
Užduočių bankas  

9–10 kl. Literatūros žinių gilinimas 

Medžiagos naudojimo tikslingumas: Įdėmusis skaitymas. Gebėjimas sieti 

informaciją 

Užduotis 

Perskaitykite iš kritinės literatūros pateiktas ištraukas ir nurodykite, kokius autorius ir jų parašytus kūrinius 

jie charakterizuoja: 

A. 1913 m. Kijevo universitete gavo lyginamosios kalbotyros magistro laipsnį. Dėl mažo atlyginimo iš 

universiteto išėjo ir išvyko į Užkaukazę, į Baku miesto gimnaziją, dėstyti rusų kalbą ir literatūrą, ten dirbo 

kone 12 metų (1909–1920). Vasaromis parvykdavo į tėviškę rinkti liaudies dainų ir padavimų. 1919 m. 

tapo Lietuvos atstovu Azerbaidžane. 

B. Pagrindinį dramos įvykį – tėvo ir sūnaus atpažinimą – lydi nuojautos, dvejonės, prakeiksmai, tragiškos 

klaidos, susitaikymas. Katastrofa įvyksta dėl neteisingai suprastų ženklų. 

 

 

 

 

A. Fizikas pagal išsilavinimą, rašytojas pagal pašaukimą, miestietis pagal vidinę intelektinę, aristokratišką 

laikyseną. Vilnietis iki kaulų smegenų, vienas ryškiausių šiuolaikinės dekonstrukcinės Vilniaus mitologijos 

kūrėjų, neprilygstamai preciziškas sovietinės ideologijos patologas ir sovietinio gyvenimo metraštininkas. 

B. Romano pagrindinio veikėjo trauminė patirtis pirmiausiai kyla iš vienatvės, nepripažinimo, atstūmimo 

ir nelygybės patirčių. Jų suluošintas personažas yra silpna asmenybė, neturinti orientyrų ir dėl tuo nuolat 

ieško autoriteto, tiksliau – galingesnio asmens, prie kurio galėtų šlietis, kurį jis apgintų ir taip prisiimtų 

atsakomybę už paties pagrindinio personažo gyvenimą. 

 

 

 

 

A. Jis pasisakė už tokias avangardizmo formas, kurios akcentavo menininko pareigą prieš visuomenę, ir 

neigė menas menui principą. Pirmasis lietuviškojo avangardizmo sąjūdis „Keturi vėjai“ neakcentavo 

rašytojo visuomeninio angažuotumo, dėl to jam buvo nepriimtinas. Rašytojas dėjo pastangas suburti 

visuomeniškai angažuotą lietuvių avangardistų grupę. Tai pavyko tik 1930 m. sausį, kai pradėjo eiti „Trečio 

fronto“ žurnalas. 

B. Iš pasakų ir sakmių, iš burtų ir užkeikimų rašytojas buvo atsekęs ir savo knygoje atkūręs senąją 

mitologinę pasaulėjautą, tikėjimą demonais ir kitomis mitinėmis jėgomis. Jam reikėjo būtent šito tradicijos 

klodo, kad galėtų įtaigiau atskleisti rūpimas ne pilkos kasdienybės, bet universalesnes žmogų užgriūvančių 

išbandymų problemas – prabilti apie likimo smūgius, katastrofos esmę. 

 

 

 

 

 



Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė I. Juciuvienė 

Užduotis parengta remiantis Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų 

mokyklų mokiniams medžiaga 

https://www.svietimas.utena.lm.lt/TVS/images/stories/2021_olimpiados/uzduotys/2021%20m.%209-

10%20kl%20lietuvi%20k.%20ir%20lit.%20rajono%20etapo%20uzduotys-atsakymai.pdf 
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