
4 klasė                                                      Standartizuoto skaitymo testo vertinimo instrukcija (1 var.) 

I TEKSTAS 

Pasirenkamojo atsakymo klausimų teisingi atsakymai 

Klausimo Nr. 1.4. 1.5. 1.6. 1.10. 

Teisingas atsakymas C C C D 

 

Teksto suvokimo užduočių vertinimas: 

Užduoties 

Nr. 

Atsakymas Taškai Pastabos 

1.1. Nurodyta ne mažiau kaip trys Tinginėlių kaimo 

stebuklingumą atskleidžiantys požymiai: 

Tinginėlių kaime saldaus midaus upės teka; 

vaniliniai ir šokoladiniai ledai ant medžių auga; 

Tinginėliuose niekam nereikia nieko dirbti; 

braškės, melionai, skaniausi batonai, olandiški 

sūriai, kepti šokoladiniai grybukai patvoriuose 

želia; ir žmonės, ir gyvūnai kalba viena kalba; 

ten visi labai dideli tinginiai ir pan. 

Pavyzdžiui: 

Katės išauga iki pusės žmogaus dydžio. Šunys 

saugo dešrelių būdoje. 

Niekas negali jo rasti. 

1 Jei nurodyta mažiau nei 

trys požymiai – taškas 

neskiriamas. 

Neteisingų atsakymų 

pavyzdžiai: 

Tinginiai visados 

sekdavo pasakas apie tą 

kaimą. 

Kad Albinas truputėlį 

žioplas ir miške dažnai 

pasiklysta. 

1.2. Paaiškinta, kad posakis želia it kokios piktžolės 
reiškia gausiai, daug, greitai auga ir pan. 
Pavyzdžiui: 

Labai gerai auga. 

Visko auga labai daug. 

Visur auga. 

1 Neteisingų atsakymų 

pavyzdžiai: 

Reikia tik netingėti 

nusiskinti ir suvalgyti. 

Ten yra skaniausias 

miestas. Želia ir želia. 

Želia saldumynai. 

1.3. Nurodyta, kad ir žmonės, ir gyvūnai Tinginėlių 

kaime galėjo susikalbėti viena kalba arba visi 

gyventojai kalbėjosi akimis (žodžiais 

nesikalbėjo) / žinojo akių mirksėjimo reikšmes. 

Pavyzdžiui: 

Jie nešneka, bet jie mirksi, nes tingi kalbėti. 

Jie susikalba mirksėdami. 

1 Neteisingų atsakymų 

pavyzdžiai: 

Jie kalba tokia pačia 

kalba, kaip ir mes. 

1.7. Išvardinti visi būdai, kaip policija ieškojo 

Albino: spausdino Albino nuotraukas visuose 

laikraščiuose, kabinėjo pamiškėse jo oranžinių 

kelnių iškarpas. 

1  

1.8. Nurodyti ne mažiau kaip trys Albino Baravyko 

apibūdinimai iš pateiktų: išsiblaškęs grybautojas, 

truputėlį žioplas ir miške dažnokai pasiklysta, 

nelaimingas pražuvėlis, prapuolenis, 

nelaimingasis Albinas, vargšas ligonis, 

apsimovęs oranžines kelnes, tinginys. 

1 Jei nurodyta mažiau nei 

trys apibūdinimai – 

taškas neskiriamas. 

 

1.9. Paaiškinta, kad posakis dingo kaip į vandenį 

reiškia, kad niekur negalėjo rasti, prapuolė ir 

pan. 

Pavyzdžiui: 

Pradingo, prapuolė. 

Išėjo ir nebegrįžo. 

1 Neteisingų atsakymų 

pavyzdžiai:  

Ėjo pro krantą ir įtraukė 

į vandenį. Nuskendo. 

Jo paieška labai sunki, 

kaip nuskendęs į vandenį. 



4 klasė                                                      Standartizuoto skaitymo testo vertinimo instrukcija (1 var.) 

II TEKSTAS 

Pasirenkamojo atsakymo klausimų teisingi atsakymai 

 

Klausimo Nr. 2.3. 

Teisingas atsakymas C 

 

Teksto suvokimo užduočių vertinimas: 

Užduoties 

Nr. 

