
DĖL 2023 M. LIETUVOS MOKINIŲ RUSŲ KALBOS (GIMTOSIOS IR UŽSIENIO) OLIMPIADOS   

1. 2023 m. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados tema:   

“Ukraina brangi mano širdžiai” (A. Čechovas) 

Olimpiadoje gali dalyvauti 10 ir 11 klasių mokiniai iš mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo 

programas (II-III gimnazijų klasių). 

2023 m. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada vyksta trimis etapais: 

I – mokyklų etapas, II – rajonų / miestų etapas, III – šalies etapas. 

2. II (rajonų / miestų) olimpiados etapas   

Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados rajonų / miestų etapas 2023 m. vasario 9  d. 

vyks centralizuotai. Rekomenduojama II olimpiados etapo pradžia – 9.00 val. Užduotys į švietimo 

padalinius bus siunčiamos ne anksčiau 2023 m. vasario 8 d. , vasario 9 d. 12:00 val. į švietimo padalinius 

bus išsiųsti testo atsakymai ir rašymo užduočių vertinimo kriterijai. 

Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados  II etapas susideda iš testo ir rašymo 

užduočių.   

Testas (rusų užsienio ir gimtosios kalbos grupėms), kūrybinio darbo raštu tema (rusų užsienio kalbos 

grupei), probleminė užduotis/kūrybinė užduotis ir tekstas interpretacijai (rusų gimtosios kalbos 

grupei) bus  atsiųsti į miestų / rajonų švietimo padalinius. 

2.1 Norėdami sėkmingai atlikti rusų (užsienio) kalbos grupėje olimpiados II ir III etapo užduotis: testą ir 
kūrybinį darbą raštu, mokiniai turi žinoti, kad bus vertinami  pasiekimai recepcijos (skaitomo teksto 
supratimas: gebėjimas  detaliai suprasti tekstą, suprasti teksto temą, pagrindinę mintį, perkeltinę prasmę), 
taip pat produkavimo (rašymo) srityse.  

Atkreipiamas dėmesys į kalbinius gebėjimus: į pasyvaus ir aktyvaus žodyno turtingumą (tame tarpe į 
frazeologizmų, patarlių žinojimą), gramatinės medžiagos vartojimo taisyklingumą, rašybą ir skyrybą, 
registrą. 
Užduočių leksinės temos bus parenkamos pagal vidurinio ugdymo BP (2008) temas ir potemes. 
Sociokultūrinės temos –  apie Lietuvą ir Ukrainą rusiškai. (Ne žinių, bet gebėjimų lygmenyje) 

  
Teksto tipai: publicistinis, mokslo populiarusis, grožinis. 
Teksto žanrai: straipsnis, interviu, grožinis tekstas, grožinio kūrinio ištrauka. 
 

     
2.2 Norėdami sėkmingai atlikti II  ir III etapo testą rusų (gimtosios) kalbos grupėje, teksto interpretaciją ir 

kūrybinį darbą raštu, mokiniai turi susipažinti su programa: 

Lingvistinė ir literatūrinė kompetencijos. 

Ukraina rusų dailininkų kūryboje. 

Ukrainos gamtos aprašymai rusų rašytojų kūryboje. 

 

II  etapas: 

 

N.Gogolis „Vakarai vienasėdyje prie Dikankos“ („Soročino mugė“, „Gegužės naktis, arba 

Paskenduolė“); 
 Н.В.Гоголь « Вечера на хуторе близ Диканьки» («Сорочинская ярмарка», « Майская ночь или 

Утопленница»); 
 

T. Ševčenka –  poetas ir dailininkas. („Testamentas“,  „ Bėga dienos... praeina naktys...“, „Mano 

mintys, mano mintys...“, ir kt.) 

 Т. Шевченко – поэт и художник («Завещание», «Дума» («Проходят дни…проходят ночи…»), 



«Думы мои, думы…» и др.); 
 

III etapas: 

 

N. Gogolis „Tarasas Bulba“, „Pasakojimas apie tai, kaip Ivanas Ivanovičius susipyko su Ivanu 

Nikiforovičium“, „Mirusios sielos“(atrinktos dalys) (Н. В. Гоголь « Тарас Бульба», « Как 

поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», « Мёртвые души» (избранные 

главы)); 
 

A. Čechovas „Stepė“ (dalys su stepės aprašymu) (А.Чехов « Степь» (главы с описанием степи)); 
 

T. Ševčenka (lyrika, tapyba) (Т. Шевченко ( лирика, живопись)); 
 

Lesia Ukrainka – lyrikos vertimai į rusų kalbą (Лирика Леси Украинки в переводах на русский 

язык). 
 

Kalbėjimo rusų (užsienio)  ir retorinė rusų (gimtosios) kalbų užduotis II (rajono / miesto) etapui nėra 

privaloma, tačiau rajono / miesto etapo organizatorių sprendimu gali būti organizuojama. Tuo atveju 

kalbėjimo užduotį rengia rajono/miesto metodinis būrelis, remdamasis 2022 metų olimpiados III etapo 

kalbėjimo užduotimi. 

Meninio skaitymo konkursas  rusų (užsienio)/rusų (gimtosios) kalbų olimpiados dalyviams II (rajono / 

miesto) etapui nėra privalomas, tačiau rajono / miesto etapo organizatorių sprendimu gali būti 

organizuojamas. 

 3. III (šalies) olimpiados etapas 

 3.1 Rusų (užsienio) kalbos grupė 

1. Testas (50 %). 

2.  Kūrybinis darbas raštu (20 %). 

3.  Kalbėjimas (30 %).   

4. Meninio skaitymo konkursas. Autoriai  bei kūriniai pasirinkimui bus nurodyti po II etapo. 

Testu ir kūrybiniu darbu raštu vertinama dalyvių kalbinė kompetencija. 

Rusų (užsienio) kalbos kalbėjimo užduotis. Kiekvienas dalyvis gaus medžiagą pagal olimpiados temą: 

publicistinių ir grožinių tekstų fragmentus. Mokinys, susipažinęs su medžiaga, paruošia rišlų 2–3 minučių 

monologą pagal duota monologui temą (gali įterpti citatas). Monologus komisijai pristato 4 dalyviai, kurie 

klausosi vienas kito, užduoda klausimus vieni kitiems ir dalijasi įspūdžiais. 

3.2 Rusų (gimtosios) kalbos grupė 

1. Testas ir probleminė/kūrybinė užduotis raštu (45 %).   

2. Teksto interpretacija (30 %). 

3. Retorinė užduotis (25 %). 

4. Meninio skaitymo konkursas.  

 

Rusų (gimtosios) kalbos retorikos  užduočių temos bus paskelbtos po II  etapo. 

3.3 Meninio skaitymo konkursas. Dalyvavimas meninio skaitymo konkurse neprivalomas. Deklamavimas 

vertinamas atskirai, tačiau tie, kurie dalyvaus meninio skaitymo konkurse, gaus vieną papildomą balą, kuris 

bus pridedamas prie surinktų už kitas olimpiados rungtis balų sumos. 

Apie registraciją į  III (šalies) Olimpiados etapą bus paskelbta papildomai. 



2023 m. kovo 23-25 d. 30-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados III (šalies) 

etapas planuojamas Kauno tarptautinėje gimnazijoje (Vytauto pr. 50, Kaunas). 

 


