
VILNIAUS MIESTO III KLASIŲ 

LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOS 

VERTINIMO INSTRUKCIJA 

 

 

I DALIS. TEKSTO SKAITYMO IR SUVOKIMO UŽDUOTYS 

 

Užduoties 

Nr. 

Atsakymo pavyzdys Vertinimo kriterijai Taškai 

1.  Pasirinktas atsakymas b. Teisingas atsakymas. 

Neteisingas atsakymas. 

1 

0  

2.  „Liuksas – tai apšviestumo vienetas, prilygstantis degančios 

žvakės skleidžiamam šviesos srautui.“ 

„Liuksas – tai apšviestumo vienetas” ar kitoks nepilnas 

atsakymas. 

Bet koks neteisingas atsakymas, pvz.: „Žvakės šviesa.“ 

Teisingas atsakymas. 

 

Nepilnas atsakymas. 

 

Neteisingas atsakymas. 

2 

 

1 

 

0 

3. „Paukščių laikrodį sudaro paukščiai giesmininkai“, 

„Paukščių laikrodį sudaro giesmininkai“ arba ,,Paukščiai 

giesmininkai“, ,,Giesmininkai“ 

Bet koks neteisingas atsakymas. 

Teisingas atsakymas. 

 

 

Neteisingas atsakymas. 

1 

 

 

0 

4. Pasirinktas atsakymas b. Teisingas atsakymas. 

Neteisingas atsakymas. 

1 

0 

5. Didžioji zylė - 4 

naminis žvirblis - 1 

juodasis strazdas - 6 

kikilis - 2 

gegutė - 5 

juodagalvė devynbalsė - 3 

Neteisingai sudaryta seka. 

Teisingas atsakymas. 

 

 

 

 

 

 

Neteisingas atsakymas. 

1 

 

 

 

 

 

 

0 

6. „Paukščiai negieda tamsią naktį ir vidurdienį, kai saulė 

pakyla aukščiausiai virš horizonto.“ 

„Paukščiai negieda vidurdienį“ arba „Paukščiai negieda 

naktį.“ 

Teisingas atsakymas. 

 

Nepilnas atsakymas. 

 

2 

 

1 

 



Bet koks neteisingas atsakymas. Neteisingas atsakymas. 0 

7. Čiulba – (už)gieda, pinksi(-ėti), čiauška 

prikelia – pažadina(-inti),  

pabunda – pakirsta. 

Kiekvienam žodžiui surasta bent po 1  

teisingą panašios reikšmės žodį. 

Bet kuriems dviems iš duotųjų žodžių 

surasta bent po 1  teisingą panašios 

reikšmės žodį. 

Tik vienam žodžiui surasta bent po 1  

teisingą panašios reikšmės žodį. 

Neteisingas atsakymas. 

3 

 

2 

 

 

1 

 

0 

8. „Paukščių laikrodis keičiasi todėl, kad keičiasi dienos 

ilgumas“, „ ... pavasarį ilgėja diena“ ar pan. 

Bet koks neteisingas atsakymas. 

Teisingas atsakymas. 

 

Neteisingas atsakymas. 

1 

 

0 

9. „Temstant“, „atėjus vakarui“ ar pan. 

Bet koks neteisingas atsakymas. 

Teisingas atsakymas. 

Neteisingas atsakymas. 

1 

0 

10. Paukščių laikrodis – tai seka (tvarka), kuria paukščiai ima 

giedoti ryte ir liaujasi čiulbėję vakare. 

„Laikas, kada pragysta paukščiai“ (ar kitas logiškai teisingas, 

bet neišsamus atsakymas).  

Bet koks neteisingas atsakymas, pvz.: „Laikrodis su gegute“. 

Teisingas atsakymas. 

 

Nepilnas atsakymas. 

 

Neteisingas atsakymas. 

2 

 

1 

 

0 

 

Maksimalus taškų skaičius 15 

 

 

 

 

II DALIS. KALBOS UŽDUOTYS 

 

Užd. 

Nr. 

Atsakymo pavyzdys Vertinimo kriterijai Taškai 

1. Daiktavardžiai – Adomukas, senelis, vadeliotojas, pelėdos, zylės ir pan. 

Būdvardžiai – jautrūs, liepsnotoji, jautresni, mažas ir pan. 

Veiksmažodžiai – paliečia, jaučia, sugalvojau, pradeda ir pan. 

Prieveiksmiai – aukštai, laipsniškai, retai, puikiausiai ir pan. 

Už kiekvieną 

teisingai parašytą 

kalbos dalį skiriama 

po tašką. Už 

neteisingai - 0. 

8 



Galimi ir kitokie teisingi atsakymai. 
2.   

 

Galimi ir kitokie teisingi atsakymai. 

Už kiekvieną 

teisingai eilutėje 

parašytą  žodį 

skiriama po 1 tašką. 

Papildomas taškas 

skiriamas už visus 

teisingai apibrėžtus 

mišriuosius 

dvigarsius. 

