
NMPP 2019 4 klasė. S K A I T Y M A S 

 

I TEKSTAS 

Drambliukų prieglauda 

Klausi-

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

1. Parašyta, kad mokiniai gyvena Afrikos 

žemyne.  

Pvz.: Afrikoje.  

1 Taškas neskiriamas, jeigu paminėtas 

teisingas ir neteisingas žemynas, pvz.: 

Afrikoje ir Azijoje. 

 

Neteisingo atsakymo pavyzdys: 

Lietuvoje 

2. Pasirinktas variantas D. 1 Už teisingą pasirinktą atsakymą. 

3. Pasirinktas variantas D. 1 Už teisingą pasirinktą atsakymą. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teisingai pažymėtos visos pieno mišinio 

drambliukams dalys: 

 

V Karvės pienas 

 Moters pienas 

V Saldus kondensuotas pienas 

V Grietinėlė 

 Bananai 

V Džiunglių žolės 

V Vitaminai 
 

1 Taškas neskiriamas, jeigu neteisingai 

pažymėta arba visai nepažymėta bent 

viena pieno mišinio drambliukams 

dalis. 

5. Paaiškinta, kad klausytojai suvokė, jog 

augantiems drambliukams reikia labai daug 

pieno. 

Pvz.: nes tai yra labai daug; jie iki tol nežinojo, 

kiek reikia drambliams pieno; jie nežinojo, iš 

kur gauti tiek daug pieno; mokiniai pritilo, nes 

nustebo, kad drambliukams tiek daug reikia 

pieno. 

1 Taškas taip pat  skiriamas, jeigu 

atsakyta, kad buvo įdomu klausytis 

pasakojimo apie drambliukus, pvz.: 

mokiniai pritilo, nes jiems buvo įdomu. 

 

Neteisingų atsakymų pvz.: nes jie 

neturėjo su savimi pieno.  

6. Pasirinktas variantas B. 1 Už teisingą pasirinktą atsakymą. 

7. Nurodytas bent vienas iš tekste esančių žodžių, 

kuriais vadinami drambliai, atėję į laukinių 

dramblių būrį: ateiviai, atvykėliai, naujokai. 

1 Neteisingų atsakymų pavyzdžiai: 

drambliai; drambliukai; paršelis; 

banda; laukiniai drambliai; beglobiai; 

geraširdžiai; auklėtiniai. 

8. Paaiškinta, kad seniai – tai vyresnieji bandos 

drambliai, seni drambliai. 

Pvz.: dramblių bandos vadai. 

1 Neteisingų atsakymų pavyzdžiai: tai 

seni žmonės; labai seniai vyko; tai 

vyrai; tai reiškia, kad seni žmonės yra 

patyrę ir kažką išmintingo pasako; 

senoliai. 

9. Nurodytas vienas iš dalykų: daktaras Džozefas 

sukūrė pieno mišinį, kuris tiko mažiems 

drambliukams; daktaras Džozefas supranta 

dalį dramblių kalbos; Džozefas yra dramblių 

daktaras; Džozefas rūpinasi drambliais. 

 

Pvz.: Džozefas išrado drambliams moters pieno 

pakaitalą; jis svarbus tuo, kad be jo drambliai 

negautų pieno; nes drambliukus augino, 

globojo, jais rūpinosi, jiems darė valgyti.  

1 Neteisingų atsakymų pavyzdžiai: 

supranta žmonių kalbą; Džozefas į 

karvės pieną pridėjo daug saldaus 

pieno; jis išrado, kaip sutaupyti pieno. 
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Klausi-

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

10. Paaiškinta, kad kūdikiams ir mažiems 

drambliukams tinka moters pienas. 

Pvz.: Jie geria moters pieną. 

1 Taškas taip pat skiriamas, jeigu 

nurodyta, kad ir vieniems, ir kitiems 

reikia mamos / meilės. 

 

Neteisingų atsakymų pavyzdžiai: jie 

išgeria tiek pat pieno; jie visi 

našlaičiai; jie geria tris buteliukus 

pieno; drambliai daugiau sveria nei 

kūdikiai; jie yra maži; jie yra ką tik 

gimę. 

