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I TEKSTAS 

Kūriniai iš šokolado 

Klausi

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

1.  Pasirinktas variantas D. 1 Už teisingą atsakymą. 

2.  Sausakimšas reiškia pilnas.  

 

Pvz.: Visai pilnas žmonių.  

Vienoje vietoje labai daug žmonių. 

Labai daug žiūrovų. 

Pilna salė, nėra vietos. 

Visko pilnas. 

Ko nors prigrūstas. 

Reiškia vietos stoką. 

Perpildyta. 

1 

Taškas skiriamas, jeigu mokinio 

atsakymas susijęs su teksto 

kontekstu arba su bendru žodžio 

išaiškinimu, reikšme. 

 

Neteisingų atsakymų pvz.: 

Sausas kimšimas. Sausai kemša 

maistą. Kad jis yra sausas. Sausą 

daiktą kemša. Ten žmonės stebėjo 

gladiatorių kovas. Kai daugybė 

žmonių bando brautis vienas pro 

kitą. 

3.  Šiais laikais nėra tikrų gladiatorių.  

Pvz.: Nes šiais laikais nebėra gladiatorių. 

Nes tokių drąsių žmonių nebėra ir niekas 

nesiaukoja dėl kovų. 

1 Taškas skiriamas, jeigu iš mokinio 

atsakymo galima numanyti, kad 

nėra tikrų gladiatorių, pvz.: Viską 

nori pavaizduoti, kaip buvo 

senovėje. 

 

Neteisingų atsakymų pvz.: 

Nes ten kaunasi gladiatoriai. 

Todėl, nes uždraudė gyvūnų 

paradus. 

4.  Pasirinktas variantas C. 1 Už teisingą atsakymą. 

5.  Pasirinktas atsakymas Ne ir  argumentuota:  

Prancūzijos imperatoriaus Napoleono 

Bonaparto kariuomenė bandė susprogdinti 

cerkvę, tačiau netikėtai kilo audra, ir 

prapliupusi liūtis užgesino padegamąją virvelę. 

Taip šie maldos namai liko nesugriauti.  

 

Pvz.:Cerkvė iš tiesų vos nesudegė. Ją bandė 

uždegti, bet kilo audra  ir užgesino ugnį 

(gaisrą, virvelę). Pagal legendą užgesino 

audra. 

1 Taškas skiriamas, jeigu mokinys 

nurašo citatą arba jos dalį iš teksto; 

arba pasirinkimas argumentuotas 

savais žodžiais remiantis tekstu. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu mokinys 

pasirenka atsakymą Taip arba Ne, 

tačiau netinkamai argumentuoja 

pasirinkimą, pvz.: Ne. Nes tekste 

taip pasakyta. Taip. Statinys 

primena laužą su dangų 

laižančiomis liepsnomis. 
 
Taškas neskiriamas, jeigu mokinys 

pasirenka atsakymą Taip arba Ne, 

tačiau nepateikia jokių argumentų. 

 
Taškas neskiriamas, jeigu 

nepažymėtas atsakymas Taip arba 

Ne, tačiau kas nors parašyta, net 

jeigu ir teisingai. 
6.  Pasirinktas variantas B. 1 Už teisingą atsakymą. 
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Klausi

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

7.  Parašyti du Koliziejaus ir Vasilijaus 

Palaimintojo cerkvės tikrų objektų panašumai 

iš pateiktų. 

Gali būti  išskirti objektų išoriniai požymiai, 

statyba: 

 abu statiniai pastatyti iš akmenų ir 

plytų;  

 abu statiniai sukurti daugiau nei per 5 

metus;  

 abiejų statinių aukštis viršija 40 metrų 

 panašaus aukščio; 

 abu turi daug langų; 

 

Arba: išskirtas objektų reikšmingumas žmonijai 

ir pasauliui: 

 labai seni; 

 jie abu įžymūs pasaulyje;  

 juos lanko daug žmonių;  

 juos statė įžymūs žmonės. 

1 Taškas skiriamas, jeigu parašyti du 

objektų išorinių požymių 

panašumai; arba du reikšmingumo 

žmonijai panašumai; arba parašytas 

vienas išorinių požymių panašumas 

ir vienas reikšmingumo žmonijai 

panašumas. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu 

mokinys parašo tik vieną teisingą 

panašumą arba parašo du 

panašumus, bet tik vienas iš jų yra 

teisingas. 

