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KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI 
POZOM PODSTAWOWY 

 
Cz !" I – rozumienie czytanego tekstu 

 
Iš vaikyst#s knygeli$ paž%stama 

 
ATSAKYMAI                                                                             Balai      Maks. 21 

1 Pavyzdžiui: Ši nuomon  – tai A. 
Skliutauskait s pasakyti žodžiai, kad „jauna 
buvusi ne!domi“. „Vargu ar sutikt"“ – reiškia, 
jog sve#iams sunku b$t" tuo patik ti. 

                                0-1-2 
 1- už atsakym% ! vien% klausimo dal! 
 2 - už atsakym% ! abi klausimo dalis 

2 Dailinink  savo gyvenime labiau vertina 
subrendusios moters laikotarp! – kai atsieja 
jaunyst s išdaigas ir susiformuoja jos 
k$rybinis charakteris, kai gerai ima suprasti 
meno subtilumus, atranda savo stili", pagaliau 
atsisako knyg" iliustravimo ir imasi tapybos, 
tampa giliai m%stan#ia bei tikra menininke. 

                                0-2 
                    
                    

3 Pavyzdžiui: Tai reiškia, jog Dail s institutas 
sovietme#iu buvo suvaržytas, 
kontroliuojamas, partijos valdomas buvo 
priverstas !gyvendinti jos id jas bei kurti 
socialistinio realizmo men% (vaizduoti 
traktorininkus, darbininkus, Lenin% ir t.t), 
d stytojams ir studentams nebuvo leidžiama 
atvirai reikšti savo nuomoni", laisvai kurti bei 
ugdyti savo talent". 

                               0-1-2 
 1- už suvokt% fraz& “g$džiausi” 
laikai, pvz. pateikt% sinonim% 
“sunkiausi”, susiejim% su istorija 
 2 – už nurodyt% socialistinio realizmo 
metodo primetim% 

4 A. Skliutauskait  iliustravo knygeles vaikams 
bei diafilmus, užsimin jo litografija, tap , 
siuvo l les. 

                                 0-1 
                    
                    

5 c) Dailinink  laiko pakabinusi ant sienos 
vien%  „Pelen s“  iliustracij% tam, kad gal t" 
pavaizduoti sve#iams savo iliustracij" tobulas 
spalvas lyginant su j" atvaizdais knygose. 

                                 0-1 
                    
                    

6 K$rybin& laisv& meninink  pajuto po ilgo 
diafilm" k$rimo laiko. Prisl gta darbo 
monotonijos, siekdama paspartinti piešim%, 
 m  ieškoti nauj" technik": atsisak  
realistin s manieros bei vaizduojam" siužet" 
nereikaling" detali", surado tinkam% 
kompozicij% ir atrado savo individual" stili". 

                              0-1-2 
    1 - nurodytas bent vienas veiksnys 
    2 – išsamus atsakymas 

7 Tapytoja išreišk  savo neišsipildžiusi% svajon& 
tapyti aliejiniais dažais, ta#iau tai neleidžia jai 
jos sveikata. 

                             0-2 
                    
                    

8 A. Skliutauskait  save priskiria prie 
emocionali"j", ekspresyvi"j" meninink" 
grup s, kadangi tapydama vadovaujasi 
emocijomis, nuotaika. Pagal nuotaik% parenka 
spalvas, kurios, anot jos, jos k$ryboje 

                            0-1-2 
 1- už atsakym% ! vien% klausimo dal! 
 2 - už atsakym% ! abi klausimo dalis      
                    



J zyk litewski – poziom podstawowy 

Klucz punktowania odpowiedzi 

 136

svarbiausios. 
9 Pavyzdžiui: Meninink  iškent jusi sunki% 

širdies operacij% yra nusiteikusi itin 
pozityviai, kupina geros k$rybin s energijos, 
dažniau pastebi pasaulio grož!, optimistiškai 
nusiteikusi, grož! mato visur, !taria – jog 
gal t" j! atrasti ir kal jimo sienose. 

                         0-1-2 
1 – pasteb tas pozityvus meninink s 
poži$ris ! gyvenim% 
2 – išsamus atsakymas 

10 Pavyzdžiui: Inteligencija – protinis 
išsilavinimas, specifiškas proto požymis, 
kurio negalima suvaidinti. J! žmogus turi (kaip 
vieni mano) prigimt%, arba (kit" nuomone) 
išlavint%. Iš tikr"j", ši% vertyb& žmogus arba 
turi, arba jos stokoja. 

