
NMPP 2017 m. 4 klasė. SKAITYMAS 

 

I TEKSTAS 

Hobis – stalo žaidimų kūrimas 

Klausi-

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

1. Pasirinktas variantas D.  1 Už teisingą atsakymą. 

2. Pasirinktas variantas A. 1 Už teisingą atsakymą. 

3. Pasirinktas atsakymas Ne ir argumentuota: 

Žaidimas „Labirintas“ skirtas žaisti keturiems ir 

daugiau žaidėjų. 

 

Pvz.: Šį žaidimą gali žaisti mažiausiai keturi žaidėjai.  

1 Taškas skiriamas, jeigu 

nurašyta citata arba jos dalis 

iš teksto; arba pasirinkimas 

argumentuotas savais žodžiais 

remiantis tekstu. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu 

pasirinktas atsakymas Taip 

arba Ne, tačiau netinkamai 

argumentuotas pasirinkimas, 

pvz.: Ne, jeigu pasirinktų 

žaisti mažiau žaidėjų, būtų 

sunku žaisti. Taip, nes yra trys 

takeliai. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu 

pasirinktas atsakymas Taip 

arba Ne, tačiau nepateikta 

jokių argumentų. 

 
Taškas neskiriamas, jeigu 

nepažymėtas atsakymas Taip 

arba Ne, tačiau kas nors 

parašyta, net jeigu ir teisingai. 

4. Iš plastilino ir/arba greitai stingstančio molio. 

 

Pvz.: iš plastilino ir molio; iš plastilino; iš molio. 

1 Taškas skiriamas, jeigu 

parašytas vienos medžiagos 

pavadinimas. 

5. Pasirinktas variantas D. 1 Už teisingą atsakymą. 

6. Parašytos dvi savybės iš pateiktų: 

Atkaklus; kantrus; taupus; darbštus; siekiantis tikslo; 

ryžtingas; sumanus; norintis eksperimentuoti; tiksliai 

žinoti, išbandyti ir pan. 

1 Taškas skiriamas, jeigu 

parašytas sakinys, kuriame 

paminėta(os) savybė(s), 

pvz.: Jonas visą laiką kažko 

siekia. Jis taupus žmogus. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu 

parašyta viena savybė. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu 

paminėta savybė susijusi su 

kita teksto dalimi, pvz.: 

gabus. Arba paminėta 

savybė nebuvo atskleista 

tekste, pvz.: linksmas, 

dosnus, geras. 



NMPP 2017 m. 4 klasė. SKAITYMAS 

 

Klausi-

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

7. Parašyta, kad Joną per interviu kalbino Danguolė.  

  
1 Taškas skiriamas, jeigu 

parašytas vardas ir pavardė 

arba tik pavardė, pvz.: 

Danguolė Garnienė; 

Garnienė. 

8. Pasirinktas variantas B. 1 Už teisingą atsakymą. 

 

 

II TEKSTAS 

Skraidančios knygos 

 

Klausi-

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

1. Parašytas pavadinimas, atitinkantis teksto pagrindinę 

mintį. 

Pvz.: Knygos – gelbėtojos.  

Miestelio gelbėtojos. 

Knygų pagalba. 

Išmintingosios knygos. 

 

1 Taškas skiriamas, jeigu 

parašytas pavadinimas – 

posakis, atspindintis teksto 

pagrindinę mintį, pvz.: Be 

knygų gyventi neįdomu. 

Knygos išgelbėja vaikus. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu 

parašytas pavadinimas 

atitinka teksto temą, pvz.:  

Miestelis be knygų. Knygų 

lietus. Arba vietoj 

pavadinimo nurodyti teksto 

veikėjai, pvz.: Knygos. 

Raidės. 

2. Nurodytos trys priežastys iš pateiktų: 

Jie žiūrėjo televizorių. 

Kalbėdavosi telefonu. 

Žinojo, kas yra fotoaparatas. 

Neturėjo nė vienos knygos (negalėjo mamos skaityti 

pasakų vaikams). 

1 Taškas neskiriamas, jeigu 

parašyta mažiau negu trys 

priežastys. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu 

dvi-trys parašytos priežastys 

susijusios su knygų 

miestelyje nebuvimu, pvz.: 

Nes nebuvo knygų. Nes 

nežinojo, kas yra knyga. Nes 

niekas negalėjo skaityti 

knygų. 
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Klausi-

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

3. Parašyti trys pasakos požymiai iš pateiktų: 

Knygos kalba. 

Knygos skraido. 

Sninga raidėmis. 

Knygos pačios apsiverčia, purto raides.  

