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I UŽDUOTIS  
 

Juosius įvedusi, ji susodino ant kėdžių ir sėstų, 
Padavė sūrio, medaus, sumaišyto su miltais miežiniais 
Ir su šviesiuoju Pramnėjos vynu, o pati į tą valgį 
Vaisto prakeikto įmaišė,  
kad savo tėvynę užmirštų. 
Vos tik jiems uždavė maisto, o jie paragavo, netrukus, 
Savo lazdelę paėmus, išvarė visus kiaulininkan. 
Ir galvos, ir balsas į kiaulių pavirto, šeriai jiems išdygo, 
Stuomenį kiaulių įgavo,  
tik protas žmogaus jiems paliko, 
Verkiančius ji juos uždarė, pametus gilių jiems ir kitko 
Ėsti, ką žemknisės kiaulės papratusios ėsti ir mėgsta. 

 
Homeras, Odisėja, ištrauka 

 

Atsakykite į klausimus: 

1. Kokia deivė taip užkerėjo Odisėjo bendražygius? 

 

2. Kokio žanro kūrinys yra Odisėja? Kokia jo eilėdara? 

 

3. Koks žymus graikų poetas vaizdavo ne karius ir didvyrius, bet valstiečius? Kokiame 
kūrinyje jis pirmasis išaukštino valstiečio darbą ir buitį? 

 

4. Kokiame lietuvių kūrinyje pirmą kartą buvo apdainuotas kasdienis valstiečių gyvenimas? 
Nurodykite autorių ir kūrinio pavadinimą. 

 

 
Vertinimas: 0 (atsakymas neteisingas), 1 (atsakymas iš dalies teisingas, bet netikslus arba nebaigtas), 2 
(atsakymas teisingas).  
  

Vertinimas 

Suma: 
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II UŽDUOTIS 
 

Atsakykite į klausimus: 

1. Spaudos draudimo metais šis miestelis buvo vienas Žemaitijos spaudos platinimo centrų, o 
po 1863 m. sukilimo jis gavo Konstantinovo vardą, kuriuo vadinti šią gyvenamąją vietą 
nustojo XX a. pradžioje. Tarp kitų Lietuvos gyvenviečių šio miestelio vardas neturi tokios 
pačios šaknies atitikmenų, o kalbininkai manė, kad nusistovint galutinei šio miestelio 
vardo formai veikė asmenvardis Kvedaras. Šis miestelis yra pietų žemaičių varniškių areale. 
Netoli nuo šio miestelio (Lembo kaime) gimė lietuvių kalbininkas Kazimieras Jaunius. 
Kokio tai miestelio vardas? 

 

2. Vienoje Rytų Europos valstybėje ši kalba yra valstybinė, ja taip pat kalba ir žmonės, 
gyvenantys JAV, Airijoje, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje, Australijoje ir kt. Nuo XX a. 
pradžios ji dėstoma Lietuvos universitetuose. Ši kalba turi tris pagrindines tarmes: 
aukštaičių, lyviškąją ir vidurio. Kalbant šia kalba kirčiuojamas dažniausiai pirmasis 
skiemuo, kalboje skiriamos trys priegaidės: tęstinė, krintančioji ir laužtinė. Kalba turi 
septynis linksnius, o pirmoji išlikusi šia kalba parašyta knyga yra išspausdinta Vilniuje 1585 
m. Kokia tai kalba? 

 

3. Pirmojoje lietuvių kalbos gramatikoje ši kalbos dalis nėra išskirta, o jai priklausantys 
žodžiai priskirti prie daiktavardžių ir aprašyti kartu. Pas Simoną Daukantą galima rasti 
pavartotą šios kalbos dalies pavadinimą, įtvirtintą Jono Jablonskio bei vartojamą 
dabartinėje lietuvių kalbos gramatikoje. Šiai kalbos daliai priklausantys žodžiai 
linksniuojami kaip gimininiai įvardžiai, jai priklausantys žodžiai lietuvių kalboje turi šešis 
linksnius, apibrėžtumo kategoriją. Kokia tai kalbos dalis? 

