
Užduočių bankas 

7–8 klasės A. Mickevičius „Gražina“ 

 

Medžiagos naudojimo tikslingumas: Mokiniai gebės ne tik analizuoti perskaitytus kūrinius 

bei gebės kurti, atrasti.  

 

    1. Užduotis: Perskaityti A. Mickevičiaus poemą „Gražina“ ir atsakyti į klausimus 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/mickievicius-grazina.pdf 

https://www.pasakanepasaka.lt/wp-content/uploads/2017/08/Adomas-

Mickevi%C4%8Dius-Gra%C5%BEina-Konradas-Valenrodas.pdf 

 

 

1. Kodėl Rimvydas kreipiasi į Gražiną, sužinojęs Liutauro planus? 

2. Kas ir kam pasako tokius žodžius: „Žmona tikrai blogesnis patarėjas,/ Nei kovose užgrūdintas 

karys“? 

3. Kas nutraukia Rimvydo ir kunigaikštienės kalbą? 

4. Ar supratote, koks Gražinos galvoje „užgimsta naujas planas“? 

5. Koks atrodo Liutauras, einąs į mūšį? Kas krinta kariams į akis? Kodėl? 

6. Kaip elgiasi mūšyje valdovas? Ką pastebi priešas? 

7. Papasakokite, kas vyko toliau, pasirodžius kovos lauke Juodajam riteriui. 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/mickievicius-grazina.pdf
https://www.pasakanepasaka.lt/wp-content/uploads/2017/08/Adomas-Mickevi%C4%8Dius-Gra%C5%BEina-Konradas-Valenrodas.pdf
https://www.pasakanepasaka.lt/wp-content/uploads/2017/08/Adomas-Mickevi%C4%8Dius-Gra%C5%BEina-Konradas-Valenrodas.pdf


8. Kaip supratote poemos pabaigą? Kodėl susidegino Liutauras?  

9. Kokia šios poemos tema ir pagrindinė mintis? 

Tema  

Pagrindinė mintis  

  

     2. Užduotis  Sukurti 2 akrostichus, kurie atskleistų pagrindinio veikėjo charakterio bruožus 

ir elgesį. Sukurtą kūrinėlį padeklamuoti ar padainuoti.  

 

Akrostichas Gražinai (pavyzdys).  

                      Gražina –  

                    Rami, gera,  

Aš žaviuosi jos jėga,  

Žirgas, karas-nebaisu  

Ir kovoti jai drąsu.  

Niekas ryžto tiek neturi  

Apie ją legendas kuria.  

 

  3. užduotis: „Skylėtas“ rašinys apie Gražiną, jį reikia pabaigti rašyti, tai yra įrašyti trūkstamus 

žodžius 

 

„Skylėtas“ tekstas. 

Moteriškumo samprata poemoje „Gražina“ Adomas Mickevičius – ................ epochos 

rašytojas. Keliaudamas po platųjį pasaulį parašė daug 

kūrinių:.......................................................................................... Gyvendamas Lietuvoje jis 

sukūrė poemą „..............“. To meto menininkai savo kūriniuose išaukštindavo vyrą, pabrėždavo jo 

gerąsias savybes, o blogąsias pasistengdavo susilpninti, paslėpti. Adomas Mickevičius – priešingai 

– savo epinėje poemoje ,,............” išaukštino lietuvę ........... . Gražina kunigaikščio .......... žmona. 

Ji išlaikė savo nuostabų grožį, nors jau buvo nebe pirmos jaunystės. Tačiau šios moters žavesio 

nemenkina ir kiek vyriškas sudėjimas. Rašytojas idealizuodamas Gražiną išryškina šiek tiek 

neįprastą moteriškumo sampratą: Tikra moteris turi savyje jungti mergaitės žavesį, subrendusios 

moters išmintį, proto galią ir vyro jėgą bei drąsą. Kaip matote, Mickevičiui labiau rūpi vidinis šios 

moters pasaulis. Gražina yra intuicijos moteris, ji slepia savo įtaką vyrui ne tik nuo paprastų 

žmonių, bet ir nuo ........ . Nekritikuoja vyro žygių, taigi ji yra kultūringa ir taktiška. 



Kunigaikštienės didvyriškas poelgis mūšyje – begalinės meilės savo vyrui ir tėvynei išraiška. Ji 

žūtbūt norėjo .......... mūšį, apsaugoti vyrą ir per didvyriškumą prarado ............... . Gražina yra 

tikrai neeilinė asmenybė, ji ne tik stipri, narsi, jautri, mylinti vyrą, bet ir išmintinga moteris, tokių 

tikrai reta. Kunigaikštienė įspūdingai ištverminga ir nelaidanti liežuvio be reikalo moteris. Ji graži 

ne vien kūnu, bet ir ........  

 

 

 

4. Užduotis: Parašyti laišką Gražinai, kuriame reikia paaiškinti, kokiomis savybėmis ji 

jus sužavėjo. (200-250 žodžių). 

 

Sudarė mokytoja metodininkė Ramutė Stankuvienė, remiantis:  

1. http://www.gizycko-alytus.edu.pl/images/zasoby/23/Literaturos_pamoka.pdf 

2. Andželika Vitkūnienė  A.Mickevičius. „Gražina“. Teksto suvokimo patikra ,,Lituanistų 

miestelis” 

 

 

 

  

http://www.gizycko-alytus.edu.pl/images/zasoby/23/Literaturos_pamoka.pdf

