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Perskaitykite tekstą ir atsakykite į 1 - 22 klausimus.  
 

Vienas vandens nešėjas turėjo du puodus, 
kuriuos užkabinęs ant naščių nešdavosi ant pečių. 
Vienas iš puodų buvo įskilęs, o antrasis buvo puikus 
ir visada pristatydavo visą vandens kiekį. Einant keliu 
nuo vandens šaltinio iki namų, įskilusiame puode 
vandens likdavo vos pusė.  

Dvejus metus vandens nešėjas kasdien į namus 
atnešdavo tik pusantro puodo vandens. Žinoma, 
sveikas puodas visada didžiavosi, kad nuolat įvykdo 
savo paskirtį. O vargšas puodas gėdijosi savo 
trūkumų,  nes galėjo įvykdyti tik pusę to, dėl ko buvo 
sukurtas. 

Vieną kartą suskilęs puodas ir sako vandens 
nešėjui: 

‒ Man gėda dėl savęs, noriu atsiprašyti, kad per 
mane tu negali gauti visiškos naudos.  

Vandens nešėjas atsakė puodui: 
‒ Tau nėra ko gėdytis. Ar pastebėjai, kad gėlės 

auga tik tavo, o ne kito puodo kelio pusėje? Taip yra 
todėl, kad aš pasodinau gėlių sėklų tavo pusėje 
išilgai kelio, ir kiekvieną dieną, kai grįžtame, tu jas 
laistai. Užtai kaip tik todėl, kad esi koks esi, atsirado 
toks grožis, ir aš galiu papuošti šiomis spalvingomis 
gėlėmis savo namus. 
 
1. Koks šio teksto tipas? 
A) pasakojimas 
B) aprašymas 
C) samprotavimas 
D) pasaka 
E) sakmė 
 
2. Kiek puodų turėjo vandens nešėjas? 
A) porą 
B) pusantro 
C) tekste apie tai nekalbama 
D) kelis 
E) nepateiktas teisingas atsakymas 
 
3. Kokiu epitetu apibūdinamas sveikas puodas? 
A) sveikuolis 
B) pagyrų puodas 
C) puikus 
D) visada didžiavosi 
E) epiteto tekste nėra 
 
4. Kiek vandens parnešdavo nešėjas iki namų? 

A) pusę puodo 
B) pusantro puodo 
C) du puodus 
D) vos pusę 
E) tiek, kiek galėjo pakelti 
 
5. Kas yra naščiai? 
A) užsidedama ant pečių kartelė su dviem kabliais 
kibirams ar krepšiams nešti 
B) kablys 
C) našta 
D) įrankis puodams daužyti 
E) kibiras mediniu lanku 
 
6. Kiek laiko žmogus dirbo vandens nešėju? 
A) dvejus metus 
B) iki tol, kol įvyko pokalbis su įskilusiu puodu 
C) nuo vaikystės 
D) iki mirties 
E) tekste apie tai nekalbama 
 
7. Kodėl suskilęs puodas atsiprašė nešėjo? 
A) nes norėjo įžeisti vandens nešėją 
B) už visas savo pastangas 
C) nes jautė gėdą 
D) atsiprašyti liepė nešėjas 
E) atsiprašyti liepė sveikas puodas 
 
8. Kuris teiginys galėtų būti pagrindinė teksto 
mintis? 
A) nereikia išmesti senų daiktų  
B) kiekvienas turi savo paskirtį 
C) pasaulis puošiamas gėlėmis 
D) nereikia be reikalo girtis 
E) kaip pasiklosi, taip išmiegosi 
 
9. Kuris teiginys neteisingas? 
A) įskilęs puodas gėdijosi savo trūkumų 
B) vandenį nešėjas nešdavosi ant pečių  
C) nešėjas galės gėlėmis papuošti savo namus 
D) sveikas puodas galiausiai atsiprašė nešėjo 
E) vandens nešėjas paguodė suskilusį puodą 
 
10. Kurioje eilutėje nėra rašybos klaidų? 
A) gėdytis, gėdijuosi, gėdijosi, gėdysiuos 
B) gėdytis, gėdijasi, susigėdo, gėdisiuosi 
C) gėdytis, gėdyjuosi, gėda, susigėsiu 
D) gėditis, gėdijuosi, gėdyjausi, susigėdęs 
E) gėdytis, gėdijeisi, gėdijosi, gėda 
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11. Kuris variantas sukirčiuotas taisyklingai? 
A) Ži  ̇̀noma, sveĩkas púodas visadà didžiávosi. 
B) Ži  ̇̀noma, sveĩkas púodas vi  ̇̀sada didžiãvosi. 
C) Ži  ̇̀noma, sveĩkas puõdas visadà didžiãvosi. 
D) Ži  ̇̀noma, sveĩkas púodas visadà didžiãvosi. 
E) Ži  ̇̀noma, svéikas púodas visadà didžiãvosi. 
 
12. Žodžio pristatydavo kamienas yra ... . 
A) pri- 
B) -stat- 
C) pristat- 
D) pristatydav- 
E) pristatyd- 
 
13. Pirmame sakinyje yra ... sutaptiniai dvibalsiai. 
A) 5  B) 2 C) 3 D) 4 E) nėra 
 
14. Pirmame sakinyje yra ... mišrieji dvigarsiai. 
A) 5  
B) 4 
C) 6 
D) 3 
E) teisingas atsakymas nepateiktas 
 
15. Kuris daiktavardis daugiskaitinis? 
A) puodai  
B) pečiai 
C) naščiai 
D) šaltiniai 
E) sėklos  
 
16. Žodis gėlelė yra žodžio gėlė ... . 
A) deminutyvas 
B) palyginimas 
C) perkeltinė reikšmė 
D) homonimas 
E) antonimas 
 
17. Žodyje didžiavosi yra ... . 
A) 10 raidžių, 8 garsai 
B) 9 raidės 8, garsai 
C) 10 raidžių, 10 garsų 
D) 9 raidės, 9 garsai 
E) teisingas atsakymas nepateiktas 
 
 
 
 
 

18. Kokie sakiniai vyrauja pateiktame tekste? 
A) skatinamieji 
B) šaukiamieji 
C) tiesioginiai 
D) klausiamieji 
E) raginamieji 
 
19. Veiksmažodis nekaitomas ... . 
A) giminėmis 
B) laikais 
C) skaičiais 
D) linksniais 
E) teisingi A ir D atsakymai  
 
20. Jei norėtum tapti kalbos garsų žinovu, atidžiau 
reikėtų mokytis ... . 
A) leksikologijos 
B) morfologijos 
C) solfedžio 
D) fonetikos 
E) sintaksės 
 
21. Išilgai reiškia ... . 
A) veiksmą atlikti per ilgį 
B) veiksmą atlikti per plotį 
C)  veiksmą atlikti iš kampo į kampą 
D) ilgam 
E) tiesiai 
 
22. Kurioje eilutėje nėra rašybos klaidų? 
A) grįžta, grįž, pasiryžo 
B) gryžta, gryš, pasirįš 
C) grįšta, grįš, pasiryš 
D) grįžta, grįš, pasiryš 
E) visuose variantuose yra klaidų 
 
23. ... yra skandinavų rašytojas/-a. 
A) Astrida Lindgren 
B) Rėjus Bredberis 
C) Markas Tvenas 
D) Otfrydas Proisleris 
E) Džanis Rodaris 
 
Perskaitykite sakinį ir atsakykite į 24 - 28 
klausimus. 
 
 Obuolys nuo obels netoli rieda. 
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24. Koks šio teksto žanras? 
A) mįslė 
B) įžvalga 
C) patarlė 
D) minklė 
E) greitakalbė 
 
25. Nurodykite sakinio gramatinį centrą. 
A) netoli rieda 
B) obuolys nuo obels 
C) obuolys rieda 
D) obuolys netoli  
E) obuolys netoli rieda 
 
26. Sakinyje yra ... duslieji priebalsiai. 
A) 4  B) 5 C) 2 D) 3 E) nėra 
 
27. Sakinyje yra ... minkštieji priebalsiai. 
A) 10 B) 8 C) 5 D) 4 E) 2 
 
28. Sakinyje yra:  
A) du daiktavardžiai, du prieveiksmiai, veiksmažodis 
B)du daiktavardžiai, tarinys, prielinksnis, 
prieveiksmis veiksmažodis 
C)daiktavardis, būdvardis, prielinksnis, veiksmažodis, 
dalelytė 
D) du daiktavardžiai, prielinksnis, prieveiksmis, 
veiksmažodis 
E) nepateiktas teisingas atsakymas 
 
29. Kuriame sakinyje nėra skyrybos klaidų? 
A) Eglės, pušys, bei kadagiai auga mūsų miške. 
B) Mielas, berniuk, užeik vidun! 
C) Vidun užeik, mielas berniuk! 
D) Į vidų užeik, mielas, berniuk? 
E) Visuose sakiniuose yra skyrybos klaidų.  
 
30. Kuo, anot liaudies išminties, sotus nebūsi? 
A) pyragais 
B) saldainiais 
C) vien duona 
D) Kaziuko riestainiais 
E) kaimyno „baronkom“ 
 
Perskaitykite tekstą. Atsakykite į 31 - 38 klausimus. 
 
Žemė su visais pašaliais įmurusi verkia, 
Kad mūsų ratai jos išplautą nugarą drasko. 
Kur pirm du kuinu lengvai mums pavežė naštą, 

Jaugi dabar keturiais pavažiuoti nepigu. 
Vei, laukų sklypai visur skendėdami maudos, 
O lytus žmonėms teškėdams nugarą skalbia. 
Vyžos su blogais sopagais vandenį siurbia 
Ir bjaurius purvus, kaip tešlą, mindami minko. 
 
31. Pateikta ištrauka yra iš ... . 
A) Martyno Mažvydo „Katekizmo“ 
B) Simono Stanevičiaus „Metų“ 
C) Kristijono Donelaičio „Metų“ 
D) Kristijono Donelaičio „Vilko provininko“ 
E) Antano Baranausko „Anykščių šilelio“ 
 
32. Nurodykite taisyklingai parašytų žodžių eilutę. 
A) drasko, dręskia, drąskė, drėskiant, drėskė 
B) drasko, dręskia, draskė, dręskiant, drėskė 
C) drasko, dręskia, draskė, dreskiant, drėskė 
D) drasko, dreskia, draskė, dreskęs, drėskė 
E) drasko, dręskia, draskė, dręskiant, drėskė 
 
33. Nugarą skalbia šiame kūrinyje reiškia ... . 
A) skandina 
B) sulyja 
C) maudo 
D) verčia dirbti 
E) prausia 
 
34. Kuria kita reikšme žinomas posakis nugarą 
skalbti? 
A) lenkti 
B) mušti 
C) perspėti 
D) plauti 
E) įkyrėti 
 
35. Du kuinu – kuris tai skaičius? 
A) daugiskaita 
B) skaičius, padaugintas iš dviejų 
C) tokio skaičiaus nėra 
D) ypatingoji vienaskaitos forma 
E) dviskaita 
 
36. Kuo keturiais pavažiuoti nepigu? 
A) arkliais 
B) jaučiais 
C) elfais 
D) vežimais 
E) ratais 
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37. Nurodykite žodžio  įmurusi sinonimą. 
A) įmirkusi 
B) įšalusi 
C) įkaitusi 
D) sugrubusi 
E) sumindyta 
 
38. Vyža – tai ... . 
A) guminis batas 
B) iš medžio išskaptuotas apavas 
C) avižų košė 
D) iš karnų pintas senovinis apavas 
E) tam tikros rūšies valtis 
 
39. Graikų teisingumo deivės vardas yra ... . 
A) Gabija 
B) Temidė 
C) Afroditė 
D) Gerda 
E) Artemidė 
 
40. Nurodykite taisyklingą sakinį. 
A) Pas kaimynus pavogė arklį. 
B) Nueik į gydytoją. 
C) Šiemet ūkyje sumažėjo karvės ir kiaulės. 
D) Vietoj to, kad tęsti pradėtą reformą, pradėjo ją 
stabdyti. 
E) Dabar jau yra vilties, kad orai pagerės. 
 