 

4. Šia retorine figūra galima vaizdingai apibūdinti asmenis, daiktus ar įvairius reiškinius. Šiai 
retorinei figūrai priklausantys žodžiai parodo emocinį autoriaus santykį, o tokių žodžių 
gausu senovės poezijoje, religinėse giesmėse. Tautosakoje šiai retorinei figūrai 
priklausantys žodžiai yra pastovūs, nurodo vieną iš objekto požymių. Sakiniuose šiai 
retorinei figūrai priklausantys žodžiai yra pažyminiai, šie žodžiai dažniausiai būna 
būdvardžiai. Kokia tai retorinė figūra? 

 

 
Vertinimas: už kiekvieną teisingą atsakymą po 1 tašką.  
  

Vertinimas 

Suma: 
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III UŽDUOTIS  
 

- Tu turėtum būti man dėkinga, kad aš tave ištraukiau iš to ubagiško žvejų kaimo. Už ką, kodėl 
aš tave paėmiau? Kur buvo tavo turtai, kur buvo tavo kraitis? Nieko neturėjai, plika buvai kaip 
pirštas. 
 

Ieva Simonaitytė, Vilius Karalius, ištrauka  
 

Atsakykite į klausimus: 

1. Ką tradicinėje lietuvių bendruomenėje reiškė kraitis? Kas sudarydavo įprasčiausią 
kraičio dalį, kurią pasiruošdavo pati mergina? 

 

2. Išlikusios raudos liudija, kad senojoje lietuvių kultūroje per vestuves buvo raudama. 
Raudodavo jaunoji, taip pat jos mama, kiti giminės. Kaip paaiškintumėte tokį paprotį? 

 

3. Romane Vilius Karalius I. Simonaitytė aprašė Karalių giminę, iš kurios buvo kilęs jos 
tėvas. Kokiame kitame romane ji pavaizdavo savo motinos giminės istoriją? 

 

4. Kokio regiono lietuvių gyvenimas vaizduojamas I. Simonaitytės kūryboje? 

 

 
Vertinimas: 0 (atsakymas neteisingas), 1 (atsakymas iš dalies teisingas, bet netikslus arba nebaigtas), 

2 (atsakymas teisingas).  
  

Vertinimas 

Suma: 
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IV UŽDUOTIS 
 
Pateikti žodžiai: pelė ‘smulkus graužikų šeimos gyvūnėlis’, pelėda ‘plėšrus didelėmis akimis 
nakties paukštis’, pelėdgalvis ‘kas susivėlęs didele galva, negražus’, pelėdnamis ‘prastas, sugriuvęs 
namas, lūšna’, pelėgaudis ‘kas gaudo peles, peliautojas’, peliauti ‘gaudyti peles’, pelingas ‘gausus 
pelių’. 
 

Atsakykite į klausimus: 

1. Parašykite, kurie iš pateiktų žodžių yra kitų Jums nurodytų žodžių pamatas. Ar žodžio 
peliautojas ‘kas peliauja’ darybos pamatas yra tarp Jums pateiktų žodžių?  

 

2. Nurodykite bent du darybos požymius, kuriais susiję Jums pateiktas žodis pelėda ‘plėšrus 
didelėmis akimis nakties paukštis’ su žodžiu žuvėda ‘žuvėdra’. 

 

3. Parašykite, kurie iš Jums pateiktų žodžių yra dūriniai, atsiradę iš dviejų daiktavardžių, ir 
nurodykite dūrinių pamatą. Kurie iš pamatinių dūrinių žodžių apibrėžia kitus? 

 

 
Vertinimas: 0 (atsakymas neteisingas), 1 (atsakymas iš dalies teisingas, bet netikslus arba nebaigtas), 

2 (atsakymas teisingas).  
  

