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1. Sakmės ir mokslininko pasakojimo lyginimas
Užd.
nr.

Galimi atsakymai

1.

Gegutė.

2.

Dėl karaliuko.

3.

A

4.



Nes suko lizdus.
Nes ieškojo sau poros.



Nes dėjo kiaušinius.
Nes skraidė ir čiulbėjo.



Nes perėjo jauniklius.

Kad gegutė tuo metu greičiausiai nesuko lizdo ir neperėjo jaunikliu˛ rodo tai,
kad ji vienintelė galėjo pasiūlyti savo pagalbą pelėdai.
5.

Nes negalėjo patys ieškoti karaliuko.
Nes jiems labai rūpėjo rasti karaliuką.

6.

1. užsnūdo
2. pabėgo
3. pasislėpė
4. pasisiūlė
5. sutiko
6. ieško
7. neranda

7.

Priežastis: karaliukas pabėgo ir gerai pasislėpė.
Situacija: gegutė po visą mišką ieškojo pasislėpusio karaliuko.

8.

Nes jis labai gerai pasislėpė.

9.

Kiekvieną pavasarį girdime, kaip gegutė kukuoja.

1.



Krūminę nendrinukę
Karklinę nendrinukę
Karklinę krakšlę
Mažąją nendrinukę



Mažąją krakšlę

2.

1 priežastis: gegutės deda panašius kiaušinius, kokie būna padėti tame lizde.
2 priežastis: gegutė moka skaičiuoti, kiek kiaušiniu˛ turi būti lizde, todėl, padėjusi savo kiaušinį, vieną kiaušinį išmeta.

3.

1 požymis: lizde turi būti padėta kiaušiniu˛.
2 požymis: jaunikliai dar turi būti neišsiritę.

4.

Jis išsirita anksčiau už kitus jauniklius.

5.

Nes jie tiesiog turi instinktą rūpintis jaunikliais.
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Užd.
nr.

Galimi atsakymai

6.

Teiginiai

Teisingi

Klaidingi

Gegutės padeda didesnį kiaušinį, negu lizde esantys
kito paukščio kiaušiniai.



Gegutės padeda kiaušinį į pirmą pasitaikiusį lizdą.



Pateliu˛ balsas skiriasi nuo patinėliu˛ balso.



Gegutės apsigyvena svetimuose lizduose.



Gegutės išmeta iš svetimo lizdo vieną kiaušinį.



Gegutės gali padėti kiaušinį tik į lizdą, kuriame dar
neišsirito jaunikliai.



Gegutės kukuoja padėjusios kiaušinį.



Gegužiukas išstumia kito paukščio jauniklius lauk.



Išsiritęs gegužiukas išstumia kitus kiaušinius lauk.



7.

Paukštis: gegutė.
Kokį klausimą nagrinėja abu tekstai? Kodėl gegutė pati neperi vaiku˛.
Sakmė: nes ieško karaliuko.
Pasakojimas: nes pati nesuka lizdu˛.

8.

–

2. Kūrinio meninė kalba
Užd.
nr.

Galimi atsakymai

1.

Gugis: girios gyventojas, kaukas.
Gubė: motulė, žiniuonė.

2.

Atsakyme svarbu paminėti teksto detales, kurios apibūdina nakties laiką.
Naktis, nes tekste rašoma, kad leidžiasi saulė, temsta / tekste sakoma, kad Gugis dar niekada nėra pasilikęs vienas kaime per naktį / pasidarė labai tamsu.

3.

Nerimą / baimę.
Tai rodo šie teksto žodžiai: „Jis jau ilgokai tūnojo krūmyne, laukdamas, kol visai
sutems, bet kiekvieną akimirką drąsos mažo – nors kaukas ir gerai matė tamsoje, bet kaimas skleidė daug girios gyventojo ausiai neįprastu˛ garsu˛, šiugždesiu˛
ir šlamesiu˛ – kas žino, kuris iš ju˛ gali būti pavojingas?“

4.

Nes kauko ausiai jie buvo neįprasti, nepažįstami / nes kaukas dar niekad nėra
likęs kaimo vietovėje per naktį, todėl nežino, kuris garsas pavojingas, kuris –
ne.