 

Neteisingų atsakymų pvz.: 

Jie abu pastatyti iš šokolado. 

Abiejuose vyko karas. Jie abu su 

kolonomis. Abu statiniai iš baltų 

plytų. 

8.  Sujungti visi teisingi objektų apibūdinimai: 

 

 

1 Taškas neskiriamas, jeigu bent 

vienas teisingas apibūdinimas 

nepažymėtas arba pažymėti visi 

teisingi apibūdinimai, bet taip pat 

pažymėtas bent vienas neteisingas. 

 

9.  Pažymėta, kad negalėtų pasiekti Vasilijaus 

Palaimintojo cerkvės.  
Pasirinkimas argumentuotas remiantis savo 

ūgiu ir/arba šokoladinės objekto kopijos 

aukščiu, arba: ūgio ir aukščio palyginimais, 

arba: jų skirtumu nurodant arba nenurodant 

skaičių.  

Pvz: Negalėčiau pasiekti šios cerkvės, nes jos 

aukštis apie 2,4 metro. Nes ji už mane 

aukštesnė 1,9 metro. Nes cerkvės aukštis apie 

2,4 metro, o mano ūgis vos 1,5 metro. 

Cerkvė už mane daug didesnė (aukštesnė). 

Ji labai aukšta. 

Nes aš per žema. 

1 Taškas neskiriamas, jeigu mokinys 

pažymi kurį nors statinį, tačiau 

netinkamai argumentuoja 

pasirinkimą, pvz.: Statinys primena 

laužą su dangų laižančiomis 

liepsnomis. Cerkvė smailesnė ir 

sunkiau užlipti. Nes Koliziejaus 

aukštis apie 50 cm. Nes Koliziejaus 

aukštis siekia apie 48 metrus. 

 
Taškas neskiriamas, jeigu mokinys 

pažymi kurį nors statinį, tačiau 

nepateikia jokių argumentų. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu 

nepažymėtas statinys, tačiau kas 

nors parašyta, net jeigu teisingai. 
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Klausi

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

10.  Paaiškinta, kodėl buvo pastatyti abu šie 

istoriniai objektai:  

Koliziejus: tai buvo senovės romėnų pramogų 

centras.  

Pvz.: Kad senovės romėnai turėtų pramogų 

centrą; kad žmonės pramogautų, žiūrėtų 

gladiatorių rungtynes; pramogoms; tai buvo 

pastatyta dėl žmonių, kad jiems būtų linksmiau; 

pastatytas kaip teatras; kad galėtų pamatyti 

vaidinimus, mūšių inscenizacijas, gyvūnus.  

 

Vasilijaus Palaimintojo cerkvė: Ivanas 

Rūstusis, įsakė Maskvoje pastatyti šią cerkvę 

priešo žemių užėmimui atminti. (Mokinys 

būtinai turi parašyti priešo žemių užėmimui 

atminti). 

Pvz.: Pastatyta priešo žemių užėmimui atminti. 

2 Du taškai skiriami, jeigu mokinys 

apie kiekvieną objektą parašo bent 

po vieną paaiškinimą. Gali būti 

parašytos citatos.  

 

Vienas taškas skiriamas, jeigu 

mokinys teisingai paaiškina apie 

vieną istorinį objektą (kito 

paaiškinimo nėra arba jis 

neteisingas). Gali būti parašyta 

citata. 

 

Neteisingų atsakymų pvz.: Norėjo 

likti garsūs, pastatė tokius 

statinius. Nes Ivanas Rūstusis įsakė 

pastatyti. Norėjo užimti priešų 

žemes. Norėjo turėti savo vardo 

cerkvę. Kad galėtų pasimelsti. 

11.  Pasirinktas variantas A. 1 Už teisingą atsakymą. 
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I TEKSTAS 

Čarlis šokolado fabrike 

Klausi

mo Nr. 

Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

1.  Pasirinktas variantas B. 1 Už teisingą atsakymą. 

2.  Pasirinktas variantas C. 1 Už teisingą atsakymą. 

3.  Pasirinktas atsakymas Taip ir paaiškinta, kad 

yra tik penki bilietėliai (atsakyme gali būti 

paminetos šokoladukų pardavimų vietos); arba: 

paminėta šokoladukų pardavimų vieta (nėra 

bilietėlių skaičiaus). 

