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I TEKSTAS 

 

Pasirenkamojo atsakymo klausimų teisingi atsakymai 

Klausimo Nr. 4 6 12 

Teisingas atsakymas A A B 

 

Klausi-

mo Nr. 

Atsakymo pavyzdys Taškai Aprašas 

1. Prailgintos grupės tarpdury / darželyje / mokykloje 1 

 

Už teisingą atsakymą. 

2. 1. Patempia lūpą/nusimena. 

2. Lėtai eina („Slenka lyg vėžlys“). 

3. Negrabiai renkasi daiktus. 

4. Erzina brolį. 

1 

 

 

Už išvardintas 2–3 tinkamas 

detales.  

 

3. Brolis/berniukas arba Kleopas, arba Kleo. 1 Už teisingą atsakymą. 

5. Jis / Kleopas pamato Agnę, kuri jam patinka, ir nori 

su ja pakalbėti, o sesutė jam trukdys. ,,Būtinai turiu 

su ja pasikalbėti, o kokia kalba, kai Gilė tampo už 

rankovės? Įkyriausia pasaulio mergiūkštė! Ir 

skundikė, viską bemat išklojanti mamai.“  

2 

 

 

1 

 

Už teisingą atsakymą ir jo 

pagrindimą teksto žodžiais. 

 

Už teisingą atsakymą be 

pagrindimo / pagrįsta savo 

žodžiais arba tik pateiktą citatą.  

7. 1. Sesutė pridaro gėdos. ,,Agnei mane pamačius su 

tokia seserimi, purvina lyg paršelis, būtų dar 

blogiau...“ 

2. Bando sau įteigti, jog sesuo turės galimybę 

pažaisti. 

3. Sesuo jau įgrisusi/jį erzina/yra įkyri/tik trukdytų, 

todėl mano turįs teisę skirti jai mažiau dėmesio. 

4. Sesuo dažnai skundžia, papasakoja viską mamai, 

todėl ja negalima pasitikėti. 

2 

 

 

1 

 

 

Už pateiktus du tinkamus 

argumentus.  

 

Už pateiktą vieną tinkamą 

argumentą.  

 

 

8. 1. Įkyriausia pasaulio mergiūkštė 

       atitinka  C. Jogailė jį erzina 

2. Purvina lyg paršelis 

      atitinka  A. Kleopui gėda dėl sesers 

3. Mažoji rudaplaukė garbanė 

      atitinka  D. Kleopas myli seserį arba 

                    B. Kleopui gėda dėl savo elgesio 

4. Ji – kovotoja 

      atitinka  D. Kleopas myli seserį arba 

                    B. Kleopui gėda dėl savo elgesio 

5. Nerangi ir lėta lyg vėžys 

     atitinka  C. Jogailė jį erzina 

2 

 

 

1 

 

 

Už teisingai sujungtus 4–5 

apibūdinimus. 

 

Už teisingai sujungtus 2–3 

apibūdinimus. 

 

 

9. Įvardinta neigiama būsena, pvz.: Sunerimęs, jaučiasi 

nejaukiai, gėda. / Jaučiasi blogai, apgailėtinai, 

kvailai. 

1 

 

Už teisingą atsakymą. 

10. 1. ,,Ir gaila tos mažos rudaplaukės garbanės…“ 

2. ,,Kaip drįsau gėdytis tikros savo sesers vien dėl to, 

kad norėjau pasirodyti Agnei?“ 

3. ,,Tai aš, vyresnysis brolis, turėjau nušluostyti Gilei 

ašaras ir nuvalyti purvą!“ 

4. „Tik dabar pastebiu, kad mažė net šlubčioja. 

Graudus kraujo lašas persisunkęs per jos džinsus ties 

dešiniu keliuku.“ 

 

2 

 

 

1 

 

 

Už pateiktas dvi tinkamas citatas.  

 

Už pateiktą vieną tinkamą citatą.  

Pastaba: tinka citatos, kurios 

pateiktos po susidariusios 

situacijos. Iki tol esančios citatos 

nelaikomos teisingu atsakymu, 

pvz.: „Dar reikės pereiti gatvę, 

todėl neišleidžiu jos iš akių.“ 
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11. 1. Linksma / juokinga / turinti humoro jausmą. 

„Agnė, kaip visada, kažko linksmai kvatoja.“ 

2. Pastabi/jautri/globėjiška. „Agnė pamato Gilę. <…> 

Neverk, tik neverk.<…> Ji išsitraukia iš kišenės 

servetėlę, braukia Gilei ašaras <…> valo purviną 

striukę ir kelnes.“ 

3. Rūpestinga/draugiška/maloni. „Agnė lydi Gilę 

<…> Paprašo Kleopo pasirūpinti Gile, nes jiedu 

vienu autobusu važiuos.“ 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Už teisingai įvardintus ir įrodytus 

visus tris bruožus. 

 

Už teisingai įvardintus ir įrodytus 

du bruožus / už įvardintus visus 

bruožus ir 1–2 įrodytą / už 

pateiktus visų bruožų įrodymus 

neįvardinant pačių bruožų.   

 

Už įvardytą ir įrodytą vieną 

bruožą / už įvardintus du bruožus, 

bet įrodytą tik vieną / už 

įvardytus, bet neįrodytus visus 

bruožus. 

Pastaba: netinka įrodymai, 

nusakantys ne būdo bruožą, pvz.: 

„vilkinti balta striuke“, 

„turtinga“, „gyvenanti sename 

name“.  

13. „Tie penki kilometrai autobusu – lyg šimtas mylių. 

Turbūt dėl to, kad man šlykščiai gėda.“ 
1 

 

Už teisingą citatą. 

 

14. Pavasarį arba žiemos pabaiga, arba tarp žiemos ir 

pavasario. 
1 

 

Už teisingą atsakymą. 

15. Įvardyta, kad gamta džiugina, skatina būti 

geresniam, pvz.: Nuteikia ypatingai / Norisi gyventi 

ir džiaugtis gyvenimu / Visus mylėti / Skleisti gėrį, 

šilumą ir meilę aplink / „Širdis ima šokčioti“ / 

Atsigauna širdis ar pan. 

1 

 

 

Už teisingą atsakymą, kuriame 

paminėtas bent vienas kuris 

aspektas.  

Neteisingo atsakymo pavyzdys: 

Stebina. 

16. Apibendrintai įvardyta pagrindinė teksto mintis, pvz.: 

Nevalia gėdytis savo artimo / Nesigėdyk to, ką turi, 

nes šeima yra visas turtas / Nereikia gėdytis dėl to, 

kas esi, kaip gyveni, nes vėliau tik gailėsies / Elkis su 

kitais taip, kaip nori, kad su tavimi elgtųsi / Jei 

nesirūpini savo artimu – tu jį prarasi / Reikia 

pagalvoti, kas iš tiesų gyvenime svarbiausia / Dėl 

draugų nereikia palikti sesės / Suprato, jog nevertino 

savo sesers ir gailis / Mylėk ne tik save, bet ir kitus / 

Brolis turi padėti sesei. 

1 

 

 

 

 

 

 

Už teisingai suformuluotą 

pagrindinę mintį. 

 

Neteisingo atsakymo pavyzdys: 

Brolio ir sesers santykiai. 

 

17. Epikai, nes pateiktame pasakojime yra įvykių, kurie 

susiję vienas su kitu / dalyvauja veikėjai, kuriami jų 

portretai / vaizduojamą pasaulį perteikia pasakotojas / 

parašyta neeiliuota kalba. 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

Už teisingai pasirinktą variantą, 

kuris pagrįstas bent 2 aspektais. 

 

Už teisingai pasirinktą variantą, 

kuris pagrįstas tik 1 aspektu arba 

išvis nepagrįstas.  
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II TEKSTAS 

 

 

Klausi-

mo Nr. 

Atsakymo pavyzdys Taškai Aprašas 

1. Tėvų ir vaikų santykiai / Anos santykiai su tėvais / 

Anos šeimos narių santykiai. 
1 

 

Už teisingą atsakymą. 

2. Mergaitė / Ana / vaikas / paauglė / panelė / dukra / 

veikėja. 
1 

 

Už teisingą atsakymą. 

3. „Ji turbūt įsivaizduoja, kad iki aštuonioliktojo 

gimtadienio turėčiau perskaityti visas pasaulio 

knygas.“ 

1 

 

Už teisingą išrašytą citatą. 

4. Kad jauni žmonės nori daug ką veikti / daug ką patirti 

/ patys klysti ir atrasti. 
1 

 

Už teisingą atsakymą. 

5. Pasipriešinti mamai / Pamokyti mamą / Bando 

įrodyti, jog yra didelė ir už kai kuriuos dalykus pati 

gali būti atsakinga. 

1 

 

Už teisingą atsakymą. 

6. Mergaitė myli mamą ir jaudinasi dėl jos / Mergaitė 

yra atsakinga, nes jai rūpi, kaip jaučiasi mama dėl 

netinkamo jos poelgio / Graužia sąžinė. 

1 

 

Už teisingą atsakymą. 

 

7. Anai buvo gėda ir nesmagu / ji pajuto pyktį / bijojo 

mamos. „Šakės. Pajutau, kad visos keturios salės 

sienos ima lėtai griūti ant manęs... <...> Aš iškošiau 

jam kažką pro dantis ir nusiyriau salės durų link, kad 

kuo greičiau ištrūkčiau iš čia. Net ir didžėjai šaipėsi 

prie savo pulto. <...> Dėl Dievo, nebenorėjau nieko 

girdėti ir bijojau kiekvieno jos žodžio.“ 

2 

 

 

1 

 

 

Už teisingą atsakymą ir jo 

pagrindimą citata. 

 

Už teisingą atsakymą be 

pagrindimo arba tik pateiktą 

citatą.  

 

8. Nuomonės skiriasi 

Mama 

Negalima užsiimti 

jokia nenaudinga, 

neugdančia veikla, 

pvz.: Nori, kad dukra 

tik skaitytų knygas, 

mokytųsi, spręstų 

uždavinius / 

Negalima žiūrėti TV 

taip ilgai. Reikia 

skaityti knygas. 

Tėtis 

Nebaksnoja, kai Ana 

nori nieko neveikti, 

padrybsoti prie 

televizoriaus, pvz.: 

Kad ir ką darytų 

dukra, jam patinka jos 

veikla. Nesvarbu, ar 

žiūri TV, ar skaito 

knygas / Leidžia 

žiūrėti TV, kiek 

mergaitei norisi. 

Nuomonės sutampa 

Mergaitė turi grįžti nurodytu laiku, pvz.: 

Abiejų nuomonės sutampa dėl dukters žodžio 

nesilaikymo / Privalu laikytis susitarimo / 

Negalima laužyti tėvų ir vaikų susitarimų / Ana 

turi būti atsakinga už savo veiksmus. 
 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Už teisingai užpildytas visas tris 

lentelės skiltis. 

 

Už teisingai užpildytas dvi 

lentelės skiltis. 

 

Už teisingai užpildytą vieną 

lentelės skiltį. 

 

9. 1. Mama Aną nuolat baksnoja tikėdamasi, jog 

mergaitė užsiims vien rimta ir naudinga veikla, 

neleisdama nė minutės dykai. 

2. Mama Anos gyvenimą riboja draudimais / 

taisyklėmis. 

2 

 

 

1 

Už teisingai įvardintas dvi 

priežastis. 

 

Už teisingai įvardintą vieną 

priežastį. 

 

 