5.

Tūno krūmyne.
Jaučia baimę.
Užsiropščia ant malku˛.
Nutaria tęsti žygį.
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Užd.
nr.

Galimi atsakymai

6.

Buožgalvis buvo žvaigždynas – T.
Buožgalviu˛ buvo du broliai – T.
Upėtakiai šoko iki debesu˛ – P; buožgalviai šoko iki debesu˛.
Buožgalviai buvo išdykę ir neklausė mamos – T.
Baltoji angis ryja visa, kas gyva – P; juodoji angis ryja visa, kas gyva.
Baltoji angis miega – P; juodoji angis miega.
Juodoji angis saugo baltąją – P; baltoji angis saugo juodąją.

7.

„Pasidarė tamsu, taip tamsu, kad net ir kaukas vos bematė stogo kraštą.“

8.

TAIP, nes jis, nors ir jautė baimę, pats sau pasakė, kad „jeigu ką nors pradėjai –
turi baigti“.

9.

1. DRĄSA, nes pasiliko kaime vienas per naktį / nenutraukė savo naktinio
žygio / nors ir nerimavo, laukė aitvaro ant stogo.
2. ATSAKINGUMAS, nes tęsė tai, ką pradėjo / nes tęsė naktinį žygį.
3. STIPRI VALIA, nes nepasidavė baimei ir norėjo pabaigti pradėtą darbą.
4. JAUTRUMAS, nes patyrė įvairiausiu˛ emociju˛ (pavyzdžiui, nuo baimės iki
drąsos, pasiryžimo).

10.

Pirmoji mintis
Nerimas. Reikia baigti žygį: „O gal geriau sprukti, kol dar nevėlu?“ / „O jeigu tas
aitvaras mane pagaus ir nusineš į padebesius?“ / „O gal jis kanda?“
Antroji mintis
Pareigingumas. Reikia tęsti žygį: „Ne, jeigu ką nors pradėjai – turi baigti...“

11.

Turėjo susitikti su aitvaru.

12.

Teigiamai: aitvarai yra taikūs / nieko blogo nedaro.
Neigiamai: aitvarai gali pagauti ir nusinešti / aitvarai gali kąsti.

13.

Sunkiai lipdamas galvojo – rioglindamasis mintijo.
Nusileido saulė – raudonas saulės obuolys nusirito už žemės krašto.
Nulipti žemyn – nusirebeždinti žemyn.
Sulodavo šuo – vamptelėdavo kieno nors šuo.
Gulėti ir žiūrėti – drybsoti ir vėpsoti.
Debesis temdė padangę – debesis grobėsi vis daugiau padangės.

14.

Citatos sustiprina neramią, baugią nuotaiką.
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3. Grožinio ir negrožinio tekstu˛ lyginimas
Užd.
nr.
1.

Galimi atsakymai
Berniukas, žmogus.

2.

Ankstyvą žiemos rytą.


Vėlyvą žiemos vakarą.



Vakarą prieš Naujuosius metus.
Kalėdu˛ vakarą.
Naujametę naktį.
Per kalėdinę šventę.

3.

Namai, miestas, miesto aikštė, naujametė eglė.

4.

Nes buvo didelis savimyla.

5.

1. Gyrėsi, kad niekam nejaučia jokio gailesčio.
2. Sakė, kad nieko nemyli.
3. Teigė, kad dėl nieko nepergyvena.
4. Šaltai dėbtelėjo į skurdžiai atrodantį berniuką.

Galimi ir kiti variantai: besibraudamas stumtelėjo berniuką, pastūmęs berniuką
neatsisuko pažiūrėti arba padėti, pastūmęs berniuką neatsiprašė ir kt.
6.

C

7.

Berniuko tikslas: jis norėjo tyliai pasakyti savo naujametį norą (galima nurodyti ir patį norą – paprašyti angelu˛ šiltu˛ drabužiu˛).
Žmogaus tikslas: norėjo iš arčiau apžiūrėti eglės papuošimus (galima nurodyti
ir kitas priežastis, pavyzdžiui, kad žmogus tiesiog norėjo vakare pasivaikščioti
mieste).

8.

