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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. 
 
 
 

ATSAKYMAI 
 
 
 
Maksimalus taškų skaičius: 91 
 
 
 
I UŽDUOTIS 
 
1. Kirkė. 
2. Herojinis epas (epinė poema, herojinė poema – ne visai tikslūs, bet galimi atsakymai). 

Hegzametras. 
3. Hesiodas, Darbai ir dienos. 
4. Kristijonas Donelaitis. Metai. 

 
 
II UŽDUOTIS 
 
1. Kvėdarna. 
2. Latvių kalba 
3. Būdvardis. 
4. Epitetas. 

 
 
III UŽDUOTIS 
 
1. Tradicinėje bendruomenėje kraitis, tai merginos turtas, kurį ji ištekėdama atsineša į 

naująją savo šeimą. Lietuvių tradicijoje gyvavo įsitikinimas, kad mergina gali ištekėti, kai 
yra prisiaudusi kraičiui įvairios paskirties audinių. Todėl lietuvės kraitį dažniausiai 
sudarydavo jos pačios austi audiniai: drabužiai, rankšluosčiai, lovatiesės, staltiesės ir pan. 

2. Atsakymai gali būti įvairūs. Raudojimas yra ritualinių tradicijų dalis. Pats lietuviškas žodis 
nuotaka liudija, kad ištekėdama, jaunoji buvo suvokiama kaip įprastos gyvenimo būsenos, 
stabilios aplinkos netekusi mergina. Išvykimas į vyro namus buvo siejamas su radikalia 
transformacija, kurios baigtis neaiški. Apeigos, ritualai, tarp jų ir raudos, turėjo užtikrinti 
saugų perėjimą į naują būvį. 

3. Aukštujų Šimonių likimas. 
4. Mažosios Lietuvos (Prūsų Lietuvos). 
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IV UŽDUOTIS 
 
1. Žodžiai: pelė ir pelėda. Ne. 
2. Atsakymai gali būti įvairūs: žodžiai yra dūriniai, turi iš to paties veiksmažodžio ėsti 

atsiradusį antrąjį dėmenį, yra neproduktyvios darybos, įvardija paukštį. 
3. Žodžiai: pelėdgalvis (pelėda + galva), pelėdnamis (pelėda + namas). Pirmieji apibrėžia 

antruosius. 
 
 
V UŽDUOTIS 
 
1. a),  
2. b),  
3. a). 

 
 
VI UŽDUOTIS 
 
Patarmė Gyvenamųjų vietų pavadinimai 
Pietų žemaičiai raseiniškiai Kražiai, Vaiguva, Vainutas 
Šiaurės žemaičiai telšiškiai Alsėdžiai, Laižuva, Papilė 
Vakarų aukštaičiai kauniškiai Alvitas, Rumšiškės, Vilkija 
Rytų aukštaičiai uteniškiai Stelmužė, Vyžuonos, Tauragnai 
Rytų aukštaičiai anykštėnai Rokiškis, Rubikiai, Želva 
Rytų aukštaičiai panevėžiškiai Krekenava, Vadaktai, Žeimelis 

 
 
VII UŽDUOTIS 
 
1. Atsakymai gali būti įvairūs. Lietuvių tautosakinėje tradicijoje, kaip ir daugelyje kitų 

kultūrų, užkalbėjimas yra apeiginis veiksmas, tam tikrų žodžių ar frazių kartojimas,  
įgaunantis  maginių galių. Eilėraščio ritmą sudaro pakartojimai, imituojantys duonos 
gaminimo procesą. 

2. Žemyna. 
3. Atsakymai gali būti įvairūs. K. Bradūno poezijai būdingas išskirtinis, sakralinis santykis 

su žeme, jo poezijos lyrinis subjektas gyvena mitologijos, etninės kultūros pasaulyje. 
Liaudies kūryba, visų pirma, dainomis, yra paremtos ir jo poetinės raiškos formos. 

 
 
VIII UŽDUOTIS 
 
1. Žodžiai: nebuvo, nykus, gausa. 
2. Deminutyvinės priesagos: -elis (tiltelis), -ulė (tetulė), -ėlis (riešutėlis), -ukas (Florukas), -

utis (Zigmutis). 
3. Žodis: kandžių. Atsakymai gali būti įvairūs: kąsti, kąsnis, kąsnelis ir kt. 
4. Prieveiksmis, žodžiai: pirmučiausia, dažniausiai, (kuo) puikiausiai. Pabrėžia didelį 

požymio intensyvumą, stiprumą. 
5. Šalutinis pažyminio sakinys: kuriuo į savo gimnaziją skubėdavo būsimieji amerikiečiai, mano 

pusbroliai Florijonas ir Zigmas. Atsakymai gali būti įvairūs: koks, kada, kur.  
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6. Žodžiai: išlaikytų (galėtų būti tariamoji nuosaka), dėvėti (galėtų būti bendratis) (žodis 
nesuėstų netinka, nes skiriasi kirčio vieta). 

7. Tarinio vardinė dalis išreikšta būdvardžio bevarde gimine. Vardininko. 
 
 
IX UŽDUOTIS 
 
1. Drama paremta pokario rezistencijos, Lietuvos partizanų kovos realijomis.  Dramos 

pavadinimas Penki stulpai turgaus aikštėje - nuoroda į KGB strategiją viešai 
demonstruoti nužudytų partizanų kūnus. 

2. Atsakymai gali būti įvairūs (Juozas Grušas, Kazys Saja, Justinas Marcinkevičius ir kt.)  
3. „Literatūros lankai“. 
4. Algirdas Julius Greimas. Prancūzijoje. 

 
 
X UŽDUOTIS 
 
1. Dalelytei. Suteikia papildomų prasminių reikšmės atspalvių. 
2. Šie žodžiai yra nekaitomi. Žodžiai: bene, nebe. 
3. Žodžiai: štai, vis. Atsakymai gali būti įvairūs: man, tau, sau, vienas ir kt. 
4. Atsakymai gali būti įvairūs: jungtukas (ar, ir, kad, nors), prieveiksmis (kaip, taip, čia). 

 
 
XI UŽDUOTIS 
 
1. Homeras. Iliada. 
2. Turkijai (Anatolijos regionas). 
3. Lietuvos metraščiai. 
4. Alfonsas Nyka-Niliūnas. 

 
 
XII UŽDUOTIS 
 
1. Austėja. 
2. Medeina. 
3. Gabija. 
4. Žemėpatis. 