1 Taškas skiriamas, jeigu 

parašytas sakinys, kuriame 

įvardyti trys pasakos 

požymiai, pvz.: Knygos 

apsivertė puslapiais žemyn, 

barstė raides, skraidė. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu 

parašyta mažiau negu trys 

požymiai. 

 

Neteisingų atsakymų pvz.: 

Kartą rudenį. Viename 

miestelyje žmonės gyveno 

labai neįdomiai. Tai yra 

išgalvota. Tai yra juokinga. 

4. Parašyta, kad knygos pradėjo purtyti raides, nes 

norėjo, kad žmonės sužinotų, kas yra knyga. Arba: 

kad žmonės išmoktų skaityti. 

 

Pvz.: Kad žmonės sužinotų, kas yra raidės; 

kad žmonės pradėtų rinkti raides, o iš jų sudėliotų 

sakinius; nes norėjo sudominti miestelio gyventojus 

skaitymu; nes gyventojai nežinojo, kas yra knyga. 

1 Taškas neskiriamas, jeigu 

parašytas teiginys tik iš 

dalies atskleidžia priežastį, 

pvz.: Nes norėjo padėti 

žmonėms. Nes pagailo 

žmonių. 

 

5. Parašyta, kad posakis amžinai spoksodavo į 

televizorių reiškia nuolat, visą laiką, daug laiko, 

visada žiūrėjo televizorių ir pan. 

 

Pvz.: Ilgai žiūrėdavo televizorių; nieko daugiau 

neveikdavo. 

1  

6. Įrašyti žodžiai iš teksto atitinkama seka, pvz.: 

Raidės – žodžiai – sakiniai – istorijos – pasakos. 

Raidės – snigti – žmonės – dėliojo – raides. 

Raidės – dėlioti – žodžiai – sakiniai – istorijos. 

 

 

1 Taškas skiriamas, jeigu į 

tuščius langelius įrašyti 

žodžiai, esantys tekste ir 

kurie logiškai nusako teksto 

įvykius. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu į 

tuščius langelius įrašyti ne 

visi žodžiai pagal tekstą, 

pvz.:  

Raidės – lietus – žmonės –

rinkti – knygos. 

Raidės – žodžiai – sakiniai – 

sakmės – pasakos. 

7. Rudenį. 

 

Pvz.: Kartą rudenį. 

1 Neteisingų atsakymų pvz.: 

Žiemą. 
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III TEKSTAS 

Kodėl skaitome knygas? 

 

Klausi-

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

1. Parašyta , kad senelį pasakoti išmokė knygos. 

 

Pvz.: Senelį knygos išmokė taip gražiai pasakoti. 

1 Taškas taip pat skiriamas, 

jeigu nurašyta citata arba jos 

dalis iš teksto, pvz.: Knygos 

mane visko išmokė, 

(Kodėlčiuk). 

2. Paaiškinta, kodėl knygą galima vadinti drauge, 

nurodant detales: knyga pralinksmina, pamoko, 

galima bendrauti su knygų veikėjais. 

 

Pvz.: Kai tėveliai užsiėmę, tai knyga linksmina mane; 

kai skaitai knygą, įsijauti į vaidmenis, matai knygoje 

aprašomus vaizdus. 

 

Arba. 

 

Paaiškinta, kodėl knygą galima vadinti drauge, 

apibendrinant atsakymą: su knyga smagu praleisti 

laiką. 

 

Pvz.: Nes būsi užsiėmęs ir ji bus kaip tavo draugas;  

nes su ja galima praleisti daug laiko. 

1 Neteisingų atsakymų pvz.: 

Knygos įdomios ir niekad 

neatsibosta skaityti. Nes kai 

skaitai knygą, niekur 

nesinori eiti, tik skaityti. 

 

3. Parašyti trys dalykai iš pateiktų remiantis tekstu: 

Ji moko pasakoti. 

Padeda atsakyti į iškilusius klausimus. 

Padeda pasitikėti savimi, padrąsina, pagelbsti. 

Paskatina geriems darbams, pamoko, gerai nuteikia. 

Moko reikšti emocijas.  

 

Pvz.: Skaitant knygas daug ko išmoksti; moko 

įsivaizduoti tai, apie ką skaitai. 

 

1 Taškas neskiriamas, jeigu 

parašyta mažiau negu trys 

dalykai. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu 

parašytas bent vienas 

dalykas, remiantis savo 

patirtimi, pvz.: Išmoksti 

greitai ir tyliai skaityti. 

Skaitant balsu mokaisi 

geriau skaityti. Knyga gali 

išmokyti matematikos. 

