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Perskaitykite eilėraštį. Atsakykite į 1 - 19 
klausimus. 
 
Anzelmas Matutis 
 

Aš kalbuosi su giria 
 

1. Rausvas saulės kamuolys... 
Dega visas pagirys, 
Ryto žėrinčiam gaisre 
Aš kalbuosi su giria: 
̶  Giružėl, 
Ar prabudai?   ̶  
Atsišaukia man aidai: 
̶  Prabudau, 
Jau prabudau, 
Ryto perluose braidau. 
 

2. ̶  Ar prikėlei paukščiukus? 
Aidas atskrenda lakus: 
̶  Paklausyk – 
Či ry! Či ry! 
Čiulba ulba pagiry. 
 

3. Skraidžioja aplink žvaliai 
Saulės paukščiai – 
..............   . 
Vaikšto tarpgiriuos 
Diena, 
Kraitė jos – 
Gėlių pilna. 
 

4. - Kam gėles, 
Girel, barstai? 
- Temarguos 
Kalnai, šlaitai, 
Ir į kilimus gėlių 
Gal atskrisi drugeliu... 
 

5. Vakarėly, vakare 
Vėl kalbuosi su giria: 
- Giružėle, 
Ką veiki? 
Ko, girel, 
Rami, tyki? 
 

6. - Aš migdau 
Šilų egles, 
Jom seku 

Pasakėles, 
Kloju patalus miglų 
Ant berželių, ąžuolų... 
Greit užsnūsiu 
Ir pati – 
Jau naktis 
Arti arti... 
 

7. - Giružėl, 
Saldžių sapnų! 
O giria: 
- Ūū! Ūū! 

 
1. Ką poetas pasako eilute 

dega visas pagirys? 
A) dega miškas   
B) girioje kilo gaisras  
C) saulė patekėjo ir apšvietė girią  
D) saulė nukrito į žemę   
E) išaušo rytas 
 

2. Kas parodo, kad paukščiukai jau nubudo? 
A) jie vaikšto tarpgiriuos 
B) jie barsto gėles 
C) giriai jie linki saldžių sapnų 
D) jie ulba pagiry 
E) jie atsišaukia aidu 

 
3. Kas bendra yra tarp žodžių:  girel, giružėl, 

giružėle? 
A) visi jie yra veiksmo žodžiai 
B) visi jie turi dvibalsių 
C) visi jie turi mišriųjų dvigarsių  
D) visi jie yra kreipiniai (kreipimosi žodžiai) 
E) nieko 
 

4. Kiek iš viso mišriųjų dvigarsių yra pirmame 
posmelyje? 
A) 5 B) 4 C) 8 D) 6 E) 12 
 

5. Kiek iš viso dvibalsių yra pirmame 
posmelyje? 
A) 15 B) 16 C) 7 D) 10 E) 5 
 
 
 
 
 
 



Kalbų Kengūra 2015                       Lietuvių k. (1-as lygis)                                         2 psl. iš 4-ų 

 

6. Ką autorius vadina ryto perlais? 
A) rasą   
B) papuošalus   
C) brangakmenius  
D) miško aidą  
E) saulės šviesą 
 

7. Kuriuo žodžiu negalima pakeisti žodžio 
žėrintis? 
A) skendintis B) tviskantis  
C) spindintis D) blizgantis 
E) žibantis 
 

8. Kiek veiksmo žodžių yra pirmame 
posmelyje? 
A) 7 B) 6 C) 8 D) 5 E) 10 
 

9. Perskaitykite antrą posmelį. Koks, anot 
autoriaus, yra aidas? 
A) greitai sklindantis 
B) garsus  
C) įkyrus 
D) tylus   
E) sparnuotas 
 

10. Ką nusako žodis pagiry? 
A) veiksmo pavadinimą  
B) pagyrimą 
C) veiksmo vietą 
D) veiksmo būdą 
E) veiksmo greitį 
 

11. Palyginkite du veiksmo žodžius: skristi ir 
skraidžioti. Kuo ypatingas žodis skraidžioti? 
A) parodo veiksmo dažnumą 
B) žodžiai niekuo nesiskiria 
C) turi neigiamą reikšmę 
D) yra nevartotinas 
E) skraidžioti gali tik saulės spinduliai 
 