                      0-2 
                    
                    

11 Li$des!, vienatv&. Jos tampa gyvenimo 
draug mis.  

                       0-1-2 
 1 – nurodyta viena nuotaikos r$šis 
 2 - išsamus atsakymas 

12 Publicistinis tekstas, skirtas visuomenei 
susipažinti su dailininke A. Skliutauskaite, su 
jos poži$riu ! men%. 

                       0-1 
                    
                    

 
 
 
 

 
Cz !" II – pisanie w&asnego tekstu 
 
1 tema: Remdamiesi Šatrijos Raganos k'rinio Irkos tragedija pateikta ištrauka bei visa 

novele, išanalizuokite Irkos vidinio, sukurtojo ir realaus pasaulio kontrast(. 
 

1.Temos 
argumentavimas 

Nr Kriterijai 
Balai 

Maks.22 
 1 Parašytas !vadas 

  Rašytojos k$rybos pagrindiniai bruožai 
  D mesys  vaiko psichologiniam, 
dvasiniam pasauliui 

0-1-2 

 2 Mažosios Irkos paveikslas  
  Tragiškumo priežastys: dingsta 
pasitik jimas t vais kai nebelieka šeimos 
  Turi savo pasaul!, laki% vaizduot&, 
svajones, tik jim%, meil& gamtai bei 
gyv$nams  
  Mergait  moka myl ti bet pati nemylima 
ir nereikalinga 

0-1-2-3-4 

  3 “Irkos pasaulis” – išsvajotasis, idiliškas
  Irkos erdv , pripildyta šviesi" spalv", 
ger" jausm". 
  Pati su kitais elgiasi taip, kaip trokšta kad 
kiti su ja  elgt"si. 
  ' pasaul! Irka žvelgia mamyt s akimis, 
joje pabunda moteriškas troškimas paguosti, 

0-1-2-3-4 
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nuraminti, priglausti 
  Mergait  dvasia laisvai bendrauja su 
Dievuliu ir su gamta 
  Grožisi saul s namais, žavisi žvaigždu#i" 
„šeima“ 
  Irkos kambarys taip pat kupinas šviesos ir 
jaukumo, kur! j! pati sukuria (baldai 
perteikia savo norus) 

 4 Realusis pasaulis – priešprieša sukurtajam  
  Abejingumas, nemeil  iš artim"j" pus s 
  Iširusi šeima 
  Namuose n ra darnos, n ra abipus s 
meil s 

0-1-2-3-4 

 5 K$rinio kulminacija  
  Irka gauna nauj% sm$g! – ji nereikalinga 
ir t vui 
  Nugali atšiaurus pasaulis, o Irkos 
išsvajotasis, idiliškas - sužlunga 

0-1-2-3-4 

 6 Padarytos išvados 
Išsamus apibendrinimas 
  Mažosios Irkos kan#ia 
  Irka – br&stanti asmenyb , nutarusi pati 
spr&sti savo problemas 
  Šatrijos Ragana šioje novel je palaiko  
vaiko pus&, ji skleidžia grož!, meil& ir g r! 
Neišsamus apibendrinimas 
Bandymas apibendrinti 

0-1-2-4 
4 
 
 
 
 

 
2 
1 

2. Kalba ir 
kompozicija 

Kriterijai Balai 
Maks.27 

a) Sintaks# ir 
fleksija 

 
Maks.9 

Sintaks  ir fleksija taisyklinga ir !domi 9 
Sintaks  ir fleksija taisyklinga 7 
Sintaks  ir fleksija iš esm s taisyklinga 5 

 

Yra klaid", bet sintaks  ir fleksija nepažeidžia kalbos 
komunikatyvumo 

3 

b) Žodynas, 
frazeologija, 

stilius 

 
Maks.10 

Turtingas ir !vairus žodynas, taisyklinga frazeologija, 
lengvas, gyvas stilius 

10 

Geras žodynas, taisyklinga frazeologija, 
komunikatyvus stilius 

7 

 

Taisyklingas žodynas ir komunikatyvus stilius 4 
c) Rašyba ir 

skyryba 
 

Maks.4 

Taisyklinga rašyba ir skyryba 4 
Pavien s rašybos ir skyrybos klaidos 2 

 

Yra daugiau rašybos ir skyrybos klaid" 1 
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d) Kompozicija 
Maks.4 

Funkcionali, rišli, logiška kompozicija 4 
Trinar , rišli kompozicija – grafiškai matomos dalys 2 

 

Rišlus tekstas 1 
 

 
 

 
2 tema: Išnagrin#kite V. Kudirkos eil#rašt% Labora! ir atskleiskite jo id#jas. 
 