Vertinimas 

Suma: 



 6 

V UŽDUOTIS 
 

Pasirinkite tinkamus atsakymus: 

1. Kuris iš nurodytų lietuvių rašytojų buvo dramaturgas? 

 

a) Juozas Grušas. 

b) Ignas Šeinius.  

c) Marcelijus Martinaitis. 

 

2. Kuris iš nurodytų kūrinių yra politinė satyra? 

 

a) Rugiuose prie bedugnės. 

b) Gyvulių ūkis. 

c) Gargantiua ir Pantagriuelis. 

 

3. Kuris iš nurodytų kūrinių yra romantinė poema? 

 

a) Anykščių šilelis. 

b) Metai. 

c) Rolando giesmė. 

 
Vertinimas: Už kiekvieną teisingą atsakymą po 1 tašką. 
  

Vertinimas 

Suma: 
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VI UŽDUOTIS  
 
Lentelėje nurodyti Lietuvos patarmių pavadinimai. Į kiekvieną tuščią lentelės grafą iš pateikto 
sąrašo įrašykite po tris gyvenamųjų vietų pavadinimus, kurie yra nurodytos patarmės teritorijoje. 
 
Gyvenamųjų vietų pavadinimai: Alsėdžiai, Alvitas, Kražiai, Krekenava, Laižuva, Papilė, 
Rokiškis, Rubikiai, Rumšiškės, Stelmužė, Tauragnai, Vadaktai, Vaiguva, Vainutas, Vilkija, 
Vyžuonos, Žeimelis, Želva. 
 

Patarmė Gyvenamųjų vietų pavadinimai 

Pietų žemaičiai raseiniškiai  

Šiaurės žemaičiai telšiškiai  

Vakarų aukštaičiai kauniškiai  

Rytų aukštaičiai uteniškiai  

Rytų aukštaičiai anykštėnai  

Rytų aukštaičiai panevėžiškiai  

 
Vertinimas: Už kiekvieną gerai užpildytą lentelės grafą – įrašytus tris tinkamus vietovardžius – skiriami 

2 taškai. Už įrašytus du tinkamus vietovardžius skiriamas 1 taškas. Į lentelę įrašius vieną 
tinkamą vietovardį taškų neskiriama. 

  

Vertinimas 

Suma: 
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VII UŽDUOTIS  
 

Grūdų valanda 
grūdų valanda 
grūdų malimo valanda 
duona už- 
maišyta 
minkyta 
kepta 
balta 
parudavus 
juoda 
minkštimas 
pluta 
riekė atriekta 
vakarienė šventa 
vakarienė šventa. 

 
Kazys Bradūnas, „Duonos užkalbėjimas“, ištrauka 

 

Atsakykite į klausimus: 

1. Pakomentuokite eilėraščio pavadinime esantį žodį užkalbėjimas. Koks šio reiškinio ryšys su 
lietuvių kultūrine tradicija? Kokie užkalbėjimo raiškos bruožai būdingi pateiktam 
eilėraščiui? 

 

2. Kokia lietuvių deivė yra skalsos, javų derliaus lėmėja?  

 

3. Apibūdinkite svarbiausius Kazio Bradūno poezijos bruožus. 

 

 
Vertinimas:  
1-2 klausimas: 0 (atsakymas neteisingas), 1 (atsakymas iš dalies teisingas, bet netikslus arba nebaigtas), 2 
(atsakymas teisingas). 
3 klausimas: 0 (atsakymas neteisingas), 1 (atsakymas iš dalies teisingas, bet netikslus arba nebaigtas), 4 
(atsakymas teisingas ir išplėtotas).   

