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I DALIS. TEKSTO SUVOKIMO UŽDUOTYS 

 

Atidžiai perskaityk tekstą ir atlik užduotis. 
             ----------------------------------------------- 

                    (vieta teksto  pavadinimui) 

 

Vakaras, jau saulės atšvaitai blyksi tik ant namų stogų, kiemą nuguldė juodi šešėlių 

kvadratai, ir aš į tarpuvartę išsinešiau savo vėžlį. Keistas, juokingas tai gyvuliukas – apvalus, 

žalsvai rausvas kiautas lyg senovės kareivių skydas, žalios kojos, žalia galvutė. Galvutė man ypač 

patinka – mažutė, juodomis, blizgančiomis akimis.  

Myliu šį gyvūną – nė už ką jo neatiduočiau! Benas siūlė naujutėlaitį dvikriaunį peilį, 

Kęstas – tinklinio sviedinį, - neatidaviau. Net už turistinį dviratį neatiduočiau. Tik vienas Alis 

gatvėje tokį ir turi. Mėlynas, blizgantis, lenktomis tarsi ožio ragai rankenomis. Gražus dviratis... 

Tik kodėl taip ilgai Alis neatvažiuoja? Jis tokiu laiku paprastai jau būdavo čia. 

Atsistoju, dairausi – antai jis. Dumia, kiek jėgos leidžia. Pamatęs mane, paspaudžia atgal pedalus, 

dviračio padangos čiuožteli vietoje. Paskui jis puola prie vėžlio, – už tai, kad duodu su vėžliu 

pažaisti, Alis man skolina dviratį. 

Pavažiuoju gatve iki posūkio, vėl grįžtu atgal. Suskambinęs išgąsdinu vaikus, tie 

purpteli į šalis ir aš sustoju ties Aliu. Tiesą sakant man neramu, kai vėžlys Alio rankose – kartą 

mačiau, kaip jis spyrė katei... 

– Tik nesuspausk pilvuko, – dėl visa ko perspėju Alį, nors žinau, kad į mano 

perspėjimą jam nusispjauti, ir važiuoju dar vieną ratą.  

Gatvės gale pasuku į turgaus aikštę. Ten gyvena Rasa.  

Rasa kaip mat atbėga. Įraudusi, uždususi – tik žvilgteli dėkingomis akimis į mane ir 

čiumpa dviratį. Rasa suka aikšte ratą po rato, ir man darosi neramu: supyks Alis, kad taip ilgai 

negrįžtu – kitą kartą dviratį matysiu kaip savo ausis. 

– Rasa, sustok ! – sušunku, kai pro liepas išnyra melsvas megztinis. 

Užpakalinis ratas čiuožteli žvirgždu, ir Rasa lėtai nulipa nuo dviračio. Jos akys 

liūdnos, ir man nesmagu. O, kad šis dviratis būtų mano!..  Bet Rasa šito nežino – negi aš galiu 

prisipažinti, jog Alio dviračiu važinėju! 

– Skubu į parduotuvę, – sumurmu, šį kartą nežiūrėdamas jai į akis, ir, liuoktelėjęs 

ant dviračio, švilpte nušvilpiu. 

Ir vėl vakaras. Rodos, toks pat, kaip visada: ir saulės blyksniai ant stogų, ir juodi 

šešėlių kvadratai kieme. Ir vėžlys – toks pats, žalsvas ir bejėgis, tursena šaligatviu. O vis tik vakaras 

kitoks – atėjo Rasa! Tiesiog negalėjau patikėti akimis, ją išvydęs. Atėjo, pati atėjo! Atsitūpė ant 

šaligatvio ir glosto pirštų galiukais vėžlio nugarą. Keista, kaip jis nebijo! Ko gi jam bijoti – Rasos 

tokie švelnūs, ploni pirštai…  

– Ką jis valgo? – klausia Rasa ir pažvelgia į mane. 

– Viską. Morkas, kopūstlapius, žolę. Ir pieną geria – visai kaip triušis ar jūrų kiaulytė, 

– noriai aiškinu aš. 

