
NMPP 2018                  4 klasė. S K A I T Y M A S 

 

I TEKSTAS 

Sniego arena 

 

Nr. Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

1. Paminėta plano paskirtis, kam jis reikalingas.  

Pvz.: Kad lankytojams būtų aiškiau, kur eiti; kad 

nepasiklystų; plane nurodoma, kur kas yra; kad 

sužinočiau, kuri trasa yra mano lygio; kad žmonės 

žinotų, kur kokių pramogų yra.  

1 Taškas neskiriamas, jeigu mokinio 

atsakyme yra paminėtos taisyklės, pvz.: 

Kad žmonės neslidinėtų kur nori; kad 

būtų saugu ir mokėtų elgtis. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu paminėta, 

kad planas reikalingas sniego arenos 

populiarinimui, pvz.: 

Kad žmonės sužinotų apie sniego areną 

ir ten pačiuožinėtų. 

2. Pasirinktas variantas C. 1 Už teisingą atsakymą. 

3. Pasirinktas atsakymas Taip ir argumentuota: 

Plane sutartiniu ženklu pažymėtos vietos, kur 

galima pavalgyti. 

 

Pvz.: Plane yra pažymėtos net trys maitinimo 

vietos; sniego arenoje yra maitinimo vietų; galima 

pavalgyti prie pagrindinės ir pradedančiųjų trasos. 

1 Taškas neskiriamas, jeigu pasirinktas 

atsakymas Taip arba Ne, tačiau 

netinkamai argumentuotas 

pasirinkimas, pvz.: paaiškinimas 

susijęs su alkiu, bet nesiremiama plano 

informacija, kai išalkčiau, eičiau 

pavalgyti; arba atsakoma remiantis 

savo patirtimi, aš ten buvau ir mačiau 

sniego areną. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu pasirinktas 

atsakymas Taip arba Ne, tačiau 

nepateikta jokių argumentų. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teisingai pažymėti visų trasų pavadinimai. 

 
 

1 Taškas neskiriamas, jeigu neteisingai 

pažymėta arba visai nepažymėta bent 

viena trasa. 

5. Paaiškinta, kad sniego arenos sniegas 

pagaminamas pagal tam tikrą technologiją.  

Pvz.: Iš (suspausto) oro ir šalto vandens; sniegą 

pagamina pagal specialią technologiją. 

1 Taškas neskiriamas, jeigu atsakoma 

remiantis savo patirtimi, pvz.: Iš šalto 

vandens ir žemos temperatūros.  

 

Neteisingų atsakymų pvz.: Sniegą 

atveža iš kitų šalių; ištisus metus 

sniego nebūna; iš visų sniego aparatų. 
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Nr. Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

6. Paaiškinta, kad taisyklės reikalingos tam, kad: 

neįvyktų nelaimingų atsitikimų; lankytojai 

nesusižeistų, nepatirtų traumų; visi būtų saugūs; 

kad būtų tvarka; kad žmonės žinotų, kaip reikia 

elgtis. 

 

1 Taškas skiriamas, jeigu paminėta bent 

viena priežastis. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu atkartotos 

taisyklės, nepaminint jų paskirties, 

pvz.: Kad mokėtų pasukti, stabdyti, 

naudotis keltuvu; kad galėtų 

sukontroliuoti greitį ir kryptį. 

 

Neteisingų atsakymų pvz.: Pramogų 

komplekse turi būti taisyklės. 

7. Pasirinktas atsakymas Ne ir paaiškinta: 

Vasarą neveikia lauko trasa. Ji pradeda veikti 

žiemą, kai oro temperatūra žemesnė nei – 5 °C.  

 

Pvz.: Negalėčiau paslidinėti lauko trasoje, o kitose 

galėčiau; lauko trasa veikia tik žiemą; vasarą būna 

ištirpęs sniegas lauko trasoje; lauko trasa veikia 

tik žiemą, taip pat kai oro temperatūra žemesnė nei 

– 5 °C; lauko trasa neveikia, kai yra šilčiau nei – 5 

°C, todėl vasarą ten nepaslidinėsi. 