Galimos įvairios atsakymų formuluotės, svarbu paminėti, kad daug blogiau
jausti vidinį šaltį: berniukas manė, kad daug blogiau už suplyšusius drabužius
yra sušalusi širdis / berniukas manė, kad žmogus su šalta širdimi niekada nebus laimingas / berniukas manė, kad šilti drabužiai nieko nereiškia, jeigu tau
šalta viduje, ir kt.

9.

Gali būti nurodytos įvairios savybės: geranoriškumas, nuoširdumas, atjauta,
gailestingumas, rūpestingumas, nesavanaudiškumas, kilnumas ir kt.
Visos šios būdo savybės įrodo, kad berniukas paaukojo savo norą dėl žmogaus,
kurio padėtis jam atrodė daug blogesnė (jam šalta širdyje).

10.

TAIP.
„Berniukas atsisuko ir pamatė tą patį žmogu˛ – jis nusišypsojo ir padavė jam
maišelį su šiltais drabužiais.“ Žmogus padarė gerą darbą berniukui (padovanojo
drabužiu˛), kurį prieš tai piktai pastūmė, vadinasi, jo širdis atitirpo.

11.

Berniukas labiau džiaugėsi dėl atitirpusios širdies. Tai atskleidžia berniuko elgesys: jis labai džiaugėsi matydamas besišypsantį žmogu˛, dėkojo angelams ir
sakė, kad tai tikras šventinis stebuklas.

12.

A
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Užd.
nr.
13.

Galimi atsakymai
Atitirpusi širdis.
Šventinis stebuklas.
Noru˛ išsipildymas.
Galimi ir kiti su teksto idėjomis susiję variantai.

1.

Širdis nenuilstamai pumpuoja kraują po visą organizmą.

2.

Gyvybiškai svarbiu deguonimi ir maisto medžiagomis.

3.

Būtu˛ naudinga, nes tokiu atveju vienai širdžiai susirgus, kita galėtų ją pavaduoti.

4.

A

5.



Žurnalo skiltyje apie sveikatą.
Vaikiškame žurnale.



Enciklopedijoje apie žmogaus kūną.



Pasaulio pažinimo vadovėlyje.
Reklaminiame plakate.

6.

Būdinga tik grožiniam tekstui:
Veikėju˛ kalba.
Išgalvoti veikėjai ir nutikimai.
Vartojama perkeltinė prasmė.
Tekstas turi paslėptą mintį, kurią skaitytojas turi pats išsiaiškinti.
Būdinga tik negrožiniam tekstui:
Pateikiami tikri faktai.
Teksto tikslas – informuoti.
Yra įvairiu˛ moksliniu˛ terminu˛.
Galimi ir kiti pagrįsti variantai.

4. Veikėju˛ poelgiu˛ analizė
Užd.
nr.

Galimi atsakymai

1.

Rimtas: lankė orkestro mokyklą, grojo fleita, bandė kurti muziką.
Išdykęs: žaidė dvaro kieme, mėtėsi sniegu, apšaudė sniego gniūžtėmis grafą.
Teiginio „Genijai gali būti išdykę“ atsakymu˛ formuluotės gali būti įvairios, svarbu įžvelgti, kad įvairios išdaigos nėra kliūtis sieti savo gyvenimą su prasmingomis veiklomis.

2.

B

3.

Sėkme, nes metimas buvo taiklus.
Nesėkme, nes buvo pataikyta į patį grafą.
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Užd.
nr.

Galimi atsakymai

4.

Dosnumas, nes Čiurlionį savo lėšomis išsiuntė studijuoti į Varšuvą.
Atlaidumas, nes nesupyko ant vaiko už jo pokštus.
Humoro jausmas, nes už pokštą neįsižeidė, kaip galbūt būtu˛ padarę kiti grafai.

5.

Daugelis kitu˛ grafu˛ už tokią išdaigą būtų supykę, o Oginskis nesupyko.

6.

TAIP, nes tokiu atveju grafas nebūtu˛ padėjęs Čiurlioniui studijuoti Varšuvoje /
grafas galėjo uždrausti jo dvare lankyti muzikos pamokas.
Galimi ir kiti variantai; reikia atsižvelgti į mokinio argumentu˛ pagrįstumą.

7.



Pateikta istoriniu˛ faktu˛.
Yra veikėju˛ dialogu˛.



Nurodytas konkretus laikotarpis, paminėta įvykio vieta.



Pasakojama apie realius žmones.
Yra fantazijos elementu˛.

8.

Papasakoti apie M. K. Čiurlionio vaikystę / supažindinti su M. K. Čiurlionio vaikyste / papasakoti įdomu˛ M. K. Čiurlionio vaikystės nuotykį ir kt.

5. Teksto ir iliustraciju˛ sąsajos
Užd.
nr.

Galimi atsakymai

1.

Kalnai, planeta.
Šiems objektams pavadinimus davė rusu˛ tyrinėtojai / mokslininkai / keliautoju˛
grupė ir astronomas.

2.

Dailininkas: nutapė daugybę įvairiu˛ paveikslu˛.
Kompozitorius: yra parašęs muzikiniu˛ poemu˛.
Gamtos mylėtojas: jo kūryboje svarbi gamtos tema / paveiksluose mėgo vaizduoti gamtą / jo muzikinės poemos pavadintos gamtos vardais / poemoje „Miške“ šlovinamas gamtos grožis.

3.

Paveiksle „Fuga“, kaip ir muzikiniame kūrinyje, yra pasikartojimu˛ (ritmas).
Ritmą paveiksle vaizduoja pasikartojančios eglutės.

4.

Jūra, giria, žvaigždės.
Nuspalvinta pastraipa „Dvi poemos“.

5.

Tai lietuviu˛ tautos atgimimo laikotarpis / žmonės buvo skatinami didžiuotis tėvyne ir kurti meną, o mene M. K. Čiurlionis galėjo stipriai atsiskleisti.

6.

XX a. buvo tautos atgimimo laikotarpis. Pavasaris yra gamtos atgimimo laikas.
Abiem atvejais svarbus atsinaujinimas, atgimimas, nauja pradžia.

7.

1, 3, 6.
Paveiksluose vaizduojama gamta (gyvūnai, augalai, paukščiai, kalnai), yra abstrakčiu˛ detaliu˛.
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6. Pasakos vaizduojamojo pasaulio analizė
Užd.
nr.

Galimi atsakymai

1.



Patvorys



Laukai



Miškas
Daugiaaukštis namas



Sodyba
Parkas

2.

A

3.

Rudens.

4.

D

5.

Iš jos kailiniu˛ belikę skutai / žiemos drabužiai visiškai nusidėvėję, suplyšę.

6.

B

7.

Vilkas, meška, briedis, saulė.
Gali būti nurodytas ir pavasaris.

8.

Meška – dėl žiemos ji mirtinai peralko / maisto stygius.
Briedis – prisikentėjo iš po sniego sau kapstydamas samanas ir ūglius / maisto
stygius.
Vilkas – dėl žiemos vos nemirė iš bado / maisto stygius.

9.

C
Užtarimo negavo, nes vilkas per žiemą daug prisikentėjo / buvo visą laiką alkanas.

10.

Ne.
Vaikai kalbėdamiesi tarpusavyje džiaugėsi, kad žiemužė buvo labai gera.

11.

Pliusai: žiemos pramogos / žiemos linksmybės.
Minusai: miško žvėreliai sunkiai randa maisto / kenčia.

12.

„Tegu ji laimingai plaukia mūsų laiveliais į kitą šalį ir ten pasisvečiavusi vėl sugrįžta.“

13.

B

14.

„Pokšt ragais į medį, trept kanopomis į žemę.“

15.

D

16.



Išgalvoti veikėjai.



Yra meniniu˛ aprašymu˛.
Aprašyta tiksli vieta ir laikas.



Yra vaizdingu˛ posakiu˛.
Pateikiama faktu˛ iš enciklopedijos.



Yra veikėju˛ dialogu˛.
Tekstas suteikia informaciniu˛ žiniu˛.

17.

C
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7. Meninio ir publicistinio tekstu˛ analizė
Užd.
nr.

Galimi atsakymai

1.

Ryte.

2.