9 

3. Namas -  namelis, namukas, naminis, naminukas, panamė, namiškis, namiškė,  

namisėda, namiūkštis, įnamis ir pan. 

 

Statė  - statyba, statybininkas, statinys, statybvietė, statymas, pastatas, pastatė, 

pasistatė, pristatė ir pan. 

 
Galimi ir kitokie variantai, tačiau giminiškiems žodžiams nepriskiriamos to paties žodžio skirtingų 

skaičių, linksnių, laikų, asmenų formos (pvz. namas – namai, namuose... ar statė – stačiau, 

statysime...). 

Už kiekvieną 

teisingai parašytą 

giminišką žodį 

skiriama po1 tašką. 

Už neteisingai -0 

taškų. 

Po 1 papildomą tašką 

skiriama už teisingai 

pažymėtas visas 

giminiškų žodžių 

grupės šaknis ( Jei 

suklysta bent viena 

šaknis  - 0 taškų).  

12 

4. Pvz.: 

gana lizdas lazda gandras 

gina Nida gidas lis 

randas landa angis grandis 
 

Už kiekvieną 

teisingai parašytą 

žodį (kuris sudarytas 

tik iš duotų raidžių) 

skiriama po 1 tašką. 

11 



Galimi ir kitokie teisingai variantai. 

 

5. 

 

 

Dabar tam kaimely 

 Kaip niekad ramu. 

 Nudulka pusnelė 

 Senu arimu. 

 Gagena žąselės, 

 Išgirdę  Agotą, 

 Ir žąsinas pučia 

 Raudoną fagotą. 

Už kiekvieną 

teisingai ištaisytą 

klaidą skiriama po 1 

tašką. Už kiekvieną 

be reikalo ištaisytą 

raidę atimama po 1 

tašką. Už  neištaisytą 

klaidą – 0 . 

 

9 

 

6. Kęstutis   gyvena   kaime . Jų   sodyba  pačioje  žalio  miško  pašonėje. Šiandien  

berniukas,    kaip  ir  dera  rūpestingam  šeimininkui,  vaikštinėja  po didelę  sodybą.   

Įdėmiai  viską  apžiūrinėja.  Jį  domina  įvairūs  paukščiai.   Kasdien mato  jų  

įvairiausių : pilkų, žalių, baltų, margų. Bet dryžuoto  dar  nebuvo  pastebėjęs.  

Sparneliai  juodi,  išmarginti  baltomis  juostomis,  papilvė  balsva,  o  kaklas  rudas. 

Uodegėlė  ilga  ir dryžuota.  Kuodas  lyg  rudų  plunksnų   vėduoklė.  Bėginėdamas 

be  perstojo  rėkia:  „Ku ku ku...“ 

Už kiekvieną 

teisingai įrašytą raidę 

skiriama 0,5 taško. 

 

Už neteisingai -0. 

 

12 

 

7.      - Seneli , o kada laumė vėl savo tiltą pastatys? - sustojęs atsipūsti paklausė 

Andrius. 

    -  Kai pamatys , kad žemė išdžiūvo , kad vėl reikia palaistyti. 

    - O  kodėl laumės mieste savo tilto nestato ? 

    - Stato , Andriau , ir mieste. Tik tu gyveni tarp aukštų mūrų ir nematai viso 

dangaus . 

    Andrius pamąstė valandėlę ir vėl: 

  -  Seneli , o kam po vaismedžiais žemę pureni ? 

Už kiekvieną 

teisingai padėtą 

skyrybos ženklą 

skiriama po 0, 5 

taško.  

Už neteisingai - 0. 

Už kiekvieną be 

reikalo padėtą 

skyrybos ženklą 

atimama 0,5 taško. 

11 

 



  - Tam ,  kad medžiai galėtų lengviau kvėpuoti  ir greičiau augti . 
8.         

L A I D A S 

 L A I V A S 

L A I K A S 

L A U K A S 

K A U K A S 

K A U N A S 

K A I N A S 

K U I N A S 

K U L N A S 

K U L T A S 

K E L T A S 

K E L M A S 
 

Už kiekvieną 

teisingai parinktą 

žodį (jis nebūtinai 

turi būti savo 

vietoje), skiriama po 

1 tašką.  

Už tinkamai parinktą 

vietą visiems 

žodžiams skiriamas 

papildomas 1 taškas. 

11 

 

Pastaba. Už rašybos klaidas, padarytas teksto suvokimo ir kalbos užduotyse, atimami taškai pagal pateiktą lentelę. 

 

Testo I dalies ir II dalies rašybos klaidų vertinimas 

 

Rašybos klaidų skaičius I ar II dalyje 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16 ir 

daugiau 

Atimamas taškų skaičius iš surinktų I ar II dalies taškų 1 2 3 4 5 6 

 

Testo vertinimas taškais 

 

Užduotys Maksimalus taškų skaičius 

Skaitymo ir suvokimo užduotys 15 

Kalbos užduotys 83 

Testo vertinimas taškais 98 

 