 

1 Taškas skiriamas, jeigu įvardyta lauko 

trasa, bet nenurodyta oro temperatūra. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu pasirinktas 

atsakymas Taip arba Ne, tačiau 

netinkamai argumentuotas 

pasirinkimas, pvz.: Taip, trasos veikia 

visada; sniego arena dirba visus 

metus; jeigu užmokėčiau daug pinigų, 

tai galėčiau slidinėti visur. Ne, nes 

kitos trasos skirtos profesionalams. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu pasirinktas 

atsakymas Taip arba Ne, tačiau 

nepateikta jokių argumentų. 

8. Parašyta po vieną panašumą ir skirtumą.  

 

Panašumai: veikia ištisus metus, galima naudotis 

keltuvu, galima čiuožti snieglente; abi trasos 

trumpos. 

 

Skirtumai: pradedančiųjų trasoje mokomasi 

slidinėti ir čiuožti snieglente, o snieglenčių parke 

atliekami triukai; 

pradedančiųjų trasoje nėra tokių figūrų, kaip 

snieglenčių parke (metalinių, plastikinių, sniego 

figūrų); pradedančiųjų trasoje tik mokomasi 

slidinėti, o snieglenčių parke - sudėtingesnis 

slidinėjimas mokantiems; viena yra trasa, o kitas - 

parkas. 

1 Taškas neskiriamas, jeigu 

teisingai parašytas tik panašumas arba 

tik skirtumas. 

 

Neteisingų atsakymų pvz.:  

Visur taip pat slidinėjama; snieglenčių 

parkas yra kitoks. 
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II TEKSTAS 

Kaip keliaudavo senovės lietuviai 

 

Nr. Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

1. Pasirinktas variantas C. 1 Už teisingą atsakymą. 

2. Pasirinktas atsakymas Ne ir paaiškinta, pabrėžiant 

lietuvių vaišingumą: 

Pvz.: Lietuviai vaišingi, duodavo keleiviui 

pavalgyti; keliautojui ne tiek alkis, kiek drėgmė, 

purvas ir šaltis rūpesčių pridarydavo. 

 

Arba:  

paminint, kad keleivis turėjo savo maisto/ 

lauknešėlį.  

Pvz.: Keleivis pasiimdavo maisto į kelionę (duonos 

puskepalį, sūrį, mėsos gabalėlį); nešdavosi maisto 

pats ir gaudavo iš kitų žmonių. 

1 Taškas neskiriamas, jeigu pasirinktas 

atsakymas Taip arba Ne, tačiau 

netinkamai argumentuotas 

pasirinkimas, pvz.: Taip, pasibaigdavo 

maistas ir alkdavo; toli eidavo, viską 

suvalgydavo ir neturėdavo maisto; jei 

pamestų šaukštą, negalėtų valgyti. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu pasirinktas 

atsakymas Taip arba Ne, tačiau 

nepateikta jokių argumentų. 

 

3. Pasirinktas variantas D. 1 Už teisingą atsakymą. 

4. Pasirinktas variantas B. 1 Už teisingą atsakymą. 

5. Pasirinktas variantas A. 1 Už teisingą atsakymą. 

6. Parašyti du dalykai, kurių buvo imtasi, kad būtų 

užtikrintas saugus eismas iš pateiktų:  

patvirtintos kelių eismo taisyklės;  

vairuotojai turėjo gauti vairuotojo pažymėjimą; 

vairuotojais galėjo tapti tik nepriekaištingos 

reputacijos žmonės. 

 

1 Du dalykai gali būti paminėti viename 

sakinyje.  

