
Užduočių bankas  

9–10 kl. Raštingumo ugdymas 

Medžiagos naudojimo tikslingumas: Žinių taikymas 

Užduotys 

1. Įrašykite praleistas balses: 

Šv__turys, šv__tuoklė, r__šulys, išk__šulys, gri__tis, rij__nas, k__rinys, si__vykla, 

dži__vėsiai, tr__kumas, sv__lėsiai, išš__kis, b__stinė, dirbanči__jų, žinom__sias, sekt__si, 

kreipt__si, gal__sti, sk__stis, m__stas, tr__šos, t__sėti, dr__sumas, dr__skomas, __žuolinis, 

ž__slai, ž__stas, gl__žtantis, aps__lo, sutr__šęs, b__linti, gr__siantis, sug__dęs, keliolik__, 

priešinim__si, kreipim__sis, maloni__sias, artimiaus__jai, artimiaus__ja. 

2. Įrašykite praleistas raides: 

1. Vaikai, bast__si (veik. r. būt. kart. l. dalyvis) apie didž__ją br__stą, rado prie išs__kusio 

upelio __žuolinį baslį. 

 2. V. Krėvė puik__jame savo k__rinyje „Skerdžius“ kalba apie Lapiną, parodo jo rūpinim__si 

nuostab__siais Dzūkijos miškais, t__sančiais abipus Nemuno. 

3. Žemdirbiai gerai patr__šė dirvas ir pagr__stai m__sto apie gerą derlių, kurį gaus__ 

kit__met.  

4. Už keliolik__ litų nusipirkau por__ kilogramų išsirpusių tr__šnių. 

 5. Tėvas pagr__sė dukter__, kad ji nedr__stų, gr__ždama iš mokyklos, eiti pro s__vartyną. 

 6. Skausmas t__syk dr__skė krūtinę, jautė, kad m__žta jėgos.  

7. Stovi r__žydamasis, nesir__ždamas imti __sočio su šaltu vandeniu. 8. Į šiuos sp__stus an__kart pakliuvo 

__pač daug balt__j__ kiškių.  

9. Dr__bantis žvėriukas ėmė __nirtingai blaškytis po narvą.  

10. Brolis atkirto, kad nieko nebij__s ir nieko bloga jam neatsitiks__.  

11. Mano jauniaus__jai pusseser__ ir vyresn__j__ seser__ šiandien sukanka septyniolik__ metų. 

 12. Jei jis visada taip elgt__si, nereikėtų raudonuoti.  

13. Nejaukią rudens naktį kažkas pasibeldė į laukuj__s duris, užskl__stas ąžuoliniu skl__sčiu – vidu__ 

esantiems išg__stis sukaustė s__narius.  

14. Jis sakėsi ieškos__s darbo kitur, bet užg__susios jo akys kalbėjo, kad viltys gauti darbo 

m__žta, g__sta, __ra.  

 15. Miškas stovi priešais, įkvip__s sakais ir p__vančių lapų tr__nėsiu. 

16. Aš niekada nenustojau šiuo žmogum gėrėj__sis ir didž__v__sis. 17. G__stant saulei 

baigė tr__šti saulėgr__žas. 



3. Įrašykite praleistas priebalses: 

3.1. Bai__štus, pu__seserė, papra__čiausiai, sugrė__tas, bar__čiai, skru__džių, pavy__džiui, 

ank__čiau, sta__telėjo, pralei__damas, u__šalęs, u__gožtas, ber__ždžiai, prošvai__čių, 

li__diniai, u__simerkęs, gū__čioti, svar__čiai, gaile__čio, žny__telėjo, sten__davosi, 

tru__dyti, dū__tantis. 

3.2. Abitur__entas, abstrakc__onizmas, ad__utantas, bril__antas, delfinar__umas, 

inic__atyva, in__ekcija, instituc__a, konfidenc__aliai, mak__ažas, man__akas, mar__onetė, 

patr__archalinis, repatri__uoti, sen__oras, ser__alas, stad__onas, zod__akas. 

4. Užduotis. Suskliaustus žodžius parašykite kartu arba atskirai: 

1. (Gal būt) dar (ne per vėlu) mokytis. 2. (Ne veltui) sakoma, kad (ne viskas) auksas, kas auksu žiba. 3. 