12. Kuriuo žodžiu galime pakeisti žodį kraitė? 
A) pintinė B) aplankas C) portfelis 
D) rankinė E) dėklas 

 
13. Perskaitykite trečią posmelį. Kurio žodžio 

trūksta? 
A) pagaliai B) apvaliai  
C) spinduliai D) kaip kvailiai 
E) atgrasiai 

14. Kiek daikto vardų iš viso yra ketvirtame 
posmelyje? 
A) 4 B) 5 C) 6 D) 3 E) 7 
 

15. Kuo panašūs žodžiai rami, tyki? 
A) abu turi po tiek pat skiemenų 
B) abu kalba apie tylą 
C) abu turi po du balsius ir priebalsius 
D) abu pasako, kokia yra giria 
E) visi atsakymai teisingi 

 
16. Kuriuo paros metu vyksta veiksmas?  

A) rytą  B) vakare 
C) naktį  D) prieš aušrą 
E) nuo ryto iki nakties 
 

17. Žodžių berželių, ąžuolų galūnėse rašomos 
nosinės raidės, nes jie atsako į klausimą ...  
A) ką veikiu?  
B) ko? 
C) kloju kam? 
D) ką kloju? 
E) kodėl kloju? 
 

18. Kiek minkštumo ženklų yra šeštame 
posmelyje? 
A) 4 B) 10 C) 1 D) 2 E) 9 
 

19. Kiek mažybinių žodžių yra eilėraštyje? 
A) 10 B) 12 C)9 D) 8 E) 11 

 
20. Kurio žodžio negalime vartoti lietuvių 

kalboje? 
A) šmeižtas B) karutis  
C) grafas D) tačkė  
E) čiaupas 
 

Perskaitykite eilėraštį. Atsakykite į 21 - 37 
klausimus. 
 

Martynas Vainilaitis 
 

Mesta žvaigždelė 
  

1. Šešėliai driekiasi žole 
Šaltų rasožirnių pribirę.  
Su balta rūko drobule  
Ateina vakaras į girią. 
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2. Padange iriasi delčia,  
Pilna nežemiško orumo. 
—     Tu ten — aš čia, tu ten — aš čia! —  
Lakštutė suokia jai iš krūmo. 
 
3. — Tu ten — aukštai, aš čia — žemai  
Per naktį giedu savo dalią!  
Delčia pasilenkė ūmai 
Ir metė giedančiai žvaigždelę. 
 
4. Šviesi akimirka. Deja!  
Vėjelis uosį palingavo 
Ir tą žvaigždelę drevėje  
Sena pelėda pasigavo. 
 
5. Pavartė spindinčią: — Graži!  
Ir ant šakelės pakabintą  
Parodė paukščiams: — Dievaži,  
Mėnulis numetė ... ! 
 
6. Šviesu bus mano jovare – 
Be akinių raides matysiu. 
Ir pelėdžiukams vakare 
Aš girių pasaką skaitysiu. 

 
21. Kuriuo paros metu vyksta veiksmas? 

A) vasarą 
B) dieną 
C) vakare 
D) pilnaties naktį 
E) rūke 

 
22. Ką eilėraščio autorius vadina rasožirniais? 

A) žirnius 
B) rasos lašus 
C) tokius retus augalus 
D) varveklius 
E) šešėlius 

 
23. Kas yra dažnas vakaro palydovas? 

A) orumas 
B) rūkas 
C) balta drobulė 
D) krūmai 
E) žirniai 

 
24. Drobulė yra ... . 

A) lino audinys 
B) medžiaga iš pieno putos 

C) lietingas oras 
D) debesis 
E) smulkūs rasos lašeliai 

 
25. Kaip dar pavadinsite rūką ? 

A) dūmais 
B) migla 
C) tamsa 
D) vaivorykšte 
E) vakaru 

 
26. Kiek daikto vardų yra pirmame posmelyje? 

A) 6 
B) 7 
C) 5 
D) 2 
E) 8 

 
27. Delčia iriasi pilna nežemiško orumo arba ... . 

A) iškilmingai 
B) piktai 
C) su pižama 
D) šiltai apsirengusi 
E) gražia šukuosena 