Vertinimas 

Suma: 
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VIII UŽDUOTIS 
 

Taip, anuo tilteliu, kuriuo į savo gimnaziją skubėdavo būsimieji amerikiečiai, mano pusbroliai 
Florijonas ir Zigmas, į pamokas Pavyzdinėje mokykloje vaikščiodavo ir mano motina, irgi būsimoji. 
Šiandien pagalvoju, kad jų gyvenimas Malūnų gatvėje gal ir nebuvo labai nykus – pirmučiausia neslėgė 
informacijos gausa, o gandai dažniausiai ir likdavo gandais. Na žinoma, kol neužskrisdavo lėktuvai – 
tam, kas buvo menkai dievotas, tokiam tada būdavo striuka. Mano motinai, pavyzdžiui. Šiaip jau teta 
Lydija buvo be galo taupi – šis bruožas vėliau jai labai pravertė Irkutske, ir ten badu niekas nenumirė. 
Tetulės taupumu ir aš gavau įsitikinti – iš Irkutsko ji parvežė dovanų ne tik kedro riešutėlių, bet ir porą 
sportinių megztinių, kurių vienas kuo puikiausiai pritiko man, antras broliui. Puikiausiai išlaikytų, 
nesuėstų kandžių, tokių aš čia niekad nebuvau turėjęs. O juk prieškariniai, gal net Floruko ar Zigmučio 
dėvėti!  

 
Jurgis Kunčinas, Tūla, ištrauka 

 

Atsakykite į klausimus: 

1. Žinodami, kad visi vienskiemeniai žodžiai yra kirčiuoti, teksto sakinyje Šiandien pagalvoju, 
kad jų gyvenimas Malūnų gatvėje gal ir nebuvo labai nykus – pirmučiausia neslėgė informacijos 
gausa, o gandai dažniausiai ir likdavo gandais raskite trumpuosius kirčiuotus skiemenis 
tuose žodžiuose, kuriuos kaitant (veiksmažodžių atveju - pateikta laiko forma) veikia 
antrojo nuo galo skiemens taisyklė, ir prašę tuos žodžius tekste pateikta forma pabraukite 
jų kirčiuotus skiemenis. 

 

2. Raskite tekste pavartotų daiktavardžių deminutyvines priesagas ir jas parašę skliaustuose 
vienaskaitos vardininku pateikite juos turinčius teksto žodžius. 

 

3. Raskite tekste pavartotą žodį, kurio šaknies dvigarsis giminiškuose žodžiuose kaitaliojasi su 
jų šaknyse rašoma nosine balse, ir parašykite bent vieną jam giminišką žodį, kurio šaknyje 
rašoma nosinė balsė. 

 

4. Kokios kalbos dalies žodžiai tekste yra pateikti aukščiausiuoju laipsniu? Paminėję kalbos 
dalį, pateikite ir laipsniuojamus žodžius. Kokią funkciją atlieka tekste su šios kalbos dalies 
žodžiu, pateiktu aukščiausiuoju laipsniu, įvardis kuo?  

 

  

Vertinimas 
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5. Raskite šalutinį sakinį sudėtiniame teksto sakinyje Taip, anuo tilteliu, kuriuo į savo gimnaziją 
skubėdavo būsimieji amerikiečiai, mano pusbroliai Florijonas ir Zigmas, į pamokas Pavyzdinėje 
mokykloje vaikščiodavo ir mano motina, irgi būsimoji ir įvardiję jo pobūdį pateikite šalutinį 
sakinį. Parašykite bent vieną jungiamąjį kito kamieno žodį, kuriuo jungiami Jūsų nurodyto 
tipo šalutiniai sakinai prie pagrindinio sakinio. 

 

6. Raskite tekste bent du kaitomus žodžius, kurie kituose tekstuose šiuos žodžius sukirčiavus 
ir ištarus taip pat būtų kitų gramatinių formų žodžiai. Parašę tuos žodžius nurodykite 
galimas kitas (nei yra pateiktame tekste) jų gramatines formas. 

 

7. Kuo išreikšta sudurtinio tarinio būdavo striuka (plg. Na žinoma, kol neužskrisdavo...) 
vardinė dalis? Kokio linksnio forma dažniausiai reiškiama sudurtinio tarinio vardinė dalis 
lietuvių kalbos sakiniuose, kai jungtis yra asmenuojamoji veiksmažodžio forma? 

