
 
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų  

9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams 
 

9–10 klasės (I–II gimnazijos klasės) 
Šalies etapas 

2023 m. 
 

RAŠINYS (ESĖ) 
 
 
Supratęs ir pasirinkęs gyvenimą kaip vieną ištisą didžiulę metaforą, Henrikas Radauskas jį vystė lygiagrečiai 
dviem planais: žodžio ir elgesio planais. Jo šiokiadienis estetizmas buvo taip pat nuoseklus ir reiklus, kaip ir jo 
poezija. Jis bandė elgtis pagal tą patį principą: gyventi, tartum gyvenimas būtų gražus. 

Algirdas Julius Greimas 

 
Parašykite rašinį (esė) tema: 

„Ar gyvenimo būdą galima pasirinkti?“ 
 
Kurdami pabandykite: 

a) pasvarstyti, ar galima pasirinkti, kaip gyventi?  
b) pagalvoti, ar pagrįstas A. J. Greimo vertinimas. Kodėl H. Radauskas apibūdintas kaip žmogus, kūręs 

ir gyvenęs taip, tarsi gyvenimas būtų gražus? Kaip tai atsispindi šio poeto kūryboje? 

c) pasitelkus laisvai pasirenkamus pavyzdžius, pasamprotauti apie tai, kas yra estetizmas gyvenime ir 
kūryboje.  

 
Esė apimtis: nuo 250 iki 300 žodžių. 

Pastaba: šiai užduočiai skirtos 2 valandos, todėl galima rašyti į juodraščius. Vertinamas bus tik švarraščio 
variantas. 
 
Vertinimo kriterijai 

1. Kalbos taisyklingumas: rašyba, skyryba, kalbos kultūra. 
2. Panaudotos žinios apie poeziją, jos kūrėjus. 
3. Pasakojimo rišlumas ir įtaigumas. 

 
Vertinimas taškais 

1. Kalbos klaidos (rašybos, skyrybos, kalbos kultūros): iki 5 klaidų (imtinai): –10; iki 10 klaidų: –20; iki 
15 klaidų: –30; iki 20 klaidų: –40; iki 25 klaidų –50. 

2. Teksto mintis neaiški, tekstas chaotiškas arba skurdokas žodyno, žinių ir kūrybiškumo požiūriu, tekstas 
nebaigtas: +20; tekstas struktūriškas, nuosekliai vystoma tema, rūpinamasi žodynu, tačiau trūksta žinių 
ir kultūrinių argumentų, tema nušviesta blankiai: +30; tekstui netrūksta dalykinės informacijos, matyti 
aiškios pastangos kūrybiškai samprotauti, tačiau arba yra netikslumų, arba vientisos ir baigtos struktūros 
esė nesudaro: +40; tekstas yra originalus, tema išplėtota kūrybingai panaudojant žinias ir asmeninę 
patirtį, dėstymo mintis sklandi: + 50. 

 
Maksimalus taškų skaičius: 50 



 
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų  

9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams 
 

11–12 klasės (III–IV gimnazijos klasės) 
Šalies etapas 

2023 m. 
 

RAŠINYS (ESĖ) 
 
 

Vien jau Šventasis Raštas man rodosi esąs absoliučiai visokeriopų įstabių galimybių šaltinis, iš kurių tam tikru 
būdu imituojant galima sukurti krikščionišką poemą, kur kas turiningesnę ir kupinesnę nuostabių įvykių, nei 
tūkstantis Eneidų ar Odisėjų.  

Motiejus Kazimieras Sarbievijus 
 

Parašykite rašinį (esė) tema: 

„Biblija – literatūros ir meno galimybių šaltinis“. 
 
Kurdami pabandykite: 

a) pasvarstyti apie Biblijos (Šventojo Rašto) kultūrinę reikšmę; 
b) pasamprotauti apie pasaulinės arba lietuvių literatūros ir meno kūrinius, kuriuose pastebima Biblijos 

įtaka; 

c) pagalvoti, ar šiandieną Biblija, krikščioniškasis mokymas, gali būti kūrybinio ir dvasinio įkvėpimo 
šaltinis? 

 
Esė apimtis: nuo 250 iki 300 žodžių. 

Pastaba: šiai užduočiai skirtos 2 valandos, todėl galima rašyti į juodraščius. Vertinamas bus tik švarraščio 
variantas. 
 
Vertinimo kriterijai 

1. Kalbos taisyklingumas: rašyba, skyryba, kalbos kultūra. 
2. Panaudotos žinios apie poeziją, jos kūrėjus. 
3. Pasakojimo rišlumas ir įtaigumas. 

 
Vertinimas taškais 

1. Kalbos klaidos (rašybos, skyrybos, kalbos kultūros): iki 5 klaidų (imtinai): –10; iki 10 klaidų: –20; iki 
15 klaidų: –30; iki 20 klaidų: –40; iki 25 klaidų –50. 

2. Teksto mintis neaiški, tekstas chaotiškas arba skurdokas žodyno, žinių ir kūrybiškumo požiūriu, tekstas 
nebaigtas: +20; tekstas struktūriškas, nuosekliai vystoma tema, rūpinamasi žodynu, tačiau trūksta žinių 
ir kultūrinių argumentų, tema nušviesta blankiai: +30; tekstui netrūksta dalykinės informacijos, matyti 
aiškios pastangos kūrybiškai samprotauti, tačiau arba yra netikslumų, arba vientisos ir baigtos struktūros 
esė nesudaro: +40; tekstas yra originalus, tema išplėtota kūrybingai panaudojant žinias ir asmeninę 
patirtį, dėstymo mintis sklandi: + 50. 

 
Maksimalus taškų skaičius: 50 
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