 
28. Eilėraščio autorius vartoja žodį iriasi. 

Apie kokį laiką jis kalba? 
A) praeitį 
B) dabartį 
C) ateitį 
D) niekam nereikalingą 
E) stebuklingą 

 
29. Delčia – tai ... . 

A) matomoji mėnulio dalis 
B) debesis 
C) saulė 
D) pilnatis 
E) Grįžulo Ratai 

 
30. Kuris žodžio nežemiškas skiemuo tariamas 

tvirčiau nei kiti? 
A) 2 
B) 1 
C) 0 
D) 3 
E) visi tariami vienodai 
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31. Kam delčia metė žvaigždelę? 
A) žemei 
B) daliai 
C) lakštingalai 
D) pelėdai 
E) drevei 

 
32. Kam atiteko žvaigždelė? 

A) uosiui 
B) pelėdai 
C) lakštutei 
D) mėnuliui 
E) niekam 

 
33. Kam turėtų padėkoti pelėda? 

A) vėjui 
B) drevei 
C) uosiui 
D) lakštutei 
E) žvaigždelei 

 
34. Pelėda džiaugėsi, nes ... . 

A) galės skaityti pasaką 
B) be akinių matys raides 
C) nesitikėjo gauti žibinto 
D) žvaigždelė gražiai spindėjo 
E) visi atsakymai teisingi 

 
35. Kodėl pavartotas žodis dievaži? 

A) tikrumui sustiprinti 
B) abejonei išreikšti 
C) tiesai paneigti 
D) girių pasakai papuošti 
E) paukščiukams privilioti 

 
36. Įrašykite trūkstamą žodį penkto posmelio 

paskutinėje eilutėje. 
A) žibintą 
B) lempą 
C) žvakelę 
D) pašvaistę 
E) dabintą 

 
37. Veiksmo žodžiai: parodė, pavartė, numetė 

reiškia, kad veiksmas ... . 
A) vyko praeityje 
B) vyks kitą dieną 
C) vyksta dažnai 
D) vyksta dabar 

E) niekada nevyks 
 

38. Suderinkite patarlių pradžias su pabaigomis. 
a) Nemesk kelio 1) proto neprideda. 
b) Verkia duonelė 2) dėl takelio. 
c) Auksas 3) tinginio valgoma. 
d) Tinginys 4) ubago brolis. 
e) Svetimas mokslas 5) ir pelenuose žiba. 
 
A) a2, b3, c5, d1, e4 
B) a3, b2, c5, d4, e1 
C) a2, b3, c5, d4, e1 
D) a2, b3, c1, d4, e5 
E) a4, b5, c3, d1, e2 

 
Perskaitykite tekstą ir atsakykite į 39 - 40 
klausimus. 
 
Bet vieną dieną upe pro šalį plaukė kažkokia dėžė. 
Meškiukas ištraukė tą dėžę iš vandens, apuostė ir 
tarė: 
       - O-o-o... Bananai... 

Dėžė iš tiesų kvepėjo bananais. O kas ant jos 
užrašyta?  
       -  .............. , - perskaitė Meškiukas. 

 
39. Ką perskaitė Meškiukas? 

A) Bananų šalis 
B) Lietuva 
C) Panama 
D) Afrika 
E) Gražiausia šalis 
 

40. Kurioje knygoje rasite šią ištrauką?  
A) Janošas. Du šimtai senelių 
B) Vytautė Žilinskaitė. Tiputapė 
C) Janošas. Panama labai graži 
D) Martynas Vainilaitis. Vario varteliai 
E) Astrida Lindgren. Pepė Ilgakojinė 
 


