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STANDARTIZUOTI TESTAI
I TEKSTAS
Alio, Džuljeta klauso!
Klausimo
Aprašas
Nr.
Atsakyta teisingai,
1
pabrėžiant norą
pasipelnyti arba istorijos
subanalinimą.
Atsakymas, kuriame
paminimas tik herojės
vardas, laikomas
neteisingu.
Teisingai įvardintas
2
adresatas.

3

4

5

6

7
8

9

10

11

Taškai

Pavyzdžiai

1

Apie miesto valdžios/ miesto norą pasipelnyti,
pasinaudojant Džuljetos vardu.
Apie subanalintą Džuljetos istoriją.

1

Laiškas parašytas Džuljetai Kapuleti/ literatūriniam
personažui.

Teisingai nurodytos 2
priežastys.
Teisingai nurodyta 1
priežastis
Teisingai nurodytos 2
priežastys.
Teisingai nurodyta 1
priežastis
Teisingai apibūdintos 2
pozicijos.

2

Teisingai apibūdinta 1
pozicija.
Teisingai paaiškintos 2
paantraštės.
Teisingai paaiškinta 1
paantraštė.

1

Teisingai pasirinktas
atsakymas – B.
Teisingai nurodyti 2
būdai.
Teisingai nurodytas 1
būdas.
Atsakyta teisingai
paaiškinant kritišką
autoriaus požiūrį.
Atsakyta teisingai
pabrėžiant ironiją arba
kalbama apie stiliaus
meniškumą.
Atsakyta teisingai.

1




Prašo patarti dėl nelaimingos meilės.
Rašo norėdami gauti konkrečių daiktų/ prašo
įvairių daiktų.







Savanoriams už darbą nereikia mokėti.
Palaikyti turizmo infrastruktūrą.
Pavargo nuo valdininkų priekaištų.
Sukurti naujų darbo vietų.
Iš pradžių – joms patiko/ „glostė savimeilę“
Džuljetos vaidmuo.
Po kurio laiko – „suvokė, kokia tai didelė
atsakomybė“.

1
2
1
2



2
1

2

 Penkiolika Džuljetos veidų:
15 asmenų/ moterų/ sekretorių atsakinėja į laiškus
Džuljetai.
 Džuljeta – Kalėdų Senelis:
Džuljetos prašoma padovanoti įvairių daiktų, tarsi ji
būtų Kalėdų Senelis.



Santuoka Kapulečių namų balkone.
Pokalbiai telefonu su Džuljeta.

1
1

1

1

Autorius jokios romantikos neįžvelgia / skeptiškai
žvelgia į tokias pramogas / vertina tai tik kaip miesto
norą pasipelnyti.
Ironizuoja / siekia ironizuoti perdėm subanalintą
Džuljetos istoriją / šaiposi iš rašančiųjų, nes jam gaila
sienos, o ne laiškų, kuriuos nuplėšia nuo sienos.
Suteikti tekstui įtaigumo/ meniškumo/ vaizdingumo.
Veronos miestas turi gilias tradicijas, susijusias su
Džuljetos vardu/ todėl, kad tai tapo miesto tradicija.
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12

13

14

Teisingai nurodytos 5-6
pozicijos
Teisingai nurodytos 3-4
pozicijos
Teisingai nurodytos 1-2
pozicijos
Teisingai nurodyti 2
požymiai
Teisingai nurodytas 1
požymis
Teisingai pasirinktas
atsakymas - C

3
2
1
2
1

1–B
2–E
3–F
4–A
5–D
6–C
 Antraštės.
 Žurnalo pavadinimo nuoroda.
 Skiltys.

1

II TEKSTAS
Būgnai, kuriuos galima dėvėti
Klausimo
Aprašas
Nr.
Teisingai nurodyti 2
2
veiksmai.
Teisingai nurodytas 1
veiksmas.
Atsakyta teisingai kaip
2
priežastį įvardijant
panašumą.
Atsakyta teisingai
3
paaiškinant ausinių
paskirtį.
Teisingai pasirinktas
4
atsakymas – C.
Atsakyta teisingai
5
įvardijant valdiklį.
Atsakyta teisingai
6
nurodant batus.
Atsakymai prie kojų /
kojų pirštų / pėdose
laikomi neteisingais.
Atsakyta teisingai
7
įvardijant
nepriklausomumą nuo
vietos ir laiko.
Įvardyti 2 faktai.
8
Už 1 įvardytą faktą taškas
neskiriamas.

Taškai

Pavyzdžiai

2



1



1

1

Grojančių džinsų išorė yra tokia pati kaip paprastų
džinsų. / Nes lengvos ir lanksčios juostelės su
sensoriniais jutikliais paslepiamos po drabužiu.
Ne, nes būgnų galima klausyti per ausines arba galima
sujungti su telefonu/ klausomasi naudojantis mobilios
įrangos priedais.

1
1

Garsų biblioteka yra valdiklis.

1

Prie batų / batuose / prie batų padų.

1

Galėtų repetuoti bet kurioje vietoje bet kada.

1





9

Teisingai pasirinktas
atsakymas – B.

Mušimas/plekšnojimas per kelius jaučiant
ritmą.
Stuksenimas koja į grindis.

1

Galima sujungti ir kitais mobilios įrangos
priedais (ausinės, kolonėlės).
Be muzikos gali atlikti ir kitas funkcijas:
telefono, TV pulto.
Galima ne tik groti, bet ir užrašyti, redaguoti.