(Gal gi) tai ir tiesa, bet (per ne lyg) skaudi. 4. (Ne kokia) ta sodyba, bet (vis gi) sava, artima. 5. Jis (žūt būt) 

norėjo būti (ne be paskutinis). 6. Jis (per daug) atkaklus, kad (tuoj pat) pasiduotų. 7. Aš šį tą žinojau, bet 

turbūt (ne viską). 8. (Ne visiškai) supratau, ką sakei. 9. (Iš tikrųjų) plaukikas plaukė (ne pasroviui). 10. Gali 

nupirkti ir (ne vieną) kilogramą, (vis tiek) nebus (per daug). 11. (Ne be toks) aš jau mažas ir (ne kvailesnis) 

už brolį. 12. Čia kažkas (ne visai) aišku. 13. Ar (ne per anksti) atsikėliau? 14. (Ne be pirmą kart) jis grįžta 

namo (ne laiku). 15. (Ne esminių) pastabų (ne išbraukė), o taip ir paliko. 16. Pastangos buvo (ne perniek). 

17. (Ne jau gi) tau (ne laisvė) rūpi, o turtas? 18. Turbūt (ne kiekvienas) supras, kas čia padaryta (ne taip). 

19. (Net gi) čia tu (per nelyg) drąsus. 20. (Kodėl gi) išvertei (ne pažodžiui)? 21. Jis (ne pirmas), bet ir (ne 

paskutinis). 22. (Vis tiek) (kas dien) tave matysiu. 23. (Ne jaugi) (ne manai), kad (vos tik) padarysi klaidą, 

(tuoj pat) liksi vienišas? 24. Dabar jis rašo (ne blogiau) už daugelį žurnalistų ir rašytojų. 

5. Reikiamus žodžius parašykite didžiosiomis raidėmis: 

mažieji grįžulo ratai, telšių žemaitės vidurinė mokykla, šiaulių miesto taryba, trys karaliai, šri lankos 

demokratinė socialistinė respublika, antrasis pasaulinis karas, lietuvių kalbos draugija, vakarų europa, 

pusiaujo gvinėjos respublika, petras pirmasis, šiaurės žvaigždė, kuršių nerija, vilniaus pedagoginio 

universiteto lituanistikos fakulteto didaktinės lingvistikos institutas, lietuvių lyginamosios literatūros 

asociacija, atgimimo epocha, renesansas, akmens amžius, vytauto didžiojo universiteto raštinė, UAB 

šiuolaikinio meno centras, ukmergės komunalinis ūkis, jungtinė didžiosios britanijos ir šiaurės airijos 

karalystė, jungtiniai arabų emyratai, nacionalinė martyno mažvydo biblioteka, maironio lietuvių literatūros 

muziejus, teisės departamento juridinis skyrius, europos komisija, viešoji įstaiga varėnos ligoninė, baltijos 

asamblėja, naujasis testamentas, marijampolės savivaldybės administracijos teisės 

departamento juridinis skyrius. 

6. Ištaisykite rašybos klaidas: 

1. Jis buvo pasaulinio mąsto muzikos įrašų specijalistas.  

2. Jubilijatas maloniai šnekučiavosisu senu pažystamu.  

3. Gražos gavau dvyliką litų.  

4. Nuo jūros padvelkė gaivus vėjalis.  



5.Nusipirkau porą kilogramų išsirpusių tręšnių.  

6. Ant užšąlusios upės joks pavojus negręsia.  

7.Dėl kairiojo šlaunikaulio, žąstikaulio ir šonkaulių lužių bei patirto šoko garbaus amžiaus kaunietis 

atsidurė ligoninėje.  

8. Prašymo nustebintas pareigunas davė leidimą dar kartą tirti surastos mergaitės kūną.  

9. Plečia savo veiklą ir paramą rytų Lietuvos lietuviams draugijos entuzijastai Utenoje, Kaišiadoryse ir 

kitose miestuose.  

10. Vilijampolėje visdažniau atsiranda skoningos arhitektūros, kuri liudyja apie kitokio gyvenimo 

perspektivas. 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė I. Juciuvienė 

Naudota medžiaga: 

http://donelaitis.vdu.lt/lkk/pdf/pratimai.pdf 

 

http://donelaitis.vdu.lt/lkk/pdf/pratimai.pdf