 

 
Vertinimas: 0 (atsakymas neteisingas), 1 (atsakymas iš dalies teisingas, bet netikslus arba nebaigtas), 

2 (atsakymas teisingas).  
  

Vertinimas 

Suma: 
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IX UŽDUOTIS 
 

Aš pasirinkau tiesioginę veiklą ir tapau paženklintas keturiais tobuliausios pasaulio santvarkos 
priešo ženklais – už darbą New Yorke veikusiame „Pavergtųjų tautų seime“, už pjesę „Penki stulpai 
turgaus aikštėje“, už veiklą Tarpt. PEN klube ir už dalyvavimą „Laisvės“ ir „Laisvosios Europos“ 
radijo laidose lietuvių kalba. Todėl ir perestroikos klestėjimo laikais <...> negavau vizos, Lietuvą 
išvydau 1990 m. gruodį.  

 
Algirdas Landsbergis, interviu, 2019  

 

Atsakykite į klausimus: 

1. Kokie istoriniai įvykiai vaizduojami citatoje minimoje A. Landsbergio pjesėje „Penki stulpai 
turgaus aikštėje“?  

 

2. Paminėkite bent du kitus žymius XX a. lietuvių dramaturgus, kūrusius Lietuvoje. 

 

3. Kokiame išeivijos literatūros žurnale, leistame XX a. šeštajame dešimtmetyje, buvo 
publikuojama A. Landsbergio, A. Mackaus, J. Meko ir kitų lietuvių rašytojų kūryba? 

 

4. Koks lietuvių išeivijos atstovas XX a. antrojoje pusėje išgarsėjo kaip semiotikos teoretikas? 
Kokioje šalyje jis gyveno? 

 

 
Vertinimas: 0 (atsakymas neteisingas), 1 (atsakymas iš dalies teisingas, bet netikslus arba nebaigtas), 

2 (atsakymas teisingas).  
  

Vertinimas 

Suma: 
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X UŽDUOTIS 
 
Toliau pateikti sakiniai iš Lietuvių kalbos žodyno, daugelis jų – iš Jono Jablonskio 
tekstų: 
 
Ar girdėjai, ar regėjai kaip aguonas sėja? 
Bene jis ką žino? 
Jai dabar nebe kiaulės rūpi šerti. 
Ko tik nenumyniau tau kojos. 
Štai svečias ateina. 
Taip jie tik mums daro. 
Taisykis nesitaisęs, be vakaro vis neišvažiuosi. 
Tas jau (tas pats) žmogus ir vakar buvo atėjęs. 
 

Atsakykite į klausimus: 

1. Kokiai kalbos daliai priklauso visi pabraukti žodžiai ir jų junginiai? Kokią funkciją 
sakiniuose atlieka šios kalbos dalies žodžiai? 

 

2. Kokia gramatinė ypatybė sieja visus pabrauktus žodžius? Kurie pabraukti žodžiai 
gramatikose yra laikomi sudurtiniais?  

 

3. Raskite ir parašykite du pabrauktus pateiktų sakinių žodžius, kurie yra susiję su įvardžiais. 
Parašykite bent vieną įvardį, kuris tam tikrame kontekste gali atlikti Jūsų anksčiau 
nurodytos (žr. 1 klausimą) kalbos dalies funkciją. 

 

4. Parašykite du žodžius, kurie savo forma atitinka Jūsų anksčiau nurodytos (žr. 1 klausimą) 
kalbos dalies žodžius, tačiau priklauso kitai (ar kitoms) kalbos daliai (ar dalims) nei minėtas 
įvardis, ir nurodykite jų kalbos dalį (ar dalis). 

 

 
Vertinimas: 0 (atsakymas neteisingas), 1 (atsakymas iš dalies teisingas, bet netikslus arba nebaigtas), 

2 (atsakymas teisingas).  
  

