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Vardas, Pavardė

______________________________

______________________________

Klasė   _________

RAŠYMAS
2 KLASĖ

DIAGNOSTINIS TESTAS

NACIONALINIS 
EGZAMINŲ 
CENTRAS Mokinio kodas

2 dalis



2 2 klasė

Rašymas

1 Peržvelk paveikslėlius ir pagalvok, kuriuose žodžiuose yra garsas -i- arba -y-. 
Nustatyk, kurioje žodžio vietoje tas garsas yra, ir pagal pavyzdį parašyk tinkamą 
raidę.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ i_ _ _ _

● ●

2 Apibrauk žodžius, kuriuose rašomas minkštumo ženklas.

liūtas

kiškis

muilas

vėliava

žiogas

riešutassnaigė

●

3 Sakiniuose pabrauk žodžius, atsakančius į klausimą „kas?“

Stovėjo medinė trobelė. Joje gyveno ožka ir septyni ožiukai. Kartą atėjo 
piktas vilkas.

●



32 klasė

Rašymas

4 Žodžiuose įrašyk praleistas -e-, -ė- arba -ie-.

Šv____tė saul____. K____me žydėjo s____nos l____pos. Skraid_____ 
bit____s. Bus m____daus!

● ● ●

5 Tekstą suskirstyk sakiniais. Kiekvieno sakinio pabaigoje parašyk tašką.

Puodas  Puškis  virė  sriubą  Mažesnysis  puodas  Taškis  troškino 
daržoves  Keptuvė  Skrudė  kepė  blynus

●

6 Sunumeruok sakinius eilės tvarka.

Paukščiai jam davė po vieną plunksną.

Jis lėtai pakilo į orą. 

Paršiukas surišo visas plunksnas ir pasidarė sparnus.

1 Paršiukas labai norėjo išmokti skraidyti.

●

7 Pagal pavyzdį rodyklėmis sujunk klausimus su sakiniais, nusakančiais, kada kas 
vyko.

Kas vyko vakar?

Auga žolė.

Lijo lietus.

Kas vyksta dabar?

Švies saulė.

Čiulba paukščiai.

Kas vyks rytoj?

Pūtė vėjas.

Žydės gėlės.

●



4 2 klasė

Rašymas

8 Pažiūrėk į paveikslėlį. Naudodamasis juo, sugalvok ir taisyklingai parašyk sakinį, 
kuriame būtų mažiausiai keturi žodžiai.

●

9 Pabaik sakinius, įrašydamas žodį, atsakantį į nurodytą klausimą.

Kieme vaikštinėja daug (ko?)

Šuniukas tupi (kur?)

Senelis pametė (ką?)

● ● ●



52 klasė

Rašymas

10 Pabaik rašyti sakinius, pasirinkdamas ir pritaikydamas duotus žodžius.

batas saulė pyragas medis

Varna tupi

Senelė iškepė

Dėžėje yra daug

● ● ●

11 Kuris žodis kuriam sakiniui tinka? Pagal pavyzdį nuvesk rodyklę.

Senelis su Pijumi sukalė _______________.

Šone padarė mažą ______________.

Po to _____________ į medį.

Štai ir _____________ jame jau švilpauja.

Kokie _____________ senelis ir Pijus!

langelį

plaktuką

varnėnas

inkilą

rūpestingi

įkėlė

●



6 2 klasė

Rašymas

12.1 Kiekvieno sakinio pabaigoje parašyk klaustuką arba šauktuką.

Pagaliau savaitgalis 

Rokai, ar eisi su mumis pasivaikščioti 

Laura, kur tavo kepurė 

Valio, puikus oras 

●

12.2 Perskaitytuose sakiniuose pabrauk žodžius, kurie visada rašomi didžiąja raide. ●

13 Pakeisk žodžius pagal duotus pavyzdžius.

Saulė – saulytė

Žolė –

Namas – namukas

Ratas –

● ●

14 Pagal paveikslėlius parašyk įsidėmėtinos rašybos žodžius. ● ●



IŠSAKYK SAVO NUOMONĘ APIE ATLIKTAS 
UŽDUOTIS

Pabrauk, kas tinka.
Ar užduotys tau patiko?

Taip                               Ne

Ar užteko laiko?

Taip                            Ne

Ar buvo lengva viską atlikti?

Taip                                Ne



R
2

Nacionalinis egzaminų centras 
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