Atsakymas Taškai Pastabos 

2.1. Teisingai sunumeruoti visi teiginiai tokia seka: 

3. Paruošti vaisiai sudedami į didesnį dubenį. 

5. Sumetami ledo gabaliukai. 

2. Meliono minkštimas išskobiamas šaukštu. 

1. 
Didelės braškės perpjaunamos per pusę arba 

į keturias dalis. 

4. Supilamas limonadas ir sultys. 
 

1 Jei bent vienas teiginys 

nėra teisingai 

sunumeruotas, taškas 

neskiriamas.  

2.2. Nurodyta, kad melionų ir braškių gėrimas pagal 

pateiktą receptą gaminamas šešiems asmenims, 

arba: 6. 

1  

2.4. 

 

Paaiškinta, kad tešla turi suminkštėti, todėl ją reikia 

išimti iš šaldytuvo likus 1–2 valandoms iki 

kepimo. 

Pavyzdžiui: 

Tešla būna kieta. 

Nes sušalusios tešlos negalima iškočioti. 

Sušalusi ir ją reikia atšildyti. 

Nes ji sulūš. 

Kad tešla suminkštėtų. 

1   

2.5. Paaiškinta, kad aptepus išplaktu kiaušiniu 

pyragėliai gražiai apkeps.  

Pavyzdžiui: 

Kad būtų gražu, kad blizgėtų. 

Pyragėliai gražiai iškeps. 

Reikia pyragėlius aptepti išplaktu kiaušiniu, kad 

pyragėliai skaniau atrodytų. 

1 Neteisingų atsakymų 

pavyzdžiai:  

Kad pyragėliai kepdami 

išsipūstų. Kad prie 

orkaitės neprikeptų ir 

nesudegtų. Kad kietesni 

būtų. Kad reikėtų kepti 

tik 20 min. 

2.6. Nurodyta, kad Tinginėlių kaimo gyventojai 

melionų ir braškių, reikalingų gėrimui, galėjo 

nusiskinti patvoriuose arba savo kaime, Tinginėlių 

kaime.  

Pavyzdžiui: 

Bet kur, nes auga visur. 

Prie krūmų ir tvoros. 

Lauke. 

Sode. 

1  
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III TEKSTAS 

 

Teksto suvokimo užduočių vertinimas: 

Užduoties 

Nr. 

Atsakymas Taškai Pastabos 

3.1. Nurodyta, kad veiksmas vyksta vasarą. 1  

3.2. Nurodyti du dalykus, ko nesitikėjo kunigaikštis: 

1) Kad prisirinks labai daug tinginių. 

2) Kad trys tinginiai neišeis iš palapinės (liks 

sudegti). 

1 Jei nurodytas tik 

vienas dalykas arba 

kartu su teisingais 

nurodyti ir klaidingi 

dalykai – taškas 

neskiriamas. 

3.3. Nurodyta, kad pasakoje buvo trys tikri tinginiai ir 

nuomonė pagrįsta.  

Pavyzdžiui:  

Pasakoje buvo trys tikri tinginiai. Jie tingėjo išeiti iš 

palapinės, todėl sudegė. 

1 Tašku vertinama 

teisingas atsakymas 

tik kartu su tinkamu 

paaiškinimu. 

3.4. Nurodyta, kad pagrindinė mintis susijusi su tuo, kad 

nereikia tinginiauti, tingėti ir pan. Pavyzdžiui:  

Nebūk tinginiu. 

1  

3.5. Visi sakiniai su tekstų pavadinimais sujungti 

teisingai: 

 

Tinginėlių kaimas ------ Reikia tik netingėti juos 

nusiskinti ir suvalgyti. 

 

Pasaka apie tinginius ------ Čia jiems valgyt duoda 

gerai. 

 

Receptas „Melionų ir braškių gėrimas“ ------- Patiek 

nedelsiant. 

 

1 Jei bent vienas 

sakinys nėra 

teisingai susietas, 

taškas neskiriamas. 

3.6. Teisingai pažymėti du požymiai, tinkantys abiem 

pasakoms. 

 

 Susikalbama akimis. 

X Nereikėjo rūpintis maistu. 

 Maistas patvoriuose želia. 

 Gyveno palapinėje. 

X Veikėjai tinginiai. 
 

1 Jei pažymėtas tik 

vienas požymis arba 

kartu su teisingais 

pažymėti ir 

klaidingi požymiai 

– taškas 

neskiriamas. 

 

  


