba
teisingai
įvardyti 2 - 3 bruožai be
tinkamų citatų.

1

Berniukai gyveno kaime.
Mėgo skaityti knygas/ “ryte rijo knygas“/ abu
skaitė knygas/ perskaitytos knygos.
Abu neturėjo vieno iš tėvų./ Vienas neturėjo tėvo,
o kitas - motinos.
Jautėsi vieniši/buvo vieniši.
Sugebėjo įveikti upę.
Norėjo tapti jūrininkais.
Jie abudu įveikė save.
Jie norėjo perplaukti upę. / plaukimas/ plaukiojo
drauge/abiem patiko upė.
Draugiškumas.
Visada siekia savo tikslo.
Užsispyręs/ Atkaklus/ Siekiantis tikslo
„Bet Vidas buvo užsispyręs, dabar tas Ventos
perplaukimas jam atrodė vos ne pats svarbiausias
dalykas./ Valandą paspoksojęs į knygą, jis stodavosi ir
ragindavo Gaučį:
– Einam dar!“
Ryžtingas/ Drąsus
– „Tada aš plauksiu vienas.“/ „Rytoj bus šturmo
diena“.
Nekantrus
– „Aš nebegaliu laukti! Ir taip visą naktį nemiegojau:
vos užmerkiu akis — tuojau ir matau tą upę.“
Bijantis savęs/ savikritiškas
– „O aš labiausiai savęs bijau... - prisipažino Vidas.
– Iš tavęs kiti būtų tyčiojęsi, o aš turėčiau iš savęs –
pats!..
Kuklus/ Realistiškas
– „Teoriškai... – kukliai šyptelėjo Vidas. – Tik
teoriškai...“
Protingas
„<...> abudu labai gerai suprato, kad dar daug
spragų jų žiniose, – tai vis tos slapčia per pamokas
skaitytos knygos.“

Atsakyme savais žodžiais
ar teksto žodžiais
nurodyta bent viena
priežastis: draugiškumas,
atsakomybė, pagalba
kitam, palaikymas.
.

1

Teisingai
dalykai

2.

3.

parašyti

Vidas buvo jo geriausias draugas, todėl nenorėjo pirmą
kartą leisti jam plaukti vienam./ Jautėsi atsakingas už
draugą./ Norėjo padėti draugui.
Jis suprato Vidą, nes Gaučys pats buvo tokioje
situacijoje./ Gaučys suprato Vidą, nes Gaučys įveikė tą
patį.
Norėjo padrąsinti Vidą ir padėti jam perplaukti upę,
kad jis tikėtų savo jėgomis./ Suprato, kad draugui labai
svarbu įveikti upę.
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KlausiAprašas
mo Nr.
Už teisingą atsakymą
4.
savais žodžiais ar pateiktą
tinkamą citatą.
5.

6.

7.

Taškai

Atsakymo pavyzdys

1

„...jam reikėjo įveikti tą upę, jam reikėjo pačiam sau
įrodyti, kad jis tikrai gali, kad visai nepabūgo“
...kad nereikėtų tyčiotis iš savęs./...nes tai buvo jo
tikslas./Vidas norėjo įveikti save.
Susijaudinęs./Apimtas jaudulio.
Laimingas./ Džiaugėsi, kad įveikė ir nenuskendo.
Pavargęs./ Jautėsi labai pavargęs, bet laimingas.

Atsakymu perteiktas bent
vienas aspektas:
susijaudinimas,
džiaugsmas,
nuovargis.
Atsakyme akcentuojama,
kad tai vieta, kurioje
pirmą kartą įveikta upė.

1

1

Todėl, kad būtent toje vietoje perplaukė upę./
Gražiausia ta upės vieta, kurią pirmą kartą kiekvienas
perplaukė.

Teksto pagrindinė mintis
pateikta savo žodžiais ar
citata.

