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I TEKSTAS
Herkus Mantas
Nr.
Aprašas
Atsakyta teisingai ir tinkamai
1
pagrįsta.
Atsakyta, bet nepagrįsta arba
atsakyta ir pagrįsta netinkamai.
Nekonkretūs argumentai (pvz., jie
sveikinasi“) laikomi netinkamais.
Išrašyta citata su žodžiais „prūsų
2
vadas“.
Atsakymai yra susiję su Kristinos
3
tautybe ar išpažįstama religija.
4

5
6

Taškai
2
1

Pavyzdžiai
Draugiški/ bičiuliški. Apie tai galima spręsti iš
šiltų pasisveikinimo žodžių/ pirmųjų teksto
sakinių./ Vartoja žodį „bičiuliai“.

1

O tu visų prūsų vadas!

1

... nes veda krikščionę, priešę/ nes laužo tradicijas/
nes bijo papiktinti dievus/ nes rodo netinkamą
pavyzdį tautai.
...Krivių Krivaičio, nes tokia yra pagonybės
tradicija/ dogma/ nuostata

Teisingai atsakyta į abi klausimo
dalis: įvardyta, jog turėtų atsiklausti
Krivių Krivaičio ir nurodyta tinkama
priežastis.
Teisingai atsakyta į vieną klausimo
dalį arba atsakyta į abi klausimo
dalis, bet paaiškinime remiamasi
žodžiais „dievų įsakymai“.
Teisingai įvardytas įvykis.

2

Atsakyta teisingai

1

1

1

Didysis prūsų sukilimas / prūsų sukilimas / prūsų ir
kryžiuočių kovos
Remarkos

II TEKSTAS
Vaikų pamėgtų herojų keliais
Nr.
Aprašas
Atsakyme paminėta, kad tai pirmoji
1
E. Brukso knyga vaikams.
Įvardyta nuotykių troškimas ir
2
polinkis į drovumą, mąslumą.

Taškai
1
1

Pavyzdžiai
Tai buvo pirmoji šio rašytojo knyga vaikams.
 Trokštantis nuotykių
 Drovus, filosofuojantis
Nes knygoje yra svarbi scena, kur peliukas Stiuartas
Litlis dalyvauja burlaiviukų varžybose.
Nes viena Stiuarto Litlio svajonių – laimėti
burlaiviukų lenktynėse centriniame parke.
Lietuvoje populiarus Emilio vardas / Berniukai
pavadinami Emilio vardu/ Daug berniukų Lietuvoje
turi Emilio vardą.

3

Atsakyme akcentuojama šio įvykio
svarba pačiame kūrinyje.

1

4

Kaip priežastis paminima Emilio
vardo populiarumas.

1

5
6

Pasirinktas teisingas atsakymas – C.
Atsakyme nurodoma Emilio išdrožtų
figūrėlių gausa.
Atsakyme akcentuojama išdaigų
nepiktybiškumas.
Pasirinktas teisingas atsakymas – B
Atsakyme akcentuojama pirmasis
tekstų publikavimas spaudoje.

1
1

Susikaupė šimtas Emilio drožinėtų medinukų.

1

Jos padarytos netyčia, žaidžiant, ne iš blogos valios.

7
8
9

1
1

Tekstai apie Mikę Pūkuotuką visų pirma pasirodė
spaudoje, o ne knygoje.
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10

Teisingai įvardyta veiksmo vieta –
giria, miškas.

1

11

Išrašyta tinkama citata.

1

12

Įvardytas sugebėjimas kalbėtis su
gyvūnais.
Atsakyme akcentuojama kova su
blogiu. Atsakymai, kuriuose minima
ne idėja, o kiti teksto bruožai (pvz.,
„Sieja nuotykiai“) laikomi
netinkamais.
Žemėlapyje tinkamai įrašyti ne
mažiau kaip 3 skaičiai.

1

15

Įvardyti ne mažiau kaip 3 būdai.
Įvardyti 1-2 būdai.

2
1

16

Pasirinkimas tinkamai logiškai
argumentuotas.

1

17

Tinkamai priskirtos ne mažiau kaip 3
savybės.

1

18

Tinkamai įvardytos visos 3 meninės
priemonės.

3

2

19
20

Tinkamai įvardytos 2 meninės
priemonės.
Tinkamai įvardinta 1 meninė
priemonė.
Pasirinktas teisingas atsakymas – B.
Tinkamai nurodyti 2 požymiai.

21

Tinkamai nurodytas 1 požymis.
Pasirinktas teisingas atsakymas – C.

1
1

13

14

Veiksmas vyksta girioje, o kitose knygose – mieste
/ kaime.
Veiksmas vyksta girioje.
Regis, neatsirado galinčių
atsispirti iš jos puslapių
dvelkiančiam draugiškumui,
šiltai išminčiai ir vaikystės
nostalgijai.
Moka kalbėtis su gyvatėmis.

1

Hario Poterio ir jo draugų kova su blogiu, siekis
nugalėti blogį.
Kovoja su burtininku.

1

1 – JAV
2 – Švedija
3 – Kanada
4 – Didžioji Britanija
,,Stiuartas Litlis“:
1. Animacinių filmų trilogija.
2. Niujorke vykstančios burlaiviukų lenktynės.
,,Anė iš Žaliastogių“:
1. Filmai, animaciniai serialai.
2. Įkurtas nacionalinis parkas.
3. Miuziklas.
Autoriaus požiūris teigiamas, nes straipsnyje
 populiarinamos knygų įamžinimo vietos,
 pateikiama informacija, ką skaitytojai galėtų
išvysti aplankę minimas vietas,
 skaitytojai gali pasijusti kaip knygų herojai,
 siekiama sudominti knygomis.
Emilis – išradingumas
Haris Poteris - kovingumas
Mikė Pūkuotukas - optimizmas
Anė - darbštumas
Knygos nuskraidina – vaizdingas veiksmažodis /
metafora
Baltapūkis peliukas - epitetas
Miniatiūriniais drabužėliais - deminutyvas

1
1
2

1. Po tekstu yra nuoroda, jog iš žurnalo ,,Ji“.
2. Tekstas suskirstytas straipsniui būdingomis
dalimis, t.y. turi paantraštes.
3. Po tekstu yra nuoroda, jog tekstas iš savaitraščio.
4. Tekstas pateiktas skiltimis, tokia struktūra
būdinga žurnalui.

