
2018
Vardas, pavardė

______________________________

______________________________

Klasė   _________
Mokinio kodas

NACIONALINIS 
EGZAMINŲ 
CENTRAS



2 2 klasė

RAŠYMAS

1 Pažvelk į paveikslėlius ir nustatyk, kuriuose žodžiuose reikia tarti -o-, kuriuose 
-uo-. Pagal pavyzdį rodykle  sujunk paveikslė lius su tinkama kortele. 

● ●

2 Nuspalvink žodžius, kuriuose yra dvibalsis -ai-.

kalnai

kelias

šiandien

saldainis

vaivorykštė

žaislasvyšnia

●

3 Pagal pavyzdį sakiniuose pabrauk žodžius, atsakančius į klausimą kas?

Netoli buvo nedidelė pievelė. Ten linksma boružė skraidė. Žalias žiogas 
šokinėjo. Plazdeno margi drugeliai. O kartą atskrido storas vabalas.

●

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

Pr_____   ež_____ro   gyv____no   varl_____.   Į   svečius ji      
pasikv_____tė   v____žlį   ir   sl_____ką.   Visi   palindo   po   kl____vo   
lapu   ir   žiūr____jo   į   l____tų. 

● ● ●

-o-

-uo-



32 klasė

Rašymas

5.1 Tekstą suskirstyk sakiniais – kiekvieno sakinio pabaigoje parašyk tašką. 

JŪRATĖ   IR   VYTUKAS   NUĖJO   Į   BIBLIOTEKĄ   JOJE   ŠVIESU   
IR   TYLU   LENTYNOSE   SUdĖTA   dAUG   KNYGŲ   JŪRATĖ   
PASIĖMĖ   SIGITO   POŠKAUS   KNYGĄ   VYTUKAS   IEŠKOJO 
ENCIKLOPEdIJOS   APIE   PLANETAS

●

5.2 Perskaitytuose sakiniuose pabrauk žodžius, kurie visada rašomi didžiąja raide, 
neatsižvelgiant į jų vietą sakinyje.

●

6 Sunumeruok sakinius eilės tvarka.

Ta vištytė padėjo aukso kiaušinį.

Senelė padėjo kiaušinį ant lentynos.

Jie turėjo vištytę aukso kojytėm.

Pelė bėgo, numetė ir sudaužė kiaušinį.

1 Gyveno senelis ir senelė.

●

7 Kuris žodis kuriam sakiniui tinka? Pagal pavyzdį parodyk rodyklėmis, kur tiktų 
įrašyti žodžius, nusakančius, kada ir ką Rokas veikė, veikia arba veiks.

Roko laisvalaikis yra labai įvairus.

Vakar jis __________ į sporto salę.

Ten berniukas ___________ krepšinį.

dabar jis iš kaladėlių _____________ lėktuvą.

Rytoj su draugu ___________ filmą.

Vėliau su tėveliais _________ aplankyti senelių.

stato

važiuos

žaidė

ėjo

žiūrės

skraidys

●



4 2 klasė

Rašymas

8 Įsižiūrėk į paveikslėlį ir atlik užduotis.

8.1 Remdamasis paveikslėliu ir schema, parašyk sakinį, kuriame būtų du žodžiai.

Kas? Ką veikia?  .

●

8.2 Remdamasis paveikslėliu, parašyk sakinį, kuriame būtų mažiausiai keturi žodžiai. ●

9 Žodžius skliausteliuose pakeisk taip, kad jie atsakytų į klausimą ką? arba daug ko? 

Augustė ir Benas piešė Baltijos (jūra) ______jūrą______ . Mergaitė nupiešė

(smėlis) ________________ ir (saulė) ________________. Benas nupiešė

plaukiantį (laivas) ________________ ir būrį (žuvėdros) ________________.

Abu danguje nupiešė daug (debesys) ________________.

● ●



52 klasė

Rašymas

10 Pabaik sakinius. Naudodamasis paveikslėliais įrašyk žodžius, kurie atsako į  
pateiktus klausimus.

Ežere plaukioja daug (ko?) .

Kriaušės guli (kur?) .

Gerda nupiešė (ką?) .

● ● ●

11 Perskaityk visą tekstą. Nustatyk, kurie skliausteliuose įrašyti žodžiai tinka saki-
niams ir juos pabrauk.

Saulius su tėčiu susiruošė prie ežero (skaityti, žvejoti). Jie čiupo kastuvus ir 
prisikasė (morkų, akmenų, sliekų). Pasiėmė (kamuolius, meškeres, riedučius) ir 
patraukė ežero link. Saulius sužvejojo didelę (žolę, kriauklę, žuvį), o tėčiui užkibo 
keletas mažesnių. Žvejyba buvo puiki!

●

12 Kiekvieno sakinio pabaigoje parašyk klaustuką arba šauktuką.

– Pauliau, kuo taip džiaugiesi 

– Valio, man pavyko 

– Kas tau pavyko 

– Urte, aš jau moku važiuoti riedlente 

● ●



6 2 klasė

RAŠYMAS

13 Pagal pavyzdžius pakeisk žodžius.

Ratas – ratukas; peilis – peiliukas

Puodas –

Suolas –

● ●

14 Pagal paveikslėlius parašyk žodžius. ● ● ●

15 Žodžius skliausteliuose pakeisk taip, kad jie atsakytų į klausimą kur?

(Kiemas) ______Kieme______ žaidė vaikai. Rūta (medis) ________________

pamatė kačiuką. Jis įstrigo varnos (lizdas) ________________.

(Dangus) ________________ jau skraidė pulkas varnų. Mergaitė pakvietė

(virtuvė) ________________ dirbančią močiutę ir kartu išgelbėjo kačiuką.

● ●



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
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