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32 klasė

SkaitymaS

1 Kaip vadinamas miestelis, kuriame gyvena Vienetukas?

a Matematikos miestelis.

b Upelio miestelis.

c Vienetuko miestelis.

d Skaičiukų miestelis.

●

2 Kaip atrodo namukas, kuriame gyvena Vienetukas? Nuspalvink visus tinkamus 
atsakymus.

Aukštas

Su kaminu

Su žydromis durelėmis

Su ilgais ūsais

Su dideliu langu

Liesas

●

Perskaityk tekstą, suskaidytą į keturias dalis, ir atlik užduotis.
L. Matiukaitės ir I. Kilienės knygos „Jei mėnulis būtų nulis“ ištraukos (Vilnius, Šviesa, 2016 m.).

Tuoj už ženklo „Matematikos miestelis“ stovi pirmas namukas su 
žydromis durelėmis ir dideliu langu, pro kurį matyti upelis, tekantis kitoje 
gatvės pusėje.

Šiame namelyje gyvena Vienetukas – aukštas, liesas, bet labai išmintingas 
skaičiukas. Jis turi tokius ilgus ūsus, kad kai sukiojasi virtuvėje, ūsai net pro 
kaminą kyšo. Vienetukas – pirmas skaičiukas, atsikraustęs į Matematikos 
miestelį. Būtent dėl to kiti skaičiukai jį labai gerbia.



4 2 klasė

SKAITYMAS

3 Kodėl kiti skaičiukai labai gerbia Vienetuką?

a Nes jis mėgsta sukiotis virtuvėje. 

b Nes jo labai ilgi ūsai.

c Nes jis pirmas atsikraustė į miestelį.

d Nes pro jo namelio langą matyti upelis. 

●

4 Iš ko galima suprasti, kad Vienetukas turi labai ilgus ūsus?

a Ūsai siekia ženklą „Matematikos miestelis“.

b Ūsai kyšo pro kaminą.

c Ūsai siekia upelį kitoje gatvės pusėje.

d Ūsai kyšo pro langą.

●

Vienetukas mėgsta būti vienas. 
Todėl visko turi po vieną: vieną lėkštę, 
vieną šakutę, vieną puodelį ir taip toliau. 
Kaip tik dabar Vienetukas užsiplikė 
arbatos, patogiai atsisėdo, atsivertė 
laikraštį ir ėmė jį skaityti. Tik staiga 
suskambėjo jo durų varpelis:

Din din din!!!
Vienetukas pakėlė galvą. Kas čia 

dabar? Kas gi pas jį į namus veržiasi? 
Ir dar taip krato durų varpelį, kad šis 
skamba kaip pašėlęs.

– Einu, einu! – sušuko Vienetukas, 
bet nespėjo nė rankenos paliesti, o durys 
pačios atsilapojo ir tarpduryje išdygo 
baisiausiai persigandęs ežiukas Pukšys.



52 klasė

SkaitymaS

5 Kodėl Vienetukas visko turi po vieną?

a Nes nemėgsta turėti daug daiktų.

b Nes jo mažas namelis.

c Nes mėgsta būti vienas.

d Nes pas jį nebūna svečių. 

●

6 Ką veikė Vienetukas, kai pas jį atėjo ežiukas?

a Skaitė laikraštį. 

b Plikėsi arbatą.

c Tvarkėsi virtuvėje.

d Laukė ežiuko.

●

7 Tekste parašyta, kad varpelis skamba kaip pašėlęs. Ką reiškia šis pasakymas?

a Silpnai skambinama.

b Tyliai skambinama.

c Ramiai skambinama.

d Nekantriai skambinama. 

●

8 Kaip jautėsi Vienetukas, išgirdęs skambant durų varpelį?

a Išsigando.

b Nuliūdo.

c Apsidžiaugė.

d Nustebo.

●

9 Tekste rašoma: durys pačios atsilapojo. Įrašyk žodį, kuriuo galima pakeisti žodį 
atsilapojo.

Durys pačios __________________________.

●



6 2 klasė

SkaitymaS

10 Kodėl ežiuko vardas Pukšys?

a Nes jis bijo vorų.

b Nes jis kalbėdamas sako „pu pu“.

c Nes jis sapnuoja blogus sapnus.

d Nes jis garsiai šaukia.

●

11 Pažymėk varnele ( ) visus sakinius, kuriais teisingai nusakomas ežiuko sapnas.

Pukšys sapnavo didžiulį vorą.

Ežiukas susidraugavo su voru.

Voras mezgė voratinklį aplink ežiuko spygliukus.

Ežiukas negalėjo apsiginti nuo voro.

Pukšys nugalėjo vorą.

●

12 Ką padarė ežiukas, išsigandęs blogo sapno?

a Atsimerkė.

b Kietai užmigo.

c Užsimerkė.

d Nuvijo sapną.

●

– Sveikas, ežiuk! – iškilmingai prabilo Vienetukas, tačiau Pukšys jo 
nesiklausė.

– Nepatikėsi, Vienetuk, pu pu! – sušuko nuo slenksčio ir iškart puolė 
pasakoti: – Šią naktį mane aplankė blogas sapnas. Tik spėjau vakare akis 
sumerkti – barkšt barkšt! – kažkas pabeldė man į 
akių vokus. Aš pramerkiau vieną akį, žiūriu, ogi 
blogas sapnas pu pu stovi. Taip išsigandau, kad vėl 
užsimerkiau. Galvojau, gal nueis.

– Ir nuėjo? – susirūpinęs paklausė Vienetukas.
– Kur tau, pu pu! Stovi kaip įbestas ir toliau man 

sapnuojasi. Sapnuoju didžiulį vorą. Jis mezga man 
aplink spygliukus voratinklį, o aš niekaip negaliu 
apsiginti. Vienetuk, ką man daryti? Bijau, kad kitą 
naktį blogas sapnas vėl neateitų.



72 klasė

SkaitymaS

13 Kada, anot Vienetuko, blogo sapno nereikia bijoti?

a Susapnavus lengvesnį už save sapną.

b Stipriai užmerkus akis ir užmigus.

c Prieš miegą išgėrus puodelį arbatos.

d Papasakojus blogą sapną draugui.

●

14 Tekste paminėta, kad Vienetukas išmintingas. Remdamasis tekstu, paaiškink, 
kodėl jis išmintingas.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

●

15 Kuris pavadinimas labiausiai tinka visoms perskaityto teksto dalims?

a Voro nuotykiai

b Ežiuko sapnas

c Dvejetuko svarstyklės

d Vienetuko ūsai

●

Vienetukas susimąstė. Iš tikrųjų bėda tie blogi 
sapnai. Staiga jo veidas nušvito.

– Žinau! Jau žinau! – sušuko. – Reikia tavo 
sapną pasverti.

– Pasverti? – blakstienomis suklapsėjo 
ežiukas.

– Taip, pasverti, – linktelėjo Vienetukas ir 
paaiškino: – Jeigu tavo sapnas yra lengvesnis už 
tave, tau nėra ko bijoti. Lengvus sapnus lengva 
nuvyti, supranti? Eikim pas Dvejetuką, jis turi 
svarstykles. Pasversim tavo sapną.



S
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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
Nacionalinis egzaminų centras 
M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius


