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Perskaitykite tekstą. Atsakykite į 1 - 10 klausimus. 
 
Algimantas Knystautas 

 
Peru milžiniška. Kaip milžiniškos yra Argentina, 

Brazilija, Venesuela, Kolumbija. Jeigu smalsios 
keliautojo akys stabteli ties Pietų Amerikos 
žemėlapiu, atrodo, kad dominuoja Brazilija. 

Peru plotas - 1 285 220 kvadratinių kilometrų. 
Taigi lietuvėlių čia tilptų daug - apie dvidešimt. O ir 
pati Peru dvidešimta didžiausių pasaulio šalių 
sąraše. Ir kiek daug tų visų milžinių! Net pikta kartais 
darosi. Tik lichtenšteinai ir andoros duoda mums 
kiek atsikvėpti. 

Sutarkime - skaldome Peru bent į du gabalus. 
Pakrantė, Atakama, Andai, Kuskas, Maču Pikču - 
pirmame. O toliau - Amazonija. Regis, beribiu 
smaragdiniu džiunglių kilimu uždengusi bent 60 
proc. šalies, todėl vadinama pasaulio biologinės 
įvairovės sostine. 

Bet ko jau ko(1), o vėsaus klimato šalyje(2), 
esančioje visai netoli nuo pusiaujo(3), joks 
keliautojas tikrai nesitikės. Tai, kad sostinėje Limoje 
temperatūra dažnai nepakyla aukščiau nei 20 °C, 
nustebins ne vieną.   
 
1. Pirmo sakinio veiksnys yra ... daiktavardis. 
A) tikrinis bendrinis 
B) tikrinis 
C) daugiskaitinis 
D) milžiniškas 
E) bendrinis 
 
2. Kuri eilutė paaiškina žodžio stabteli rašybą? 
A) sustoti trumpam 
B) stabas 
C) stabdyti 
D) stabčioti 
E) stabt 
 
3. Nurodykite pabraukto sakinio tarinį. 
A) duoda 
B) atsikvėpti 
C) duoda atsikvėpti 
D) kiek atsikvėpti 
E) kiek duoda 
 
4. Kokia meninės raiškos priemonė pastebima 
pabrauktame sakinyje? 

A) epitetai 
B) žodžių daugiareikšmiškumas 
C) homonimai 
D) bendrinių daiktavardžių vartojimas vietoje 
tikrinių 
E) teisingas atsakymas nepateiktas 
 
5. Autorius apgailestauja, kad … . 
A) yra mažesnių šalių už Lietuvą 
B) Peru įeina į didžiausių šalių dvidešimtuką 
C) Lietuva yra maža valstybė 
D) Peru suskaldyta į dvi dalis 
E) Peru per skurdi gamta 
 
6. Kuri eilutė paaiškina žodžio sąrašas rašybą? 
A) sąlyga, sąsiuvinis 
B) surašymas, apmąstymas 
C) išskaičiavimas, aprašymas 
D) eilė, tvarka 
E) samanos, mastas 
 
7. Kursyvu išspausdinto sakinio pažyminiai 
nelaikomi vienarūšiais, nes ... . 
A) jie nėra išplėstiniai 
B) nusako pažymimąjį žodį skirtingais požiūriais 
C) jie eina prieš pažymimąjį žodį 
D) neskiriami kableliais 
E) teisingas atsakymas nepateiktas 
 
8. Amazonija vadinama biologinės įvairovės sostine, 
nes ... . 
A) teužima vos pusę šalies teritorijos 
B) džiunglės nepasižymi floros ir faunos gausa 
C) jos teritorijoje yra Maču Pikču 
D) joje surasti inkų aukso lobiai 
E) džiunglėse gausu skirtingų rūšių augalų bei 
gyvūnų 
 
9. Žodžių samplaika ko jau ko paryškintame 
sakinyje ... . 
A) yra nereikalinga 
B) paryškina situacijos netikėtumą 
C) iškreipia sakinio prasmę 
D) klaidina keliautojus 
E) sujaukia sakinio struktūrą 
 
10. Kurie kableliai būtini paryškintame sakinyje? 
A) 1      B) 2,3     C) visi     D) 1,3     E) visi nebūtini 
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Perskaitykite tekstą. Atsakykite į 11 - 24 klausimus. 
 
