
Užduočių bankas 

11–12 kl. Kalbos ugdymas 

Medžiagos naudojimo tikslingumas: Kalbos vartojimo žinių gilinimas 

Užduotis 

Perskaitykite tekstą ir atlikite užduotis 

Jau galima ir sukti, o čia reikia vėl paspausti signalą, paskui, įvažiavus į kiemą, sužviegti garsiau, iš 

visos sveikatos, nes ir telefonais, ir raštu gauta priekaištų, jog dažnai negalima signalų išgirsti, reikia 

suprasti, žmonių yra visokių – neprigirdinčių irgi netrūksta. Sustojus ranka automatiškai spaudžia 

mygtuką, automobilio užpakaly subrazda, subilda, ir visokios šiukšlės, visokie slapčiausi žmonių 

daiktai lenda į mašinos vidurius; smarkiai geležinių letenų suspausti, jie praranda formą. Dabar jau 

taip pat automatiškai galima pasiimti laikraštį, kol subėgs iš tų narvų žmonės, įmanoma ir pasiskaityti, 

čia jau numatytas būtinas laukimo laikas, tad Tadeušas skaito anuose kiemuose pradėtą straipsnį apie 

gyvenimą ir literatūrą. 

Juozas Aputis, Išlaukimo momentas, ištrauka 

1. Tekste raskite įvardžius ir juos suklasifikuokite. Paaiškinkite, kokią funkciją atlieka įvardžiai 

tekste? 

 

 

 

 

 

2. Tekste vartojamas žodis būtinas (žr. …numatytas būtinas laukimo laikas…), lietuvių kalboje yra 

tapęs būdvardžiu. Parašykite, kokia kalbos dalis subūdvardėjo, ir pateikite nesubūdvardėjusių tos 

kalbos dalies žodžių, kurie turėtų tą pačią priesagą kaip ir būtinas. 

 

 

 

 

 

3. Pakomentuokite, kodėl sakinio viduryje (žr. …į mašinos vidurius; smarkiai geležinių…) yra 

kabliataškis. Kuris skyrybos ženklas sakinyje yra svaresnis – kabliataškis ar kablelis? 

 

 

 

 

 

4. Kuo panašūs ir kuo skiriasi sakinio dalių aspektu išskirti žodžių junginiai įvažiavus į kiemą ir iš 

visos sveikatos (žr. …signalą, paskui, įvažiavus į kiemą, sužviegti garsiau, iš visos sveikatos, nes…)? 

 



 

 

 

 

5. Teksto sudėtiniame sakinyje vartojamas jungtukinis sakinys (žr. …tad Tadeušas skaito anuose 

kiemuose pradėtą straipsnį apie gyvenimą ir literatūrą). Detalizuokite šio sakinio pobūdį ir 

paaiškinkite, kaip susiję šio tipo sakinių dėmenys. 

 

 

 

 

 

6. Tekste vartojamame junginyje automobilio užpakaly subrazda (žr. Sustojus ranka automatiškai 

spaudžia mygtuką, automobilio...) raskite ilguosius skiemenis ir pakomentuokite, kas sudaro jų 

gramatinį centrą. 

 

 

 

 

 

 

7. Tekste raskite tarptautinius žodžius, kurie yra bendriniai daiktavardžiai, ir sukirčiuokite tekste 

vartojamas jų formas. 

 

 

 

 

 

8. Tekste raskite daiktavardį, kuris yra lietuvių kalbos darinys, ir žymi įrankį – nesudėtingą tam tikro 

prietaiso dalį. Parašykite šio darinio pamatą, priesagą ir pateikite dar du įrankių ar prietaisų 

pavadinimus, kurių pamatas būtų veiksmažodis, o pateikti žodžiai turėtų kitas priesagas nei tekste 

rastas žodis. 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė I. Juciuvienė 



Užduotis sudaryta remiantis Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų 

mokyklų mokiniams, 2018m. 

 

Gilink rašinio rašymo gebėjimus: 

https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/atsisiusti/4164/786d655b-1184-4ae4-ae5b-

c157f21d4727 

https://www.youtube.com/watch?v=Zi-dMfGH-LM 

Gilink lietuvių kalbos ir  literatūros žinias 

http://www.šaltiniai.info/ 

http://svetaines.emokykla.lt/kalbininkai/index.htm 

http://mkp.emokykla.lt/kalboskultura/ 


