
8 klasė  Skaitymo testo vertinimo instrukcija (2 var.) 

 

I TEKSTAS 

Labirintas – vienas teisingas kelias 

 

Klausimo Nr. Teisingas atsakymas 

13. B 

16. C 

 

Klausi-

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Aprašas 

1. Labirintai yra labai klaidūs./„Labai sunku iš 

jo išeiti.“ 
1 Už teisingą atsakymą. 

2. Moliuskų geldelių piešiniai; Požeminiai 

skruzdėlyno takai; Dailininkų pastangos 

tobulinti spirales ir ratus/Senovės dailininkai 

tobulino savo paprastas spirales ir ratus;  

Senovės žmonės įamžino sudėtingą Saulės ir 

planetų judėjimą./Noras atspindėti Saulės ir 

planetų judėjimą. 

3 

 

 

2 

 

1 

Už teisingai nurodytas 3 - 4 

hipotezes. 

 

Už teisingai nurodytas 2 hipotezes. 

 

Už teisingai nurodytą 1 hipotezę. 

3. Susuktos aplink centrą 7 linijos; Yra tik 

vienas kelias; Labirinto takeliai nesikerta, 

nesišakoja ir nesusieina. 

3 

 

2 

 

1 

Už teisingai nurodytas 3 savybes. 

 

Už teisingai nurodytas 2 savybes. 

 

Už teisingai nurodytą 1 savybę. 

4. Labirintai Ispanijos šiaurės vakaruose;  

Graikiškos molinės lentelės; Piešiniai ant 

turkiško miesto griuvėsių; Knoso miesto 

monetos. 

3 

 

 

2 

 

1 

Už teisingai įvardintus 3 - 4 

radinius. 

 

Už teisingai įvardintus 2 radinius. 

 

Už teisingai įvardintą 1 radinį. 

5. Klasikinis labirintas paprastesnis/ neklaidus/ 

vienu įėjimu/ tiesiais/ nesikertančiais 

takeliais. 
 

Vėlesni labirintai turi daugiau kelių, 

aklaviečių/ galima pasiklysti. 

2 

 

 

1 

Už teisingai paaiškintus abu 

teiginius. 

 

Už teisingai paaiškintą vieną 

teiginį. 
 

Pastaba: teisingame atsakyme turi 

išryškėti priešprieša. 

6. Labirinto sistema paini, tamsu, todėl be 

išmanančio vedlio iš tokio labirinto išeiti 

beveik neįmanoma. „Galima pasiklysti.“ 

1 Už teisingą atsakymą. 

7. Labirinte buvo vaidinama; Dievui Sebekui 

buvo aukojami gyvuliai ir net žmonės. 
2 

 

1 

Už teisingai nurodytas 2 funkcijas. 

 

Už teisingai nurodytą 1 funkciją. 

8. Oksfordo muziejuje aptiktas įdomus, 

hieroglifais išmargintas laiškas, pasakojantis 

apie senovės stebuklą. 

1 Už teisingą atsakymą. 

9. Atradimai; Mokslo vystymasis; Žmogaus 

sąmonės kitimas; Pokyčiai. 
1 Už teisingai nurodytas bent dvi 

priežastis. 

10. Galvos skausmas - didelis rūpestis. Pvz., 

nereikia rūpintis, nereikia galvoti, kur toliau 

eiti ir pan. 

1 Už teisingą paaiškinimą. 

11. Mitinės būtybės turi vieno ar kito gyvūno 

kūno dalių.  
1 Už teisingą atsakymą. 



8 klasė  Skaitymo testo vertinimo instrukcija (2 var.) 

 

Klausi-

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Aprašas 

12. „Pagal majų tikėjimą mirusių žmonių sielas 

požeminiais koridoriais turėjo lydėti šuo, 

padedantis įveikti daugybę išbandymų ir rasti 

pomirtinį pasaulį.“ 

1 Už teisingą citatą. 

14. Teigiamas: labirintai padeda ugdyti vaiko 

dėmesį, vystyti motoriką, moko siekti tikslo. 

O svarbiausia, kad vaikams jie patinka.  

Neigiamas: itin sudėtingi, neįveikiami 

labirintai sukels neigiamų emocijų. 

2 

 

 

1 

Už teisingai paaiškintus abu 

teiginius. 

 

Už teisingai paaiškintą vieną 

teiginį. 

15. Skandinavijoje – tikėtis gero laimikio ir 

laimingo sugrįžimo. 
 

Kinijoje - apsisaugoti nuo piktųjų dvasių, 

kurios laksto tik tiesiai. 
 

Pakistane ir Islandijoje - atbaidyti sodų vagis 

3 

 

2 

 

1 

Už teisingai nurodytus 3 tikslus. 

 

Už teisingai nurodytus 2 tikslus. 

 

Už teisingai nurodytą 1 tikslą. 

 

II TEKSTAS 

Mitinių būtybių paveikslai 

 

Klausimo Nr. Teisingas atsakymas 

4. C 

 

Klausi-

mo Nr. 
Atsakymo pavyzdys Taškai Aprašas 

1. Antgamtinių būtybių ir žmogaus 

susidūrimus./„Tokias gyvenimo sritis, kurios 

grėsmingos žmogui, jo gyvybei.“  

1 Už teisingą atsakymą. 

2. Gali daryti ne tik blogus darbus, gundyti, bet 

ir padaryti gera: pasiūti be adatos, paversti 

skerdžių kunigu.  

1 Už teisingą atsakymą. 

Teisingu atsakymu laikome ir 

mokinio apibendrinimą: „Gali 

pavirsti į bet ką.“ 

3. Žmonių paveikslai kuriami individualūs (ne 

apibendrinti), o mitinėms būtybės suteikiami 

pastovūs bruožai. 

1 Už teisingą atsakymą. 

Pastaba: Teisingame atsakyme 

turi išryškėti skirtumai. Jei 

atsakyta tik apie žmonių 

paveikslus arba tik apie mitinių 

būtybių paveikslus vertinama 0 

taškų. 

5. Išoriniai bruožai: keista išvaizda / nosis be 

šnervių / bate nėra kojos / turi ragelius / turi 

uodegą. 

Vidinės savybės: mėgsta linksmybes ir 

muziką / gundytojas / sukčius/mainykautojas / 

gali keisti išvaizdą. 

2 

 

 

1 

Už teisingai nurodytus 5 - 6 išorės 

bruožus/ vidines savybes. 

 

Už teisingai nurodytus 3 - 4 išorės 

bruožus/vidines savybes. 

 

6. Kryžiumi; maldomis / malda; gaidžių 

giedojimu. 
2 

 

 

1 

 

Už teisingai nurodytas 3 

priemones. 

 

Už teisingai nurodytus 2 

priemones. 

7. Nelabasis. 1 Už teisingą atsakymą. 

 