Džalaladinas Rumi 

 
Pasakojimas apie pavogtą aviną 

 
Matyt, svečių į vaišes pasikvietęs  
Iš turgaus vedės aviną miestietis. 
 
Staiga minioj susigriebė, kad jis  
Tik virvės galą rankoj ... . 
 
Nei avino, nei kailio. Šviesią dieną  
Nujojo vagys plovą su aviena. 
 
Uždusęs lakstė - aplaidžia tikra - 
Ieškojo, dairės - viskas. Nebėra. 
 
O tas vagis prie šulinio tik verkia,  
Tik aimanuoja, šaukia: „Varge, varge!“ 
 
Šis klausia: „Ko gi raudi, kas blogai?“  
„Į šulinį įpuolė pinigai. 
 
Tenai dinarų šimtas, gelbėk žmogų!  
Ištrauksi - tau penktadalį sumoku.“ 
 
O šis: „Labai tą lobį branginu!  
Juk jo vertė - tai dešimt avinų. 
 
Tasai, kas vieno avino neteko,  
Kupranugarį gauna iš Alacho!“ 
 
Pasimeldė, įlipo šulinin.  
Vagis rūbus tik čiupo ir - tolyn. 
 
Kada eini klaidžiu keliu į priekį,  
Žmogau, gerai aplink apsižiūrėki. 
 
Godumo kelio vingiai purvini,  
Jo pabaiga - nelaimių šuliny. 

(Vertė L. Broga) 
 

11. Kur miestietis vedėsi aviną ? 
A) į smuklę 
B) į ganyklą 
C) prie šulinio pagirdyti 
D) namo 
E) išmainyti 

12. Kam buvo skirtas avinas? 
A) vilnai 
B) vaišėms 
C) kautynėms 
D) parodai 
E) lenktynėms 
 
13. Kokią autoriaus nuostatą parodo žodis matyt? 
A) įsitikinimą 
B) spėjimą 
C) rūpestį 
D) gailestį 
E) pyktį 
 
14. Kurio žodžio trūksta ketvirtoje eilutėje? 
A) nedarys 
B) sulaikys 
C) beturįs 
D) turį 
E) sutvarkys 
 
15. Sakiniu Nujojo vagys plovą su aviena 
pasakoma, ... . 
A) kad pavogtas puodas su patiekalu 
B) kokiu patiekalu būtų vaišinęs miestietis svečius 
C) kad nudyrė avinui kailį 
D) kad vagystė įvyko dieną 
E) kad vagis nujojo ant avino 
 
16. Nurodykite žodžio aplaidžia sinonimą. 
A) bėda 
B) melagystė 
C) išdavystė 
D) apsileidimas 
E) potvynis 
 
17. Dinaras – tai … . 
A) aukso luitas 
B) piniginis vienetas 
C) ąsotis su pinigais 
D) avinėlis 
E) kareivis 
 
18. Kiek kainavo vienas avinas? 
A) vieną kupranugarį 
B) dešimt dinarų 
C) šimtą dinarų 
D) puodą plovo 
E) penktadalį 
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19. Pažymėkite teisingai sukirčiuotą sakinį. 
A) Ištraùksi – táu penktãdalį sumóku. 
B) Ištráuksi – táu penktãdalį sumóku. 
C) Ištráuksi – tãu penktãdalį sumóku. 
D) Ištráuksi – táu penktãdalį sumõku. 
E) Ištráuksi – táu pènktadalį sumóku. 
 
20. Situaciją prie šulinio miestietis vertina kaip … . 
A) netikėtą progą gauti kupranugarį 
B) Alacho siunčiamą atlygį 
C) galimybę pasimatyti su Alachu 
D) progą iš šulinio ištraukti žmogų 
E) progą iš šulinio ištraukti dešimt avinų 
 
21. Kuris tai literatūros žanras? 
A) eilėraštis 
B) epinė poema 
C) pasakėčia 
D) sonetas 
E) miniatūra 
 
22. Kuriuo frazeologizmu galima pakeisti žodį 
tolyn? 
A) pabėgo 
B) į namus 
C) į akį 
D) į kojas 
E) toliau 
 
23. Kuri patarlė apibūdina kūrinio moralą? 
A) Godumas visada sulaukia bausmės, nors jis pats 

yra bausmė. 
B) Šaukštas deguto statinę medaus sugadina. 
C) Auksas ir pelenuose žiba. 
D) Bailiai vadina save atsargiais, o šykštuoliai – 
taupiais. 
E) Draugas – didžiausias turtas gyvenime. 
 
24. Kiek deminutyvų yra kūrinyje? 

A) 6        B) nė vieno         C) 1        D) 2        E) 3 

Perskaitykite tekstą. Atsakykite į 25 - 31 klausimus. 
 

Kaip naudojantis bežodžiu elgesiu pasigerinti 
gyvenimą 

Psichologijos mokslas pripažįsta(1), kad 
žmonės(2), gerai suprantantys(3), mokantys 
išsiaiškinti bežodę komunikaciją ir gebantys tuo 
pasinaudoti(4), gyvenime pasiekia daugiau. 

Nebylaus elgesio supratimas yra universaliai 
pritaikomas. Šias žinias galima naudoti visur, kur 
susitinka žmonės. Bežodžių ženklų pilna. Jais galima 
pasitikėti. Jei žinote, ką reiškia tam tikras bežodis 
ženklas, galite ta informacija naudotis kada ir kur 
panorėję. Tiesą sakant, be šių ženklų sunku 
bendrauti. Ar jums kada kilo klausimas, kodėl 
turėdami kompiuterius, elektroninį paštą, telefoną, 
galėdami rengti vaizdo konferencijas ir siųsti 
trumpąsias žinutes, žmonės vis dar skraido į 
susitikimus? Taip yra dėl to, kad jie jaučia poreikį 
bendrauti asmeniškai ir stebėti bežodę 
komunikaciją. Niekas neprilygsta bežodžių ženklų 
stebėjimui iš arti.   
 
25. Pirmame sakinyje esantys keturi kableliai sietini 
su: 
A) (1) prijungiamuoju sakiniu 
B) (2) išplėstiniu pažyminiu 
C) (3) vienarūšėmis sakinio dalimis 
D) (4) prijungiamuoju sakiniu, išplėstiniu pažyminiu 
E) visi atsakymai teisingi 
 
26. Kursyvu išspausdinto sakinio tarinys yra ... . 
A) suvestinis 
B) grynasis 
C) vientisinis 
D) mišrusis 
E) sudurtinis 
 
27. Pirmame sakinyje yra … . 
A) trys būdvardžiai 
B) trys neveikiamosios rūšies dalyviai 
C) trys veikiamosios rūšies dalyviai 
D) trys pusdalyviai 
E) trys sangrąžiniai veiksmažodžiai 
 
28. Nurodykite nebylaus elgesio atitikmenį.  
A) nebylystė 
B) neverbalinė kalba 
C) verbalinė komunikacija 
D) nesusikalbėjimas 
E) elgesys kelyje 
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29. Nurodykite klaidingą teiginį. 
A) bežodžių ženklų esama labai mažai 
B) bežodė komunikacija retai pritaikoma 
C) nebylųjį bendravimą lengvai pakeičia kompiuteris 
D) jokiais ženklais pasikliauti negalima 
E) visi teiginiai klaidingi 
 
30. Žmonės tebeorganizuoja susitikimus, nes … . 
A) negali surengti virtualių vaizdo konferencijų 
B) namuose nuobodu 
C) nori matyti natūralų asmens elgesį 
D) nenori išduoti paslapčių 
E) tokios yra tarptautinės taisyklės 
 
31. Nurodykite taisyklingai parašytų žodžių eilę.  
A) trumpąsias žinutes, ilgosiuose balsiuose 
B) trumpąsias žinias, ilguosius balsius 
C) trumpajai žiniai, ilgajui balsiui 
D) trumpąjai žinelei, ilgajam balsiui 
E) trumpąja žinia, ilgąjame balsyje 
 
Perskaitykite tekstą. Atsakykite į 32 - 40 klausimus. 

 
Kai tik Jonas Kossu-Aleksandravičius išleido esė ir 

prisiminimų knygą ,,Dievai ir smūtkeliai“ tuoj buvo 
užpultas: 

Žiūrėk, ką parašei: 
Gyveno gale sodžiaus toks Bobelis. Pragaišęs jis 

buvo. Kasmet pavargėliaudavo. Kartą jam javai gerai 
užderėjo. Prikrovė jis savo klojimpalaikį žiemkenčių 
ir vasarojaus, atsisėdo ant prėslo ir tarė savo pačiai: 
„Dabar mums badas tegul papučia, Magde!“ Ne tik 
pasakė, bet ir kaimyną elgeta išvadino. Trečią dieną 
griausmas įtrenkė jo klojimaitin ir reikėjo eiti į 
kaimyną su rėčiu prašyti grūdų duonai. O jeigu jo 
puikybę būtų kaimynas atminęs ir nieko nedavęs?  
 
32. Paryškintas sakinys yra ... . 
A) vientisinis 
B) sudėtinis prijungiamasis 
C) sudėtinis sujungiamasis 
D) beasmenis 
E) netaisyklingas 

 
33. Įvardis toks išreiškia ... . 
A) neturtą 
B) asmens neapibrėžtumą 
C) nerangumą 
D) asmens nenuovokumą 

E) fizinę negalią 
 
34. Žodžio parašei galūnėje rašoma - ei, nes ... . 
A) taip tariama 
B) tai tariamoji nuosaka 
C) tai būtojo kartinio laiko vienaskaitos II asmuo 
D) tai esamojo laiko vienaskaitos II asmuo 
E) teisingo atsakymo nėra 
 
35. Parinkite atitikmenį šiame kontekste 
pavartotam žodžiui pragaišęs. 
A) dingęs          B) neturtingas     C) piktas 
D) pavargęs      E) prasilošęs 
 
36. Parinkite antonimą žodžiui pavargėliauti. 
A) šelpti           B) skatinti         C) plėšikauti 
D) elgetauti     E) prašinėti 
 
37. Žodis klojimpalaikis vartojamas norint 
suteikti ... atspalvį. 
A) tvarkingumo 
B) menkinamąjį 
C) neutralumo 
D) nereikalingumo 
E) priklausomybės 
 
38. Žiemkenčiai ir vasarojus atitinkamai yra ... . 
A) žiemą sėjami javai / šienas 
B) paršeliai laikomi per žiemą / vasarą auginami 
gyvuliai 
C) sėjami rudenį javai / pavasarį sėjami javai 
D) žirniai / rugiai 
E) rugiai / šiaudai 
 
39. Badas tegul papučia. 
Parinkite atitikmenį šiam žodžių junginiui. 
A) badas nereikalingas 
B) badas negresia 
C) kaimynams neteks badauti 
D) derliaus neužteks 
E) tegul kaimynai pavydi 
 
40.  Kursyvu išspausdintame sakinyje rasite ... 
klaidą. 
A) linksnių vartosenos 
B) prielinksnių vartosenos 
C) rašybos 
D) žodžių tvarkos 
E) klaidų nėra 


