LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS OLIMPIADA
LIETUVOS IR UŽSIENIO LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ MOKINIAMS
9–10 klasės
Užduotis atlieka užsienio lietuviškų mokyklų mokiniai

Dalyvio vardas, pavardė

Klasė

RAŠYMO UŽDUOTIS
(Trukmė – 120 min.)
Perskaitykite Eduardo Mieželaičio eilėraščio Žmogus ištrauką ir atlikite užduotį.
Žmogus
Mano dvi kojos remias į žemės rutulį,
mano dvi rankos paremia saulės kamuolį,
o tarp žemės rutulio
ir tarp saulės kamuolio –
stoviu aš...
Mano galva apskrita – kaip žemės rutulys,
kurio gelmėse – kaip rūda ir anglis –
klodais giliai susiklostę smegenys,
aš jas kasu ir lydau iš plieno
didelius daiktus:
traukinius, žemę apjuosiančius, ir laivus,
skrodžiančius žemės gilius vandenynus,
ir lėktuvus, paukščio tolesnį tęsinį,
ir raketas, greitesnes už žaibą
ir greitesnes už mano minties siūlą...
Mano galva apskrita – kaip saulės kamuolys,
iš kurio gelmės saulės spindulys
į visas keturias puses spinduliuoja
ir žemėje visa gaivina,
ir įkvepia žemei gyvybę...
Kas žemė?
Kas ji be manęs? ---

Užduotis. Parašykite 250–300 žodžių rašinį, kuriame pasvarstykite, kuo, jūsų
manymu, įdomus žmogus.
Rašydami rašinį
• galite remtis įvestimi, asmenine, socialine, kultūrine patirtimi. Bent vienoje
pastraipoje būtina remtis ir literatūra.
• sugalvokite patrauklų, rašinio pagrindinę mintį atitinkantį pavadinimą.
Pastabos:
• Suskaičiuokite žodžius ir paraštėje pažymėkite 250 žodžių ribą.
• Jei parašėte mažiau, vis tiek suskaičiuokite žodžius ir nurodykite jų skaičių.

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS OLIMPIADA
LIETUVOS IR UŽSIENIO LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ MOKINIAMS
11–12 klasės
Užduotis atlieka užsienio lietuviškų mokyklų mokiniai

Dalyvio vardas, pavardė

Klasė

RAŠYMO UŽDUOTIS
(Trukmė – 120 min.)
Lietuvos Respublikos Seimas 2022 metus yra paskelbęs garsaus išeivijos menininko
Jono Meko metais. Jonas Mekas – Lietuvoje gimęs avangardinio kino kūrėjas ir kino
kritikas, rašytojas ir poetas.

Moksleivių akademija, norėdama paminėti Jono Meko

atminimą, skelbia rašinio konkursą. Įdomiausio, originaliausio rašinio autoriaus laukia
maloni staigmena, tad pasistengti verta.
Perskaitykite Jono Meko mintis ir atlikite užduotį.
Visi nori tik į priekį eiti. Bet aš manau, šiandieną yra daug gudriau eit atgal. Žiūrėt,
ieškot, ką praradom. Ką praradom su savo visa „pažanga“. O praradom ne tik daug:
galimas daiktas, kad mes esam praradę viską: orą, vandenį, žemę, upes, upelius, medžius,
gėles, dainas, nekaltumą, tikėjimą į viską, kas šventa.
Labai lengva eiti į priekį: nereikia galvoti, nes eini su minia: su televizija, su
technologija, kompiuteriais, Amerika... Eini į priekį ne su galva, bet tik kad kiti jau eina
į priekį. Aklai, kaip visos avys eina, taip ir aš einu... Bet viena avis ėjo prieš srovę, atgal...
į senas, žalias pievas. Avis dar sapnavo, dar prisiminė...
Sako: Nepamesk kelio dėl takelio... A, žiūrint, kur kas eina. Žiūrint kur kas nori nueiti.
Yra vietų, kur gali nueiti tik takeliais.
Jonas Mekas

Užduotis. Parašykite 300 žodžių rašinį, kuriame
-

išsakykite savo požiūrį į pasirinktą / pasirinktas Jono Meko mintį / mintis;

-

pasvarstykite, kas Jums daro įtaką, kas svarbu einant gyvenimo keliu.

• Grįsdami mintis remkitės literatūrine, kultūrine ar kt. patirtimi.
• Sugalvokite patrauklų, rašinio pagrindinę mintį atitinkantį pavadinimą.
Sėkmės!

Pastabos:
• Parašę rašinį suskaičiuokite žodžius ir pažymėkite 300 žodžių ribą.
• Jei parašėte mažiau, vis tiek suskaičiuokite žodžius ir nurodykite jų skaičių.