11. Paaiškinta, kad drambliukai jau gali gyventi 

džiunglėse, kai patys susiranda maisto.  

  

Pvz.: kai patys susiranda maisto; kai 

drambliukai patys gali pasirūpinti savimi, 

išgyventi. 

1 Taškas taip pat skiriamas, jeigu 

nurašyta citata arba jos dalis iš teksto, 

pvz.: po trejų metų, kai drambliukai 

pradeda ėsti žolę, jau patys nusilaužia 

sultingų medžių ūglių ir lapų. 

Neteisingų atsakymų pavyzdžiai: nes 

jie dideli ir protingi; pradeda augti 

iltys; drambliams pasidaro nuobodu su 

žmonėmis; kai jie užauga; ten yra 

daugiau dramblių. 

12. Pasirinktas atsakymas Ne ir pateiktas 

paaiškinimas, kad drambliai jį priima kaip savą. 

 

Pvz.: Ne. Nes jis bus dramblių būryje; nes kiti 

drambliai priima jį kaip savą; jie gali 

tarpusavyje žaisti, kalbėti. 

1 Taškas taip pat skiriamas, jeigu 

nurašyta citata arba jos dalis iš teksto, 

pvz.:  užuodę atvykėlį, drambliai 

apsupa jį ratu, glosto straubliais ir visi 

siusena, nes džiaugiasi; drambliai 

vedasi naujoką per džiungles, rodo, 

kas skanu, ko geriau neliesti; atvestas į 

bandą drambliukas nebenori grįžti į 

prieglaudą.  

 

Taškas neskiriamas, jeigu pasirinktas 

atsakymas Taip arba Ne, tačiau 

netinkamai argumentuotas 

pasirinkimas, pvz.:  Ne. Jie pirmą 

dieną būna vieniši, o paskui susiras 

draugų; nes jam su žmonėmis 

nusibodo. 

Taip. Nes jis dar nebuvo pripratęs prie 

dramblių; nes jie yra didesni; nes jis 

dar jų nepažįsta; nes nėra jo šeimos. 

 

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. 

13.  Pasirinktas variantas C. 1 Už teisingą pasirinktą atsakymą. 
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Klausi-

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

14. Paaiškinta, kad drambliai susikalba ir 

ultragarsais, o žmogus šių garsų negirdi. 

Pvz.: drambliai susikalba ultragarsais. 

1 Neteisingų atsakymų pavyzdžiai: kai 

kurie jų žodžiai labai neaiškūs; ji labai 

sunki; dar neišmoko; drambliai kartais 

kalba tyliai. 

15. Pasirinktas variantas A. 1 Už teisingą pasirinktą atsakymą. 

16. Paaiškinta, kad drambliai nori išvengti mirties 

arba apsaugoti savo iltis, supranta piktas 

žmogaus mintis. 

Pvz.: kad jo nenušautų dėl jo ilgų ir gražių ilčių; 

nori išvengti šautuvo, kulkos, mirties, nušovimo; 

jie nusisuka nuo žmogaus, nes juos medžioja; 

kad nepavogtų jo ilčių; dramblys nusisuka nuo 

žmogaus, kad nepamatytų jo ilčių. 

1 Taškas taip pat skiriamas, jeigu 

nurašyta citata arba jos dalis iš teksto, 

pvz.: jie supranta, kad  juos medžioja 

dėl ilčių. 

Neteisingų atsakymų pavyzdžiai: 

dramblys nusisuka, kai jam leidžia 

vaistus; jį sutrypia; taip jis pasisveikina 

su žmogumi. 

17. Paaiškinta, kad pabaigoje vaikams buvo labai 

gaila drambliukų, nes jie suprato, jog į 

prieglaudą jie patenka dėl žmogaus žiauraus 

elgesio su drambliais. 

Pvz.: nes mergaitė išgirdo, kad dramblius 

medžioja, nužudo dėl ilčių; žmonės medžioja 

dramblius; nes jie nenori, kad žmonės šaudytų 

dramblius. 

1 Neteisingų atsakymų pvz.:  

ji dar nebuvo mačiusi dramblio; tas 

dramblys užaugo; kad nebematė, išvežė 

dramblį; kad reikia išvažiuoti; nes 

vaikai daug sužinojo apie dramblių 

gyvenimą. 

