
 DĖL XXIX  LIETUVOS MOKINIŲ  

 RUSŲ (UŽSIENIO IR GIMTOSIOS) KALBOS  

OLIMPIADOS III (ŠALIES) ETAPO  

 

INFORMACIJOS PATIKSLINIMAS  

RUSŲ (UŽSIENIO) KALBOS GRUPEI (RU)  

 

Olimpiados formatas – virtualus 

Rusų (užsienio) kalbos grupės olimpiados aprašymas: 

Kovo 24 d.  

1. 9.50 – 10.00 – prisijungimas prie rusų (užsienio) kalbos užduočių atlikimo grupės ZOOM 

platformoje. (Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta kovo 23 d. iki 15 val. Kartu su nuoroda į 

mokinio el. pašto adresą bus išsiųstas ir dalyvio kodas).  

2. 10.00 – 10.10 – Pasisveikinimas, vykdytojai skaito trumpą instruktažą dėl testo atlikimo.  

3. 10.10 – 10.15 –  RU testo, kuris bus atsiųstas  į jūsų elektroninio pašto dėžutę, parsisiuntimas 

į kompiuterį ir išsisaugojimas. 

4. 10.15 – 11.30 - RU testo atlikimas WORD‘ o dokumente (dokumentas tūri būti 

išsaugotas  jūsų kompiuteryje  gautu formatu, formato nekeičiate).  

5. 11.30 – 11.40 – RU atlikto testo siuntimas į elektroninio pašto dėžutę, iš kurios gavote testą. 

PRIEŠ SIŲSDAMAS DARBĄ, DALYVIS ANT DARBO TURI UŽRAŠYTI DALYVIO 

KODĄ, WORD DOKUMENTĄ TAIP PAT PAVADINTI KODU. (PVZ. RU-01) 

DARBAS, ANT KURIO NEBUS PARAŠYTAS DALYVIO KODAS, NEBUS 

VERTINAMAS. 

Nurodymai dėl testo atlikimo  

• Užduotyse, kur reikia pasirinkti vieną iš pasiūlytų variantų, teisingą atsakymą 

pažymėkite geltona spalva.   

• Kai užduotyje reikalaujama įrašyti teisingą variantą iš pateiktų raidžių ar žodžių, galite 

arba kopijuoti ir įklijuoti pasirinktą atsakymą, arba spausdinti rusų kalbos klaviatūra 

teisingą atsakymą. 

• Atvirus atsakymus rašykite naudodamiesi rusų kalbos klaviatūra.   

• Kandidatai, atlikę testą iki nurodyto laiko (11.40), gali atliktą TESTĄ išsiųsti anksčiau.  

• Išsiųsti pasibaigus nurodytam laikui (11.40) darbai, vertinami nebus.   

• Apie iškilusias technines problemas  nedelsiant praneškite savo grupės vykdytojui. 

  

                            11.40 – 11.50 – Pertrauka 

Po pertraukos: 

1. 11.50 – prisijungimas prie rusų (užsienio) kalbos užduočių atlikimo grupės ZOOM 

platformoje. RU kūrybinio darbo raštu užduoties, kuri bus atsiųsta  į jūsų elektroninio pašto 

dėžutę, parsisiuntimas į kompiuterį ir išsisaugojimas. 

2. 12.00 – 13.15– RU kūrybinio darbo raštu užduoties atlikimas. 

3. 13.15 – 13.25 – RU atlikto kūrybinio darbo raštu siuntimas į elektroninio pašto dėžutę, iš  

kurios gavote testą.  



Nurodymai dėl kūrybinio darbo raštu  atlikimo  

• Jūs turite atlikti kūrybinį darbą raštu, rašydami ranka baltos spalvos popieriaus lape 

linijomis tamsiai mėlynu rašikliu. 

• Atliktą RU kūrybinį darbą raštu, rašytą ranka, prašome  nuskenuoti  arba nufotografuoti ir 

išsiųsti į elektroninio pašto dėžutę, iš kurios gavote užduotį.  