Vertinimas 

Suma: 
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XI UŽDUOTIS 
 

Tuo tarpu visa Graikija liepsnojo karo troškimu. Gynybos ir puolimo ginklai, žirgai, laivai – visi 
šie dalykai buvo parengti per dvejus metus; dalis jaunų vyrų į karą skubėjo patys, kiti jų bendraamžiai 
į jį veržėsi, siekdami garbės ir lenktyniaudami su draugais dėl karinės tarnybos. Tačiau tarp visų tų 
darbų svarbiausias rūpestis buvo parengti ypač didelį jūrų karo laivyną, o būtent, kad daug tūkstančių 
karių, iš visur į vietą surinktų, negaištų, negalėdami išplaukti dėl aplaidžiai sprendžiamų laivyno 
reikalų. Taigi prabėgus dviem metams, į Aulidę, esančia Bojotijoje (mat buvo pasirinkta būtent ši vieta) 
kiekvienas iš karalių pasiuntė karinius laivus, aprūpintus pagal savo karalystės turtus ir galybę. 
 

Diktis Kretietis, Apie Trojos karą. Viduramžių romano ištrauka 
 

Atsakykite į klausimus: 

1. Kokiame Antikos epe buvo aprašytas Trojos karas. Nurodykite autorių ir kūrinį. 

 

2. Šiandien beveik visuotinai sutariama dėl to, kur stovėjo Trojos miestas, tačiau ar čia iš 
tiesų vyko žymiajame epe aprašytas Trojos karas, nėra tiksliai žinoma. Kokiai šaliai šiuo 
metu priklauso ši teritorija? 

 

3. Kaip vadinasi Lietuvos Viduramžių raštijos paminklai, kuriuose pasakojama mitinė 
Lietuvos proistorė? 

 

4. Koks lietuvių poetas Trojos karo laivų epizodo tema sukūrė eilėraštį „Laivų katalogas“? 

 

 
Vertinimas: 0 (atsakymas neteisingas), 1 (atsakymas iš dalies teisingas, bet netikslus arba nebaigtas), 

2 (atsakymas teisingas).  
  

Vertinimas 

Suma: 
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XII UŽDUOTIS 
 

Atsakykite į klausimus: 

1. Janas Lasickis ją vadina bičių deive, o Simonas Daukantas – „vienintele tikra motina visų 
kitų bičių“. Jos buvo kviečiamasi spiečiant bitėms. Ši deivė buvo ir darbšti audėja. Tikėta, 
kad ji skatina augimą, gausėjimą, dauginimąsi, globoja ištekėjusias, besilaukiančias moteris. 
Kokia tai lietuvių deivė? 

 

2. Ši deivė paminėta Ipatijaus metraštyje, kurią kartu su kitais dievais slapta garbino karalius 
Mindaugas, o Janas Dlugošas ją vadina Diana. Lietuvių panteono tyrėjai mano, kad ji buvo 
garbinta kaip miško, medžioklės deivė. Kokia tai lietuvių deivė?  

 

3. Šios deivės vardas yra gerai paliudytas lietuvių tautosakos, o šią deivę mini Janas Lasickis. 
Tai – lietuvių ugnies, namų židinio deivė. Tikėta, kad ją įžeidus namai gali būti nubausti 
gaisru. Krikščioniškoje Lietuvoje ji buvo sutapatinta su Šv. Agota. Kokia tai lietuvių deivė? 

 

4. Tai – senovės lietuvių žemės, taip pat derliaus, namų dievas. Motiejus Pretorijus jį dar vadina 
sodybos dievu, nuo kurio priklauso ūkio gerovė. Martynas Mažvydas taip pat jį mini 
daugiskaitos forma. Buvo tikėta, kad kiekvienas žmogus turi su jo žeme susijusį savo dievą. 
Koks tai dievas? 

 

 
Vertinimas: už kiekvieną teisingą atsakymą po 1 tašką. 

Vertinimas 

Suma: 


