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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. 
 

 
 

ATSAKYMAI 
 
 
 
Maksimalus taškų skaičius: 99 
 
 
I UŽDUOTIS 
 
1. Jonas Basanavičius. (Knygos Apie trakų prygų tautystę ir jų atsikėlimą Lietuvon 

prakalba, 1916 m). Basanavičius išplėtojo lietuvių kilmės iš senovės trakų teoriją, 
kuri lietuvių kalbą ir tautą Basanavičiui padėjo įvertinti kaip seną ir svarbią 
Europos civilizacijos dalį. Šiandieną hipotezę apie senovės trakų civilizaciją iš 
dalies atspindi teorija apie indoeuropiečių prokalbės arealą. 

2. Bulgarijoje. Taip, Bulgarija, Rumunija, kitos pietų slavų teritorijos laikytos 
pagrindinėmis senųjų trakų teritorijomis. 

3. Gydytojas. 
4. Archeologas H. Schliemannas atrado Homero poemose minimą senąjį Trojos 

(Ilionos) miestą (1873 m.). 
 
 
II UŽDUOTIS 
 
1. Kazimieras Jaunius, dalyviai. 
2. Kaunas, Kazimieras Būga. 
3. Rytų aukštaičiai vilniškiai, Gervėčiai. 
4. Konstantinas Sirvydas, „Punktai sakymų“. 
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III UŽDUOTIS 
 
1. Atsakymai gali būti įvairūs. Fausto mite vaizduojama žmogus, siekiantis neribotų 

pažinimo galimybių. Dėl šio tikslo jis leidžiasi sugundomas šėtono Mefistofelio.  
Mito esmė – pragaištinga sutartis: siekdamas kilnių pažinimo tikslų, Faustas 
renkasi blogį. Fausto istorija pasakoja, kaip vyksta šis derybų procesas ir kaip tikslo 
gėris (antžmogio visagalybė) virsta blogiu.  

2. Tragedija. 
3. Gyvenimu nusivylusio Fausto kelyje atsiradusi Margarita, personažas, 

simbolizuojantis sielos tyrumą, nekaltumą, „amžinąjį moteriškumą“. Margarita – 
vienintelė iš Fausto aplinkos – nujaučia pragaištingus Mefistofelio kėslus ir 
intuityviai suvokia, kad jos mylimą Faustą nuolat lydintis jo palydovas yra 
nepatikimas. Tačiau svyruodama tarp pavojaus nuojautos ir meilės Faustui ji 
nesugeba sustabdyti griūties.  

4. „Neik su velniu obuoliauti – paliksi be obuolių ir be tarbos“ (galimos ir kitokios 
patarlės variacijos). 

5. Martynas Liudvikas Rėza. 
 
 
IV UŽDUOTIS 
 
1. Atsakymai gali būti įvairūs: daiktavardžiai yra dariniai, padaryti su priesaga -inys, 

nurodo turimą ypatybę. 
2. Du daiktavardžiai yra padaryti iš veiksmažodžių (mokinys: moko (vks. mokyti), 

tinginys: tingi (vks. tingėti)), vienas – iš būdvardžio (marginys: margas) ir kitas – 
iš daiktavardžio (sultinys: sultys).  

3. Atsakymai gali būti įvairūs: pateikti žodžiai turi kitą priesagą -inas, turi kitą 
darybos reikšmę – yra vyriškosios giminės gyvulių pavadinimai pagal lyties 
skirtumą, pateikti žodžiai padaryti iš daiktavardžių kitaip nei dalis pateiktų žodžių 
(mokinys, tinginys). 

4. Taip. Žodis sukinys yra veiksmo pavadinimas (abstraktas). 
 
 
V UŽDUOTIS 
 
1. b),  
2. c),  
3. c). 
 
 
VI UŽDUOTIS 
 
1. Pavojus – pavojuje, sodžius – sodžiuje (iu kamienas). Vienaskaitos 

šauksmininkas. 
2. Žodžių formos: ponas, vienplaukį, gerą, bernioką. Geras (gerą), 4. 
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3. Skaitvardžio ir būdvardžio. Įvardžiai, neasmenuojamosios veiksmažodžio formos 
– dalyviai. 

4. Žodžiai: Jokūbas, Kaištis. Vardas Jokūbas yra skolintas (biblinis, hebrajiškas) 
vardas. Pavardė Kaištis yra savos kilmės (plg. lie. kaištis), ją galima gretinti su lie. 
kišti, kaišyti (ir jų vediniais). 