• Kandidatai, atlikę RU kūrybinio darbo raštu užduotį iki nurodyto laiko (13.15), gali  RU 

kūrybinio darbo raštu užduotį išsiųsti anksčiau. 

• Išsiųsti pasibaigus nurodytam laikui (13.25) darbai, vertinami nebus. PRIEŠ SIŲSDAMAS 

DARBĄ, DALYVIS ANT DARBO TURI UŽRAŠYTI DALYVIO KODĄ, DOKUMENTĄ 

TAIP PAT PAVADINTI KODU. (PVZ. RU-01) DARBAS, ANT KURIO NEBUS 

PARAŠYTAS DALYVIO KODAS, NEBUS VERTINAMAS. 

• Apie iškilusias technines problemas nedelsiant praneškite savo grupės vykdytojui. 

 

Kovo 25 d. 

10.00 – 16.00 – Kalbėjimo užduoties atlikimas. Atliekant kalbėjimo užduotį  vienu metu 

dalyvauja 5 mokiniai. 

 

Nurodymai dėl kalbėjimo užduoties atlikimo  

 

• Kiekvienas olimpiados dalyvis turės prisijungti ir atlikti kalbėjimo užduotį tam tikru jam 

nurodytu laiku.   

Informaciją apie atsakinėjimo laiką ir prisijungimo nuorodą bus atsiųstos į jūsų nurodytą 

elektroninį paštą kovo 24 d.  

• Kiekvienam dalyviui, gavus jam nurodytu laiku kalbėjimo užduoties medžiagą, bus skirta  

30 min. pasiruošimui.  Jūs turėsite suformuluoti savo pranešimo temą  ir per 3-5 min. 

pristatyti perskaitytą medžiagą. 

• Dalyvio kalbėjimo klausosi kiti 4 tuo pačiu metu prisijungę dalyviai.  Pasisakius visiems 5 

dalyviams vyks 10-15 min.  polilogas (klausimai-atsakymai).  

• Kiekvieno dalyvio kalbėjimo užduoties atlikimo trukmė apie  60 min.  

 

Meninio skaitymo konkursas 

 

            Dalyvavimas meninio skaitymo konkurse nėra privalomas. 

 

• Meninio skaitymo konkurso kūrinių deklamavimo vaizdo įrašus prašome atsiųsti šiuo  

elektroniniu paštu tekle@olimpiados.lt  iki kovo 23 d. imtinai. Deklamuojantysis 

filmuojamas visu ūgiu. 

• Deklamavimas vertinamas atskirai. Meninio skaitymo dalyviams bus pridėtas 1 papildomas 

balas prie bendros balų sumos už kitas užduotis. 

• Mokinys, siųsdamas vaizdo įrašą, jį turi pavadinti savo vardu ir pavarde. Laiške mokinys turi 

nurodyti šį sakinį (Aš, Jonas Jonaitis, siunčiu kūrinio deklamavimo vaizdo įrašą) 

 

mailto:tekle@olimpiados.lt


Mokininiai turi pasirūpinti: 

➢ Rusų kalbos klaviatūra 

➢ Kokybiška kamera 

➢ Kokybišku mikrofonu 

➢ Baltos spalvos popieriumi linijomis 

➢ Tamsiai mėlynos spalvos rašikliu 

 

Užduočių atlikimo sąlygos: 

 

1. Visų  užduočių atlikimo metu dalyvių  mikrofonai tūri būti įjungti. 

2. Visų  užduočių atlikimo metu dalyvių  kameros tūri būti įjungtos.  

  

Visus iškilusius klausimus aptarsime virtualaus instruktažo metu: 

 

 Instruktažas – kovo 18 d. 15.30 

 

Visais organizaciniais klausimais maloniai prašome kreiptis (negavus prisijungimo nuorodos 

ar užduočių) į Olimpiados organizatorę Teklę Songuliją 863632466, tekle@olimpiados.lt  

 

Informaciją parengė RU olimpiados vertinimo komisijos pirmininkė Irena Vološina 
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