Pvz.: Šokoladų yra daug, o laimingų bilietėlių 

– tik penki ir jie gali būti bet kur. 

Nes jų visame pasaulyje tik penki. 

Nes jie tik penki, o pasaulis didelis. 

Reikėtų apieškoti visas Vilio Vonkos 

parduotuves. 

 Taškas skiriamas, jeigu mokinys 

nurašo citatą arba jos dalį iš teksto. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu mokinys 

pasirenka atsakymą Taip arba Ne, 

tačiau netinkamai argumentuoja 

pasirinkimą, pvz.: Taip. Nes reikia 

pačiam jį susirasti. Kad jį gautum 

riekia daug dirbti. Nes jį sunku 

gauti. Nes tik vienoje pakuotėje 

buvo. 

Ne. Nes kai nusiperki šokoladuką 

gauni vieną auksinį bilietą. Čiarlis 

nusipirko šokoladuką, jį atlupo ir 

rado auksinį bilietėlį. 

 
Taškas neskiriamas, jeigu mokinys 

pasirenka atsakymą Taip arba Ne, 

tačiau nepateikia jokių argumentų. 

 
Taškas neskiriamas, jeigu 

nepažymėtas atsakymas Taip arba 

Ne, tačiau kas nors parašyta, net 

jeigu teisingai. 

4.  Auksinių bilietėlių loterija baigsis, kai bus 

laimėti (rasti) visi arba penki bilietėliai. 

 

Pvz: Kai bus rasti penki auksiniai bilietėliai. 

Kai atsiras penki laimingieji juos suradę. 

Kai ateis penki vaikai su auksiniais bilietėliais. 

Kai suras visus auksinius bilietus. 

1 Neteisingų atsakymų pvz.:  

Kai Čarlis laimės bilietėlį. 

5.  Auksiniai bilietėliai gali būti bet kurioje 

parduotuvėje, kurioje pardavinėjami Vilio 

Vonkos saldumynai.  

Pvz: Tik kur juos pardavinėja. 

Visose, kuriose galima nusipirkti Vonkos 

šokoladų. Kur yra Vilio Vonkos saldumynų. 

1 Taškas skiriamas, jeigu mokinys 

nurašo citatą arba jos dalį iš teksto. 
 

Neteisingų atsakymų pvz.: Bet 

kurioje parduotuvėje. Viso 

pasaulio parduotuvėse. Šokoladų 

parduotuvėse. Visur. Vonkos 

fabrike. 

6.  Parašyta citata arba dalis citatos iš teksto, 

įrodanti, kad buvo labai šalta: 

Keli žmonės šaligatviu nuskubėjo pro šalį, 

giliai paslėpę smakrus apsiaustų apykaklėse, 

batais girgždindami sniegą 

1 Taškas neskiriamas, jeigu mokinys 

parašo teisingai, bet savais 

žodžiais. 
 

Taškas neskiriamas, jeigu parašyta 
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Labai atsargiai Čarlis ištraukė monetą iš po 

sniego. Jis stipriai suspaudė ją savo 

drebančiais pirštais. 

citata arba dalis citatos iš teksto, 

tačiau ji neįrodo, kad buvo labai 

šalta, pvz.: Kiekvieną dieną, 

kėblindamas per pusnis į mokyklą. 

 

Neteisingų atsakymų pvz.: 

Buvo daug sniego.  

7.  Pasirinktas variantas B. 1 Už teisingą atsakymą. 

8.  Pasirinktas atsakymas Taip ir paaiškinta, kad 

neturėdamas ko valgyti, Čarlis galvojo tik apie 

šokoladą; jis norėjo nusipirkti šokoladuką ir iš 

karto jį suvalgyti.  

Pvz.: Taip, nes jis puolė iš karto pirkti 

šokoladuką. Nusipirks šokoladą ir iš karto visą 

suvalgys, iki paskutinio trupinėlio. 

Čarlis kasdieną eidamas pro šalį iškeldavo nosį 

ir užuosdavo gardų šokolado kvapą. 

1 Taškas skiriamas, jeigu mokinys 

nurašo citatą arba jos dalį iš teksto. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu mokinys 

pasirenka atsakymą Taip arba Ne, 

tačiau netinkamai argumentuoja 

pasirinkimą, pvz.: Taip. Jis labai 

mėgo šokoladą. 