 

Taškas neskiriamas, jeigu parašytas tik 

vienas dalykas. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu parašyti 

transporto priemonių ar įrengimų 

pavadinimai, pvz.: Traukinys; 

geležinkelis; automobilis; šviesoforas; 

pėsčiųjų perėja; vairas; stabdžiai. 

 

Neteisingų atsakymų pvz.: Pradėjo 

galvoti automobiliuose saugumo 

priemones; pradėjo galvoti visokias 

taisykles. 

7. Pasirinktas variantas C. 1 Už teisingą atsakymą. 

8. Pasirinktas variantas D. 1 Už teisingą atsakymą. 

9. Paaiškinta, kad teksto tikslas yra supažindinti, kaip 

anksčiau keliavo žmonės arba su transporto 

atsiradimu Lietuvoje. 

Pvz.: Papasakoti, kaip anksčiau žmonės 

keliaudavo; sužinoti, kaip lietuviai keliavo į kitas 

šalis; apie senovinį transportą (senovines 

transporto priemones); kada keliavo traukiniu, 

automobiliais ir kt. 

1 Taškas neskiriamas, jeigu parašyta, kad  

teksto tikslas yra supažindinti su 

Lietuvos istorija, pvz.: Supažindinti su 

praeitimi (senove). 

 

Neteisingų atsakymų pvz.: Papasakoti 

apie įdomiausią kelionę; kad žmonės 

sužinotų apie mašinas. 

10. Parašytas vienas įrodymas, kad tekstai yra 

negrožiniai.  

Pvz.: Negrožiniuose tekstuose būna schemų, 

paveikslų, čia taip pat yra schema (planas); 

tekstuose yra tikslių faktų, datų, vietovių 

pavadinimų; nėra nuotykių, stebuklų, veikėjų; nėra 

vaizdingų aprašymų. 

1 Neteisingų atsakymų pvz.: Negrožiniai 

tekstai, nes čia yra ne eilėraščiai. 
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III TEKSTAS 

Apie bulves 

 

Nr. Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

1. Iš Pietų Amerikos žemyno. 1 Taškas neskiriamas, jeigu parašyta iš 

Amerikos; iš Amerikos žemyno. 

 

Neteisingų atsakymų pvz.: Iš Lenkijos 

2. Pasirinktas variantas C. 1 Už teisingą atsakymą. 

3. Parašyta, kad keptos bulvės ir kepti kaštonai yra 

minkšti. 

 

Pvz.: Iškeptos bulvės yra tokio pat minkštumo, kaip 

ir kaštonai; iškeptos bulvės minkštos, kaip keptas 

kaštonas; padengti plona luobele, iškepti – jie 

minkšti kaip keptas kaštonas. 

1 Taškas neskiriamas, jeigu netiksliai 

palyginta, pvz.: Bulvės minkštos, kaip 

keptas kaštonas. 

 

Taškas neskiriamas, jeigu paaiškinta, 

remiantis savo patirtimi, pvz.: Nes jie 

apvalūs. 

4. Pasirinktas variantas B. 1 Už teisingą atsakymą. 

5. Pasirinktas variantas A. 1 Už teisingą atsakymą. 

8. Rašoma apie Parmantjė nuopelnus, kad Parmantjė 

įtikino žmones, jog bulvės yra labai naudingos 

daržovės.  

Pvz.: Jis įrodė, kad bulvės sveika, skanu; nes jis 

išmokė, kad bulvės yra valgomos; jis visus įtikino, 

kad bulves galima valgyti. 

  

1 Taškas neskiriamas, jeigu rašoma apie 

bulvių maistingumą, nekalbama apie 

Parmantjė nuopelnus, pvz.: Nes žmonės 

suprato, kad bulvės maistingos ir 

tinkamos valgyti; jų gumbai maistingi, 

tinkami valgyti. 

 

Neteisingų atsakymų pvz.: Kad 

prisimintų Parmantjė; nes jis labai 

mėgo bulves. 

 