Knyga išmoko skaityti, 

rašyti. 

 

Neteisingų atsakymų pvz.: 

Knyga tampa drauge, ji 

linksmina, kai tėvelių nėra. 
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Klausi-

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

4. Parašyta, kokių jausmų patariama neslopinti ir 

paaiškina, kodėl. 

 

Pvz.: Kai knyga būna linksma, reikia šypsotis, kai 

liūdna – nevengti ašarų. Todėl, kad taip labiau 

įsijaučiama į knygą, išgyvenama tai, apie ką 

skaitoma. 

Knygelė juokinga – šypsokis, liūdna – neslėpk ašarų. 

Mintimis nukeliauk į tą vietą, kur vyksta įvykiai, 

susitik su visais knygos veikėjais. 

2 2 taškai – nurašyta citata 

arba jos dalis iš teksto, arba 

jausmai nusakyti savais 

žodžiais remiantis tekstu ir 

paaiškinta, kodėl. 

 

1 taškas - parašyta, kokių 

jausmų patariama neslopinti, 

bet nepaaiškinta, kodėl, pvz.: 

Verk, liūdėk, šypsokis, 

juokis. Arba neparašyta, 

kokių jausmų patariama 

neslopinti, bet paaiškinta, 

kodėl pvz.: Todėl, kad knyga 

gera draugė. 

5. Parašyta, kad posakis spėrus skaitytojas reiškia 

greitai skaitantis.  

 

Pvz.: per minutę daug žodžių perskaitantis 

skaitytojas; kai per minutę perskaitai 2000 žodžių. 

1 Neteisingų atsakymų pvz.: 

Geras skaitytojas. Daug 

skaitantis. 

6. Pasirinkta senelio žodžiai ir pagrįsta, kad vertingiau 

skaityti knygas nei lenktyniauti per minutę, nes 

knygose gali sužinoti daug svarbių, reikšmingų dalykų 

ir pan.  

 

Pvz.: Jei perskaitysi daug knygų, daug ką sužinosi. 

Geriau skaityti knygas negu skaičiuoti žodžius. 

 

Arba: 

 

Pasirinkta berniuko žodžiai ir paaiškinta, kad 

lenktyniaujant galima sužinoti, kuris skaito greičiau, 

perskaito daugiau žodžių, kuris yra spėrus skaitytojas 

ir pan. 

1 Taškas neskiriamas, jeigu 

pasirinkti vieno veikėjo 

žodžiai, bet neargumentuota 

nuomonė. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu 

pasirinkti vieno veikėjo 

žodžiai, tačiau netinkamai 

pagrįsta, pvz.: Todėl, kad 

knygas galima skaityti labai 

greitai arba lėčiau. Per 

minutę įdomiau negu per 

metus, nes nusibosta ir 

užmiršti. 
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Klausi-

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

7. Parašyti trys dalykai, ko nereikėtų daryti skaitant 

knygas, iš pateiktų: 

Skaitant valgyti. 

Skaityti gulint. 

Skaityti važiuojant. 

Neskaityti prieblandoje. 

Nesikūprinti. 

Neskaityti be perstojo, reikia padaryti pertraukėlę, 

pažiūrėti į tolį. 

 

1 Taškas neskiriamas, jeigu 

parašyta mažiau negu trys 

dalykai. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu 

parašytas bent vienas 

dalykas, remiantis savo 

patirtimi.  

 

Taškas neskiriamas, jeigu 

parašytas bent vienas 

dalykas, ką reikėtų daryti, 

pvz.: Stalo lempa turi šviesti 

iš kairės pusės. 

 

Neteisingų atsakymų pvz.:  

Nereikėtų daryti daug 

pertraukų. 

8. Pasirinktas variantas C.  1 Už teisingą atsakymą. 

9. Parašyti trys senelio apibūdinimai iš pateiktų: 

Senas, protingas, išmintingas, daug žinantis. 

Geras patarėjas, pagalbininkas berniukui. 

Daug skaitantis. 

 

Pvz.: Skaito knygas; protingai mąsto; daug pataria; 

vartoja vaizdingus posakius; besimokantis iš knygų. 

1 Taškas neskiriamas, jeigu 

parašyta mažiau negu trys 

apibūdinimai. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu 

parašytos 1-3 citatos iš 

teksto, tačiau jose nėra 

nusakyta  senelio 

apibūdinimų, pvz.: Mintimis 

nukeliauja į tą vietą, kur 

vyksta veiksmas. Daro 

pertraukas, kai skaito. 

 