Ne. Jo šeima gyveno labai prastai, 

jis galėjo valgyti tik sriubą. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu mokinys 

pasirenka atsakymą Taip arba Ne, 

tačiau nepateikia jokių argumentų. 

 
Taškas neskiriamas, jeigu 

nepažymėtas atsakymas Taip arba 

Ne, tačiau kas nors parašyta, net 

jeigu teisingai. 

9.  Paaiškinta, kad radęs pinigus Čarlis dalį jų 

norėjo nunešti mamai.  

Pvz.: Čarlis likusius pinigus atiduos mamai. 

Jei Čarlio šeima negyventų vargingai, jis 

nenorėtų duoti dalį pinigų mamai. 

 

Arba: 

Pinigai jam reiškė vienintelį dalyką pasaulyje – 

valgį. 

Pvz.: Čarliui pinigai reiškė valgį, o tai reiškia, 

kad jo šeima gyveno vargingai. 

1 Taškas skiriamas, jeigu mokinys 

nurašo citatą arba jos dalį iš teksto. 

 

Neteisingų atsakymų pvz.: Nes 

Čarlis labai apsidžiaugė radęs 50 

pensų. Čarlis apsidžiaugė, kad gali 

nusipirkti šokoladuką. 

10.  Paaiškinta, kad sakinys Čarlio širdis nustojo 

plakusi reiškia nuostabą (nustebimą), džiugesį 

(džiaugsmą), netikėtumą ar pan.  

Pvz.: Neteko žado. Negalėjo patikėti, kad taip 

atsitiko. Labai apsidžiaugė. Nustebo. Netvėrė 

džiaugsmu. Negalėjo atsipeikėti. 

 

1 Neteisingų atsakymų pvz.: 

Kai jis rado auksinį bilietėlį jo 

širdis sustojo. Jis mirė. Jis taip 

nustebo, kad net širdis nustojo 

plakusi. Pamatė nuostabų aukso 

spindulėlį. Nes jis rado auksinį 

popierėlį. Čarlis išsigando. Jam 

buvo skaudu. 

11.  Čarlis buvo rūpestingas, nes visus likusius 

pinigus ruošėsi atiduoti mamai.  

Pvz.: Likusius pinigus (grąžą) jis parneš mamai 

(namo). 

Arba:  

1 Taškas skiriamas, jeigu mokinys 

nurašo citatą arba jos dalį iš teksto. 

 

Neteisingų atsakymų pvz.: 

Labai atsargiai ištraukė monetą iš 
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Radęs pinigus jų iš karto neėmė, o dairėsi, ar 

kas nepametė.  

Pvz.: Nes kai rado monetą apsidairė, ar niekas 

jos nepametė. Norėjo atiduoti žmogui, kuris ją 

pametė. Norėjo atiduoti monetą savininkui. Ne 

iš karto pasiėmė pinigus. 

po sniego. Buvo labai rūpestingas, 

nes rūpinosi, ar žmonės nepamatys 

jo, kad ima tą monetą. Dėl to, kad 

jam rūpėjo, kas yra fabrike. 

Labai geras, protingas berniukas. 

Rūpinosi šeima. 

12.  Mokinys pažymi, kad tekstas Grožinis, taip pat 

sužymi šiuos pasirinkimus: 

                         Pateikti tikri faktai. 

                V     Aiški vieta, laikas, veikėjai. 

                        Yra datų. 

                V     Yra vaizdingu posakių. 

                V     Yra dialogas. 

                        Istorinis dokumentas. 

1 Taškas neskiriamas, jeigu bent 

vienas teisingas požymis 

nepažymėtas arba pažymėti visi 

teisingi požymiai, bet taip pat 

pažymėtas bent vienas neteisingas. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu mokinys 

pasirenka Grožinis arba 

Negrožinis, tačiau nepažymi jokių 

požymių. 

 
Taškas neskiriamas, jeigu 

nepasirinkta Grožinis arba 

Negrožinis, tačiau pažymėti 

požymiai, net jeigu teisingai. 

13.  Norima pabrėži kažką labai svarbaus.  

Pvz.: Jie yra svarbūs. Žmonėms buvo nuostaba. 

1 Neteisingų atsakymų pvz.: Vilio 

Vonkos fabrikas. Taip yra 

sugalvota. 

14.  Pasirinktas variantas D. 1 Už teisingą atsakymą. 

 

 