5. Smičius. Iš slavų. 
6. Vietą, kurioje auga dobilai. Ne. 

 
 
VII UŽDUOTIS 
 
1. Atsakymai gali būti įvairūs. Ovidijus apdainavo dieviškos dvasios persmelkto 

pasaulio sukūrimo iš chaoso istoriją, amžinybės ir nuolatinio kitimo santykius ir 
dinamiką.  

2. Pigmaliono istorija. Joje, skirtingai nuo kitų istorijų, kuriose žmonės virsta 
įvairiais gyvūnais, augalais, gamtos reiškiniais, įvyksta atvirkštinė metamorfozė – 
statula pavirsta mergina. 

3. Hegzametru. 
4. Francas Kafka. 
 

 
VIII UŽDUOTIS 
 
Anykštėnai sako kumpas „kampas“, 
švintas „šventas“ 

Rytų aukštaičiai Fonetikos 

Kretingiškiai kankorėžį vadina čiūte, 
sviestą - taukiniu 

Šiaurės žemaičiai Leksikos 

Kupiškėnai Pempės sūnų vadina 
Pempioku, Butkaus dukrą - Butkiūčia 

Rytų aukštaičiai Žodžių daryba 

Panevėžiškiai sako višta verda terp puodo 
„višta verda puode“ 

Rytų aukštaičiai Sintaksės 

Raseiniškiai sako dūna „duona“, pyns 
„pienas“ 

Pietų žemaičiai Fonetikos 

Šiauliškiai vartoja žodžių formas slyvas 
„slyva“, morkas „morka“, kaima „kaimas“ 

Vakarų 
aukštaičiai 

Morfologijos 

Telšiškiai Vanago dukterį vadina 
Vanagale, Tarvydo – Tarvydike 

Šiaurės žemaičiai Žodžių darybos 

Uteniškiai eina pievosna „į pievas“, 
laukuosna „į laukus“ 

Rytų aukštaičiai Morfologijos 

Varniškiai laivelį vadina irklu, žarnas - 
grobais 

Pietų žemaičiai Leksikos 

Vilniškiai susitinka prie namui „prie 
namo“, prie tvorai „prie tvoros“ 

Rytų aukštaičiai Sintaksės 
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IX UŽDUOTIS 
 
1. Jonas Biliūnas. 
2. Juozas Aputis. 
3. Vaižgantas. 
4. Saulius Tomas Kondrotas. 
 
 
X UŽDUOTIS 
 
1. Šis leidinys XIX-XX a. buvo labai smerktas dėl prastos lietuvių kalbos: beveik 

pusė vartotos leksikos buvo nelietuviška, trečdalis – skoliniai ir svetimybės. 
2. Būdvardžio. Žaliuõs. 
3. Senuose skoliniuose balsis o yra ilgas, plg. bromą, o naujesniuose – trumpas, plg. 

nailoninėm, Europos. Ne. 
4. Iš veiksmažodžio pūsti (pūtė); priesagą -slė. 

 
 
XI UŽDUOTIS 
 
1. Romanas. 
2. Šatrijos Ragana („Irkos tragedija“, „Sename dvare“). 
3. Atsakymai gali būti įvairūs. Romano pagrindinis veikėjas ir pasakotojas yra 

berniukas, augęs be tėvo, o baigus pirmąją klasę paliktas ir mamos, jį pažinęs. 
Romane įtaigiai piešiamas savitas atsiskyrėlio, keistuolio, bet geros prigimties 
tėvo, ėmusio auginti savo sūnų, paveikslas, atskleidžiama tėvo reikšmė bręstančiai 
asmenybei. 

 
 
XII UŽDUOTIS 
 
1. Atsakymai gali būti įvairūs: turi tą patį priešdėlį są-, yra daiktavardžiai, yra 

vediniai, yra padaryti iš priešdėlį su- turinčių veiksmažodžių, visų žodžių 
kirčiuotas pirmasis skiemuo, žodžiai kirčiuojami pastoviai (pirmąja kirčiuote, 
akūtu). 

2. Žodžiai sandauga ir santaupos turi priešdėlį san-, kuris yra pozicinis priešdėlio są- 
variantas. Nuo šaknies pradžios (jos pradžios balsio, priebalsio). 

3. Pirmasis vardo kamienas sam- siejamas su priešdėliu są- ir laikomas poziciniu jo 
variantu prieš antrojo kamieno pradžios priebalsį b (plg. lie. sambėgis). 