1

„...žmogus gali įveikti viską, jeigu sugeba įveikti pats
save.“/ Žmogus gyvenime įveiks visas kliūtis, jei
įveikė save, savo baimę.

arba

8.

9.

10.

Pateikta citata, iš dalies
atspindinti
pagrindinę
mintį./Iš dalies pagrindinė
mintis paaiškinta savo
žodžiais.
Teisingai nurodytos 3 - 4
meninės raiškos
priemonės.

„Svarbu ją (baimę) nugalėti, svarbu patį pirmąjį
kartą ją nugalėti, antraip – ji visam gyvenimui nugalės
tave, ir tada jau niekada nieko nebus.“/ Su ryžtu ir
draugyste galima nugalėti visas kliūtis./ Jeigu tu ne
vienas, tu gali viską įveikti.
2

Teisingai nurodytos 1 - 2
meninės raiškos
priemonės.

1

Teisingai
nurodyta
literatūros rūšis ir pateikti
du tinkami argumentai.

3

Teisingai
nurodyta
literatūros
rūšis
ir
pateiktas vienas tinkamas
argumentas.

2

Teisingai
nurodyta
literatūros
rūšis,
bet
neargumentuota
arba
pateikti
netinkami
argumentai.
Įvardytos dvi ar daugiau
vertybės.
Įvardyta viena vertybė.

1

2
1

Mirtina draugystė – epitetas.
Sukosi galvoje kaip kokie upės verpetai –
palyginimas.
Draugystė gali sulaužyti likimus – įasmeninimas/
personifikacija.
Šuniuku (besikapanojančio) – deminutyvas.
Literatūros rūšis: epika/ epas/
Argumentai:
pateiktas pasakojimas/ yra siužetas/ pasakojami
įvykiai;
yra pasakotojas/ yra veiksmo vieta;
dalyvauja veikėjai/ kuriami veikėjų paveikslai;
parašyta proza;
tekste aprašomas įvykis iš gyvenimo.

Draugiškumas/ draugystė/ tikra draugystė/ tikslo
siekimas/ drąsa/ supratingumas/ atkaklumas/ pagalba
kitam/ ryžtas/ tikėjimas savo jėgomis/ pasitikėjimas/
pomėgis skaityti knygas
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Knygos gali prabilti…
KlausiAprašas
mo Nr.
Paminėtas
bent
vienas
1.
ženklas arba paminėti įrašai/
atsakyta
apibendrintai/
pateikta citata apie įrašus.
Teisingai
pateikti
du
2.
paaiškinimai.

3.
4.
5.

6.

Taškai
1

Autografai/ Ekslibriai/ Spaudai/ Įrašai/ Individualūs
ženklai.

2

Marginalijos suteikia galimybę skaitant knygą
palyginti savo mintis su seniau ją skaičiusio žmogaus
pastabomis.
Paties autoriaus paliktos marginalijos leidžia spėti
autoriaus sumanymus apie leidinio tobulinimą.
Autoriaus, knygos savininko.

Teisingai pateiktas tik vienas
paaiškinimas.

1

Teisingai nurodytos dvi
rūšys.
Teisingai įvardyti 2
individualūs ženklai.
Teisingai įvardinti 4 – 5
ženklai.

1

Teisingai įvardinti 2 – 3
ženklai.

1

Logiškai, aiškiai,
paaiškintas
pavadinimas.

1

glaustai
teksto

Atsakymo pavyzdys

1
2

Ekslibrį/ Autografą/ Spaudą/ Vardą ir pavardę/
Savininko pavardę.
Dailininkai – spaudais, ekslibriais.
Literatūros tyrinėtojai – marginalijomis,
dokumentais, autografais.
Įrašai knygose gali daug ką atskleisti./ Užrašai
knygose gali daug ką papasakoti./ Įrašai knygose gali
daug pasakyti apie žmogų, kuris jas skaitė./ Knygos
gali papasakoti ir apie savininką./ Pagal knygos įrašus
galima spręsti apie jos senumą, pas kokį savininką
buvo.