Rasa padeda vėžlį ant delno, švelniai sūpuoja jį, paskui atkiša lūpas ir pabučiuoja jo 

apvalią, suplotą nosį. Juokingos tos mergaitės – bučiuoja vėžlį! 

Nelauktai Rasa sako: 



– Atiduok man vėžlį. 

– Ką? 

– Vėžlį. Aš noriu jį turėti. Tu nebijok, aš jį gerai prižiūrėsiu. Pridėsiu balkone samanų, 

vandens dubenį pastatysiu – galės maudytis. 

Aš tikiu – Rasa gyvuliuko nekankins, bet atiduoti visai?... 

– Gal kokiai dienai…– sakau, krapštydamas pirštu smilkinyje duobutę. 

– Na, ką gi. Negali, tai negali, – prataria Rasa ir, padėjusi vėžlį ant šaligatvio, nueina. 

Aš išsigandęs žiūriu įkandin jos. Iš pradžių ji eina pamažu, o paskui ima bėgti. 

Nejaugi nebegrįš? Nė pats nejusdamas, ką darau, aš pačiumpu vėžlį ir pasileidžiu paskui ją. 

– Rasa! – šūkteliu. 

– Imk, atiduodu. Visai atiduodu, – pasakau. 

– Atiduodi? Tikrai? 

Rasa nusišypso. Jos akys labai linksmos, ir aš pradedu mintyse save raminti: Rasa jį 

prižiūrės geriau už mane – balkono mano namuose nėra, aš vėžlį laikau sandėly, dėžėje. 

Staiga pro medžius švysteli melsvas megztinis, ir nuo dviračio mikliai nušoka Rasa. 

Aš žiūriu ir netikiu, Rasa ant Alio dviračio! Juk Alis niekam dviračio neduodavo! Tik man už vėžlį. 

– Gintai, kartu pasivažinėkim, – sako ji. 

Aš neramiai sujudu ant tvoros. 

– Jis neturi dviračio, jam Alis paskolindavo, – kaip visada įkiša savo triskatikį kur 

nereikia Vincas.  

Rasa prunkšteli: 

– Aš žinau, kad jis neturi, tyčiom kviečiu! – Ir, apsukusi dviratį, uždeda koją ant 

pedalo. 

– Vėžlį aš atidaviau Aliui! – šūkteli jam nuvažiuodama. 

Pasirodo, jai dviratis svarbiau už viską ir… už draugystę…  

Vejamas šios minties, išbėgu į gatvę ir leidžiuosi Alio namų link. 

E. Liegutė. Marios groja. Apsakymai. 33- 39 p. 

Klausimai ir užduotys 

 

1. Kokiu augintiniu dalinosi vaikai? Teisingą atsakymą apibrauk. 

A. Jūrų kiaulyte 

B. Šuniu 

C.Vėžliu 

D. Triušiu 
                         1 taškas_

  

2. Kada Gintas išsinešė į kiemą vėžlį? Teisingą atsakymą apibrauk. 

A. Ryte 

B. Dieną 

C.Vakare 

D. Naktį 
                   1 taškas_ 
3. Remiantis tekstu  parašyk dvi savybes, kurios apibūdina vėžlį. 

a)___________________________________________________________ 

b)___________________________________________________________ 

 

               1 taškas_  



4. Kieno buvo dviratis? Teisingą atsakymą apibrauk. 

A. Rasos 

B. Ginto 

C. Alio 

D. Beno  
          1 taškas_ 

5. Parašyk su kuo lyginamos dviračio rankenos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

          1 taškas_ 

6. Kokią paslaptį Gintas slepia nuo Rasos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

           1 taškas_ 

7. Berniukui buvo neramu, kai vėžlys liko Alio rankose. Parašyk įrodymą iš 

teksto. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
               

              1 taškas_ 

 

8. Remdamasis tekstu pažymėk, kuri veiksmų grandinė nusako, kaip Rasa 

važiuoja dviračiu? 