Pirmoji emocija: liūdesys. Liūdnu˛ žmoniu˛ akys būna didelės / pro akis gali išeiti
liūdesys.
Antroji emocija: džiaugsmas. Tie, kuriems linksma, neretai net užsimerkia.

3.

1. Per akis su ašaromis.
2. Per akis be ašaru˛.
3. Tyliai.
4. Triukšmingai.

4.

A

5.



Mieste
Kaime



Daugiabutyje
Nuosavame name
5 aukšte


6.

4 aukšte
Iš balkono
Iš šaldytuvo



Iš čiaupo
Iš sienu˛



Iš cukraus indelio

7.

Iš konservuotu˛ pipiru˛ stiklainiuko, nes sakoma, kad nuo jo net dangtelis nulėkė.

8.

Ne.
Tekste pasakyta, kad net pats Bernardas nebūtu˛ atsakęs į klausimą, kodėl jis
šiandien toks liūdnas.

9.

Su šaltu vėju vidurvasaryje, nes kaip ir šaltas vėjas vasarą, taip ir liūdesys
ateina nei iš šen, nei iš ten ir puola mus su visa jėga / ateina taip pat nelauktai,
netikėtai.

10.

C

11.

Ne.
„Bėgo minutės, tačiau neviltis niekaip nenorėjo trauktis.“

12.

Turi būti išbraukti šie teiginiai:
Bernardą aplanko draugas Rabždietis.
Bernardas atidaro balkono duris.
Bernardas mąsto, kodėl šį rytą jis toks liūdnas.
Teiginiai iš eilės:
1. Bernardas jaučia, kaip iš kiekvieno namu˛ kampo sunkiasi neviltis.
2. Bernardas nueina į vonios kambarį.
3. Bernardas atidaro šaldytuvą.
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Užd.
nr.

Galimi atsakymai
4. Bernardas girdi gurgiančius vandentiekio garsus.
5. Bernardas negali atidaryti balkono duru˛.
6. Bernardas sėdi ir laukia, kol praeis neviltis.

13.

Taip yra sakoma, kai norima paskatinti neskubėti, pagalvoti prieš ką nors atliekant, priimant sprendimą.

1.

Mano, kad verkimas yra silpnumo požymis.

2.

TAIP.
Tekste sakoma, kad verkimas padeda nusiraminti / sumažinti stresą / padeda
reguliuoti savo emocijas / pagerina nuotaiką.

3.

Verkiant gali sumažėti fizinis skausmas.

4.

Gali būti nurodyti du iš šiu˛ teiginiu˛: skatina geresnę savijautą / mažina fizinį
skausmą / mažina emocinį skausmą / gerina nuotaiką.

5.

Abiejuose tekstuose kalbama apie emocijas / paminėtos ašaros, verkimas.

8. Teksto visuma ir detalės
Užd.
nr.

Galimi atsakymai

1.

Vabalas
Jazmino krūmas
Debesėlis
Triušis
Šeimininkė


Varnėnai
Zylės

2.

Šalia namo, prie gyvatvorės.

3.

1. „Anksti rytais gyvu čiulbėjimu jie žadino visus sodo medžius, krūmus, gėles
ir net visada tinginčius keltis dvikojus namo gyventojus.“
2. „Dieną varnėnams tekdavo slėptis nuo kaitrios saulės tarp tankiai apaugusiu˛
lapais jazmino šaku˛.“
3. „Vakare paukščiukai vėl sutūpdavo ant gyvatvorės.“
Gali būti pasakyta ir savais žodžiais, necituojant teksto.

4.

Pirmam varnėnui jazmino krūmas priminė debesėlį. Tokį įspūdį jam galėjo sudaryti jazmino žiedai, ju˛ balta spalva.
Antram varnėnui jazmino krūmas priminė baltą triušį. Tokį įspūdį jam galėjo
sudaryti jazmino žiedai, ju˛ balta spalva.
Seniausiam varnėnui jazmino krūmas priminė apsnigtą kalnelį žiemą. Tokį
įspūdį jam galėjo sudaryti jazmino žiedai, ju˛ balta spalva.
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Užd.
nr.

Galimi atsakymai

5.

