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I TEKSTAS 

Maži broliukai niekada nemiega... 

 

Klausi-

mo Nr. 
Aprašas Taškai 

Atsakymo pavyzdys 

1. Teisingai pasirinktas 

atsakymas - C 
1  

2. Teisingai įvardyta tema 

 
1  Seserų Martos ir Monikos tarpusavio santykiai 

 Vaikų tarpusavio santykiai 

 Mergaičių konfliktas 

3. Teisingai nurodyta 

priežastis 
1  Broliukas 

 Broliuko priežiūra 

4. Teisingai pateiktos viena - 

dvi detalės 
1  Koridoriuje pasigirdo mamos balsas. 

 Trinktelėjo laukujės durys. 

5. Teisingai nurodyti šeši 

bruožai. 

 

3                Marta: 

 Gera dainininkė. 

 Smalsi. 

 Nerūpestinga. 

               Monika: 

 Bijanti nusivilti. 

 Pareiginga/ rūpestinga 

 Atsakinga. 

Teisingai nurodyti keturi - 

penki bruožai. 

 

2 

Teisingai nurodyti du - 

trys bruožai. 
1 

6. Pateikta tinkama citata  1 „Jei ir išeis, tai pasaulinio garso solistė – ragana, per 

dieną sunaudojanti tris flakonus plaukų lako“. 

7. Teisingai paaiškintas 

frazeologizmas  
1  Verkti 

 Pravirkti 

8. Atsakyme akcentuojama 

baimė nusivilti 
1 

 

 

 Todėl, kad daug ko iš jo tikisi ir bijo nusivilti.  

 Bijojo nusivilti ir nerasti to, ko slapta tikėjosi.  

 Bijo, kad neras to, ko tikėjosi.  

 „Labai baisu nusivilti ir nerasti to, ko slapta 

tikiuosi.“ 

 

II TEKSTAS 

Grafičiai 

 

Klausi-

mo Nr. 
Aprašas Taškai Atsakymo pavyzdys 

1. Įvardyti visi dalyviai arba 

teisingai įvardyti dalyviai, 

bet neįvardytas 

žurnalistas/autorius. 

 

1   Kaunietis Ploogas, anykštėnas Andreika ir 

žurnalistas 

 Grafiti meno pionieriai Lietuvoje ir žurnalistas 

 Grafiti piešėjai ir žurnalistas 

 Kaunietis Ploogas, anykštėnas Andreika ir 

autorius 

 Kaunietis Ploogas ir anykštėnas Andreika 
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Klausi-

mo Nr. 
Aprašas Taškai Atsakymo pavyzdys 

2. Atsakyme akcentuojama 

mintis, jog pokalbio dalyviai 

yra grafičių Lietuvoje 

pradininkai. 

1 

 

Todėl, kad jie pirmieji Lietuvoje pradėjo piešti 

grafičius. 

Yra grafičių pradininkai. 

Yra piešimo ant pastatų sienų ir tvorų pradininkai. 

3. Atsakyme pabrėžiamas 

neigiamas visuomenės 

požiūris. 

1  Neigiamą. 

 Visuomenės požiūris neigiamas,  jai nepatinka 

dažų dėmėmis ištepliotos pastatų sienos. 

4. Atsakyta teisingai 1 Frazeologizmas 

5. Įvardyta ne mažiau kaip dvi 

problemos 
2 

 
 Dažų trūkumas./ Nebuvo dažų./ Nebuvo dažų 

pasirinkimo.  

 Anksčiau neturėjo iš ko mokytis, semtis idėjų, 

minčių / nebuvo informacijos apie grafičius / 

buvo informacijos badas;  

 Nebuvo galimybės bendrauti su bendraminčiais 

/ nebuvo interneto. 

Įvardyta bent viena problema 1 

6. Teisingai nurodyti du 

šaltiniai. 

 

2  Televizijos laidos. / Televizija. 

 Publikacijos spaudoje. / Spauda. 

 Kitų grafičių piešėjų darbai. 
Teisingai nurodytas vienas 

šaltinis. 
1 

7.  Iš atsakymo aišku, jog tai 

bendraminčių palaikymas. 
1 Bendraminčių/draugų palaikymas. 

8. Teisingai paaiškinta, kas ar/ir 

kodėl yra   ,,mados aukos“ ir 

,,kūrėjai“. 

 

2 ,,Mados aukos“: 

 piešia neprofesionaliai, neturėdami supratimo, 

žinių apie grafičius; 

 daro tai ,,dėl mados“/ neskoningai; 

 gadina kitų darbą (išpiešia fasadus, vagonus, 

patiltes). 

Kūrėjai: 

 piešia profesionaliai; 

 turi gerą meninį skonį; 

 dažniausiai turi meninį išsilavinimą / išmano 

apie kompoziciją, spalvas, erdvę. 

Teisingai paaiškinta arba 

,,mados aukos“,  arba 

,,kūrėjai“. 

1 

9. Teisingai pateikta bent po 

vieną  patarimą paaugliui ir 

tėvams (gali būti ir 

cituojama).  

 

2 Paaugliui pataria: 

 pirmiausia ieškoti informacijos apie grafičius, 

daug mokytis, tobulinti piešimo techniką; 

 iš pradžių piešti namuose ant popieriaus / ant 

kokio apleisto garažo; 

 „ Nereikia iškart pulti į gatvę ir „teplioti“ 

pirmos pasitaikiusios sienos.“ 

Paauglio tėvams pataria: 

 būti tolerantiškesniems; 

 skatinti vaiko domėjimąsi menu.    

Teisingai pateiktas iš viso 

vienas patarimas. 

 

1 

10. Atsakyme išsakyta mintis, 

kad pirmiausia reikia išmokti 

piešti, žinoti, kaip ir kur tą 

daryti. 

1 Tam, kad prieš pradėdami piešti ant sienų, pirmiausiai 

to išmoktų, tobulintųsi, kad netepliotų sienų. 
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Klausi-

mo Nr. 
Aprašas Taškai Atsakymo pavyzdys 

11. Teisingai įvardintos 3-4 

savybės*. 
3  Kūrybiškas  

 Daug mokosi, tobulinasi 

 Nuoširdžiai susidomėjęs šiuo menu 

 Turintis meninį išsilavinimą. 

 Išmanantis kompoziciją, / spalvas, / 

proporcijas, / erdvę, / anatomiją. 

 Turintis gerą skonį. 

Teisingai įvardintos 2 

savybės*. 
2 

Teisingai įvardinta 1 

savybė*. 
1 

12. Atsakyta teisingai. 1 Retorinis sušukimas 

13. Aiškiai pateikta ir logiškai 

paaiškinta nuomonė. 
1  

14. Atsakyta teisingai 1 Interviu 

 

____________________________ 

* PASTABA: Teisingu atsakymu laikoma ir tos savybės, kurias tekste įvardija Andreika. 