18. Pažymėti visi požymiai, tinkantys šiam tekstui: 

 

V Aprašomi įvykiai 

 Vyksta stebuklai 

 Faktai tik iš enciklopedijos 

V Kalbasi veikėjai 

V Yra vaizdingų posakių 
 

1 Taškas neskiriamas, jeigu neteisingai 

pažymėtas arba visai nepažymėtas bent 

vienas požymis. 

19. Pasirinktas variantas A. 1 Už teisingą pasirinktą atsakymą. 

 

 

 

II TEKSTAS 

Bulvių traškučiai 

 

Klausi-

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

1. Pasirinktas variantas C. 1 Už teisingą pasirinktą atsakymą. 

2. Paaiškinta, kad traškios bulvytės buvo išrastos 

Saratogos mieste. 

Pvz.: jos buvo pirmą kartą iškeptos Saratogos 

mieste. 

1 Neteisingų atsakymų pavyzdžiai: nes 

paplito po visą miestą ir buvo skanios. 

3. Paaiškinta, kad Džordžas Krumas galėjo būti 

blogos nuotaikos, nes išrankus klientas kelis 

kartus į virtuvę grąžino lėkštę keptų bulvių. 
Pvz.: nes klientui nepatiko jo iškeptos bulvės; jį 

supykdė nepatenkintas pietautojas; jam 

nusibodo lankytojo norai; nes lankytojas 

nevalgė pagaminto maisto. 

1 Neteisingų atsakymų pavyzdžiai: nes 

pavydėjo; bulvytės nebuvo supjaustytos 

plonai; jis nutarė pamokyti 

nepatenkintą pietautoją; jam buvo 

bloga diena; buvo blogos nuotaikos. 
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Klausi-

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Pastabos 

4. Įrašyta, ko trūksta, kad būtų pagaminti bulvių 

traškučiai: 

kepamos tol, kol susibanguoja. 

Pvz.: kepamos, kol susiraitys, susiries, 

susibanguos. 

1 Taškas taip pat skiriamas, jeigu 

parašyta kepamos ilgai. 

 

Neteisingų atsakymų pvz.: dedamos į 

orkaitę; bulvės supjaustomos smulkiais 

gabaliukais; iškepam bulves; bulvės 

pakepamos ir pagardinamos. 

5. Pasirinktas atsakymas Ne ir pateiktas 

paaiškinimas: nes išrankiam klientui patiko taip 

pagamintos bulvės. 

 

Pvz.: Ne. Klientui patiko bulvės ir jis jų 

užsisakė dar. 

1 Taškas neskiriamas, jeigu pasirinktas 

atsakymas Taip arba Ne, tačiau 

netinkamai argumentuotas 

pasirinkimas, pvz.:  Taip. Nes klientas 

paprašė tokių bulvių; nes greitai 

pasklido gandas apie traškias bulves. 

Ne. Nes tas pietautojas pats norėjo 

pamokyti virėją. 

 

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. 

6. Paaiškinta, kad bulvių traškučiuose yra didelis 

kiekis maisto priedo natrio glutamato, skirto 

apetitui žadinti. 

Pvz.: Nes juose yra visokių prieskonių, nuo 

kurių norisi dar traškučių. 

 

1 Taškas taip pat skiriamas, jeigu 

nurašyta citata arba jos dalis iš teksto, 

pvz.: didelis kiekis maisto priedo natrio 

glutamato, skirto apetitui žadinti.  

 

Neteisingų atsakymų pvz.: jie skanūs; 

visi prieskoniai, aliejus ir druska žadina 

apetitą. 

7. Parašyti du dalykai, remiantis tekstu apie bulvių 

traškučius. 

Pvz.: traškios bulvės žinomos visame pasaulyje; 

bulvių traškučiuose nėra vitaminų, baltymų, 

mikroelementų; bulvių traškučių negalima 

valgyti vaikams iki septynerių metų ir pan. 

1 Taškas neskiriamas, kai atsakoma 

remiantis ne tekstu, o patirtimi, pvz.: 

vaikai mėgsta bulvių traškučius. 

 