A. Čiumpa  suka  čiuožteli  nulipa 

B. Suka  nulipa  čiuožteli  čiumpa 

C. Čiumpa  čiuožteli  suka  nulipa 

D. Čiuožteli  čiumpa  suka  nulipa 

              1 taškas_ 

9. Kodėl vienas vakaras Gintui atrodė kitoks nei visada? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

               1 taškas_ 
10.  Kas augino vėžlį? Teisingą atsakymą apibrauk. 

A. Gintas 

B. Rasa 

C. Alis 

D. Vincas 
              1 taškas_ 



11.  Remiantis tekstu  parašyk, ko nevalgo vėžliukas. Teisingą variantą 

apibrauk. 

A. Morkų 

B. Žolės 

C. Kopūstlapių 

D. Bulvių 
                1 taškas_ 

12.  Paaiškink, kaip supranti posakį matysi kaip savo ausis. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                1 taškas_ 
13.  Pasirink kokio draugo norėtum: 

 

Ginto  Rasos 

 

Paaiškink savo pasirinkimą. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                2 taškai_ 
14. Kuris iš šių žodžių geriausiai apibūdina Rasos poelgį teksto pabaigoje? 

 

Paslaugi 

Draugiška 

Savanaudė 

Protinga 

Remdamasis tekstu, paaiškink savo pasirinkimą. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

               2 taškai_ 
15. Sugalvok tekstui pavadinimą, nusakantį pagrindinę mintį ir užrašyk 

pavadinimui skirtoje vietoje. 
                1 taškas_ 

 

Iš viso: 17 taškų ( I d.) _____ 

 

 



II DALIS. KALBOS UŽDUOTYS. 

 

1. Įrašykite praleistas raides. 

 

Prieina draugai vienas po kito. Prieina ir __sigandę, be žodžių, sustoj__ aplink 

kritus__ trečiojo sk__riaus karvedį, greta kurio guli supl__šytas skarmalas – 

vėl__vėlė. Mikė pajunta, kaip jo neapykanta tirpsta, n__ksta lyg sniegas. Jam 

darosi gaila draugo. Jis girdi k__kčiojimą, prislė__tą ver__smą, paskum storą, 

grie__tą balsą. Mok__tojo balsą. Mikė nieko nemato, tik baltą žem__ ir didel__s 

didel__s  Juozapėlio rankas, kurios ne kartą buvo apkabinusios jo kaklą, kai prieš 

metus jį nešiojo per upių brastas. Staiga Mik__ stipr__ ka__kas papurto. Dar kartą 

ir dar dar. Jis pakelia pilnas išg__sčio akis, susigū__damas, ly__ jį kas būtų 

__simojęs mušti, ir pamato mokytoj__, ž__rintį į jį. 
               12 taškų_ 

2. Sudarykite 6 sudurtinius žodžius iš duotų žodžių (žodį pavartokite vieną kartą). 
rugiai, tekėti, kryžius, švarus, diena, pjauti, kalnas,  vidurys, rugiai, raštas, saulė, 

gėlė.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
                   6 taškai_ 

3. Užpildykite lentelę. 

 

Žodis Priešdėlis  Šaknis Jungiamoji 

balsė 

Priesaga Galūnė 

malūnsparnis      

vėliava      

ugniakuras      

aukštyn      

apgailestavo      

neišpasakoti      

suėjimas      

                      7 taškai_ 

4. Sukurkite laiptus su skirtingos šaknies būdvardžiais. 

S O T I 

S     

S      

S       

S        

S         

S          

 S           

                7 taškai_ 
 



5. Iš skiemenų sudarykite ir užrašykite patarles. ( Tas pats skiemuo neturi kartotis.) 

 

Tin  ro  ke  ko  gi  ir  lią  nys  ja  do. 
Ge  ten,  ver  ra  mi  ge  dų  šiai  ria  kur. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2 taškai_ 

6. Spręsdami šį galvosūkį langeliuose įrašykite, ką reiškia posakiai:  

 