Jazmino reikšmė varnėnams: teikė pavėsį nuo kaitriai šviečiančios saulės / jazminas džiugino varnėnus / jiems buvo kuo grožėtis.
Varnėnu˛ reikšmė jazminui: varnėnai anksti ryte žadindavo krūmus.

6.

Senasis varnėnas įvardijo, kad atėjo Mažoji Žiema / jo jazmino palyginimas su
apsnigtu kalneliu nebuvo nevykęs, nes iš tiesu˛ į sodą tarsi atėjo žiema.

7.

Sninga. „Jazminas peržydėjo ir pradėjo mesti mažus baltus lapelius.“
Baltas sniegas nukloja žemę. „Aplink jazminą prikrito daug baltu˛ žiedlapiu˛.“
Žiemos pramogos. „Čiuožinėja slidėmis baltu˛ žiedlapiu˛ sniegu, bando iš žiedlapiu˛ nulipdyti sniego senį.“

8.

Žiemą jie išskrenda į šiltuosius kraštus.

9.

TAIP.
Senasis varnėnas nesutrikęs kitiems varnėnams paaiškina, kas nutiko / nesutrikęs pasiūlo žiemos pramogu˛ / pasibaigus Mažajai Žiemai murma, kad orai
visiškai nenuspėjami.

10.

Vėjas išnešioja visus žiedlapius.

11.

Varnėnai: „pritariamai palinksėjo galvomis“, „paslaptingai sukuždėjo“, „visko
matęs“, „– Eime paslidinėti.“, „užsimovė mažas slideles“, „pabandė nulipdyti
sniego senį“.
Jazmino krūmas: „stebi viską, kas vyksta aplinkui, mažom baltom akutėm“.

12.

Jausmas: nuostaba. Priežastis: žiema atėjo netikėtai / žiema atėjo viduryje vasaros.
Jausmas: nerimas / išgąstis. Priežastis: nespėjo išskristi į šiltuosius kraštus.
Jausmas: džiaugsmas. Priežastis: varnėnai pramogauja tarsi žiemą.

13.

Žiema trunka labai trumpai / žiema atėjusi tik į labai mažą plotą, todėl ji „mažoji“.

9. Autobiografinio straipsnio analizė
Užd.
nr.
1.
2.

Galimi atsakymai
Daugelis kitu˛ vaikystės nutikimu˛ greitai pasimiršo, o pirmą skaitytą knygą autorė atsimena iki šiol.
3

Žiūrėjo iliustracijas ir įsivaizdavo.

1

Gavo dovanu˛ knygą.

5

Skaitė vis greičiau.

2

Vartė puslapius.

4

Iš raidžiu˛ dėliojo žodžius.

6

Baigė skaityti.
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Užd.
nr.

Galimi atsakymai

3.

Priežastis: didelis noras / troškimas skaityti.
Situacija: skaitydavo nuvogdama laiko nuo namu˛ darbu˛.

4.

NE.
Ji džiaugiasi, kad skaitydama daug ką sužinojo / su knygu˛ veikėjais galėjo patirti daug nuotykiu˛.

5.

„Skaitymo godulys pasiliko visiems laikams.“

6.

Kas gyveno patogiose ir jaukiose olose? (Hobitai)
Kas gali nugalėti milžiną? (Siuvėjas)
Kas supranta gyvūnu˛ kalbą? (Dolitlis)
Kas sukasi aplink Saulę? (Žemė)
Kokia tinkamiausia vieta pasislėpti nuo kometos? (Pajūrio grota)

7.

Galimi įrodymai: skaitydama liūdėdavo ir džiaugdavosi / skaitydavo iki pat nakties gilumos / įsijausdavo į heroju˛ kailį / kartu su herojais patirdavo nuotykiu˛ /
išgyveno knygu˛ veikėju˛ emocijas taip, tarsi jos būtu˛ savos / su knygu˛ puslapiais
keliavo po įvairias pasaulio vietas / užvertusi paskutinį knygos puslapį ilgai negalėdavo atsipeikėti.

8.

Skaitydama autorė nugyvendavo kiekvieno knygos herojaus gyvenimą.

9.

Skaitymas ją paskatino rašyti.

10.

Vaizduotei.

11.

D
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