1.Temos 
argumentavimas 

Nr Kriterijai 
Balai 

Maks.22 

 1 Parašytas !vadas 
  V.Kudirkos veikla, laikraš#io 
“Varpas”leidimas  
  V.Kudirkos d mesys  gyvybiniams XIXa. 
lietuvi" tautos reikalams. 
  Poezijos pagrindiniai bruožai: 
vaizduojama Lietuvos ateities vizija, 
skelbiami kovos manifestai.  

0-1-2 

 2 Eil raš#io kalbin s priemon s, lemian#ios 
eil raš#io savitum%, iškilmingum% 
  !sakmus tonas: sušunkama, klausiama, 
liepiama, pabr žiama. 
  publicistinis patosas 
  pragmatiškas ir didaktiškas poeto žodis 

0-1-2-3-4 

  3 Eil raš#io trejyb  - jaunyst , draugyst , 
darbas 
  Pasirinkta lotyniško devizo ora et labora 

(melskis ir dirbk) moralin  paskata 
  Jaunas žmogus skatinamas siekti dor", 
kilni", sau ir visuomenei prasming" tiksl" 
  Atminties palikimo apie save svarba 
  Draugyst  tai vertyb , kuri paskatins, 
pad s !veikti kli$tis 

0-1-2-3-4 

 4 Šventos ugnies, degan#ios jaunuolio 
kr$tin je, metaforos aptarimas 

0-1 

 5  „Labora!” - tai od  jaunystei 
  Eil raštis pulsuoja jaunatviška energija, 
žavimasi jaunyst s galiomis 
  Jaunas žmogus - tobulas, dieviškas, nes 
kr$tin je rusena noras ir užsispyrimas 

0-1-2-3 

 6  Viena didžiausi" vertybi" – tapsmas 
žmogumi 
  Žmogumi tampama nuosekliai, ramiai 
atliekant darb%, siekiant kilni" ideal",  
draugyste, dorumu 

0-1-2-3-4 
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   Kudirka suk$r  darbštaus, atkakliai tikslo  
siekian#io žmogaus-didvyrio paveiksl%. 

 7 Padarytos išvados 
Išsamus apibendrinimas 
  Eil raštis atskleidžia V.Kudirkos kilnias 
id jas, išaukština žmogaus ideal% 
  Kudirka - minties poetas, derin%s 
romantin& form% ir pozityvistin! turin! 
  Eil raš#io aktualumas XIX a. Lietuvoje ir 
šiandien 
Neišsamus apibendrinimas 
Bandymas apibendrinti 

0-1-2-4 
4 
 
 
 
 

 
 

2 
1 

2. Kalba ir 
kompozicija 

Kriterijai Balai 
Maks.27 

a) Sintaks# ir 
fleksija 

 
Maks.9 

Sintaks  ir fleksija taisyklinga ir !domi 9 
Sintaks  ir fleksija taisyklinga 7 
Sintaks  ir fleksija iš esm s taisyklinga 5 

 

Yra klaid", bet sintaks  ir fleksija nepažeidžia kalbos 
komunikatyvumo 

3 

b) Žodynas, 
frazeologija, 

stilius 

 
Maks.10 

Turtingas ir !vairus žodynas, taisyklinga frazeologija, 
lengvas, gyvas stilius 

10 

Geras žodynas, taisyklinga frazeologija, 
komunikatyvus stilius 

7 

 

Taisyklingas žodynas ir komunikatyvus stilius 4 
c) Rašyba ir 

skyryba 
 

Maks.4 

Taisyklinga rašyba ir skyryba 4 
Pavien s rašybos ir skyrybos klaidos 2 

 

Yra daugiau rašybos ir skyrybos klaid" 1 
d) Kompozicija 

Maks.4 

Funkcionali, rišli, logiška kompozicija 4 
Trinar , rišli kompozicija – grafiškai matomos dalys 2 

 

Rišlus tekstas 1 
 