1. Į akį krito  5. Akis paganyti  9. Akį veria 

2. Akis pabadyti  6. Iš akies trauktas   10. Akis ėsti 

3. Akį užmesti  7. Akis blizginti  11. Į akis lįsti 

4. Akis muilinti  8. Į akį dėti 

 

1 p a t i K o 

2  r i  k A  š       

3   I  g t  r   i  

4  P g         

  

5 p  S  g ė      

6  A   š    

7   V ė   s  

8  i e  O    

 

9  r A    

10  K  u   n   

11 Į  y      
               10 taškų_ 

7. Išbrauk netaisyklingai vartojamus sakinius: 

1 Parašiau žodį ant lentos. Parašiau žodį lentoje. 
2 Tvarkaraštį sužinosiu pas draugę. Tvarkaraštį sužinosiu iš draugės. 
3 Lengva žmogui būti geram, sunkiau – 

teisingam. 

Lengva žmogui būti geru, sunkiau – 

teisingu. 
4 Nežinia, kas su juo atsitiko. Nežinia, kas jam atsitiko. 
5 Gerbiamieji turistai, mes esame Katedros 

aikštėje. 

Gerbiamieji turistai, mes randamės 

Katedros aikštėje. 
6 Rytis netaisyklingai taria balsius, 

priebalsius. 

Rytis netaisyklingai taria balses, 

priebalses. 
7 Šiandien gegužės trečio. Šiandien gegužės trečia. 
8 Man nesigauna išspręsti šio uždavinio. Man nepavyksta išspręsti šio 

uždavinio. 
9 Indrė jau trys metai griežia smuiku. Indrė jau trejus metus griežia smuiku. 

10 Kelio paklausiu pas tave. Kelio paklausiu tavęs. 

10 taškų_ 

 



 

8. Užpildykite lentelę. 

 

Mokytojas Šaltenis įdėmiai pažvelgė į mane pro blizgančius savo akinių 

stiklus ir pasakė: 

- Gražiai parašei! Antradienį ateik į literatų būrelį! 

Nuo to karto aš pasiryžau tapti rašytoju. Rašinėjau įvairius vaizdelius, 

miniatiūras ir visai nejuokingas humoreskas. Kiekvieną antradienį būrelio 

nariai skaitydavo savo kūrinius. 
                                                                                                                       Pagal Vytautą Račicką 

 

Žodis Kalbos 

dalis 

Giminė Skaičius Linksnis Laikas Asmuo 

įdėmiai       

blizgančius       

parašei       

antradienį       

aš       

rašytoju       

           6 taškai_ 

9. Perskaityk sakinius, sudėk reikiamus skyrybos ženklus. 

 

   Staiga tik šast iš nežinia kur atsirado toks nedidukas stalelis o ant jo – stora, 

odiniais viršeliais knyga. 

   Teta ragana sako  

    Dabar mudu Alvydai  pavartysim seną knygą  Ji ne tik viena seniausių pasaulyje 

bet ir stebuklinga.  

   Kokia pasaka atsivers  paklausė Alvydas.  

   Ragana ilgu lenktu nagu atvertė knygą ir rodydama raides paklausė 

O šitas raides ar pažįsti  

Ne  nė viena nematyta nustebo vaikas 

Nesistebėk kad šitos raidės tau neregėtos Alvydai paaiškino  ragana čia surašytos 

pasakos jau užmiršta senovės kalba Tau tereikia prisiminti kokią pasaką  kad knyga 

atsiverstų. 

Pagaliau prisiminiau pasakėlę apie griežlę  pasigyrė piemenukas  

Gaila Alvydai kad tik tokią trumpą pasakėlę prisiminei  o juk esi girdėjęs ir pasakų 

apie Brolius Grimus ir apie Anderseną.     
  ( Pagal Leonardą Gutauską. Paskutinė Čepkelių ragana) 

                                                                     

18 taškų_ 

 

Viso: 78 taškai   (I I d.)            ___________ 

                                 Viso: 95 taškai ( I, II d.)          ___________ 
 


