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Pratarmė

Lietuvių kalbos brandos egzaminas yra nemenkas iššūkis abiturientams: juo tikrinamos 
ne tik dalyko žinios ir gebėjimai, bet ir mokinio branda, kultūrinis išprusimas. Kad visa, 
ko išmokta per daugelį metų, taptų savastimi ir nepasimirštų, žinias būtina ne tik kartoti, 
bet ir gebėti taikyti. Leidinys „Dešimt žingsnių egzamino link“ yra pagalba abiturientui, 
kuris nori susisteminti literatūros kursą, dar kartą prisiminti, kas yra svarbiausia rašant 
literatūrinį ir samprotavimo rašinį, įtvirtinti rašybos įgūdžius. Tai ne mokymo ar mokymo-
si metodinė priemonė, o glaustas lietuvių kalbos ir literatūros kurso sąvadas su įvairiomis 
užduotimis. Kiekvieną žingsnį sudaro penki žingsneliai: 1) tam tikro laikotarpio istorijos 
įvykių ir kultūros apžvalga, glaustas žymiausių asmenybių, kūrėjų ir jų kūrybos pristaty-
mas; 2) rašymo teorija ir praktika; 3) raštingumo pratybos; 4) žinių, gebėjimų ir kūrybiš-
kumo įsivertinimo užduotys; 5) lietuvių (negimtosios) kalbos tobulinimas. Dalis medžia-
gos pateikiama lentelėmis, nurodant tik esminius dalykus. Rašymo teorijos ir praktikos 
medžiaga mokiniams leis dar kartą pasitikrinti rašinio kūrimo principų išmanymą. Daug 
dėmesio skiriama samprotavimo rašinio kontekstams, kurie būtini norint parašyti gerą 
samprotavimą. Įsivertinimo – žinių, gebėjimų ir kūrybinės užduotys ir klausimai, pareng-
ti atsižvelgiant į Bendrųjų ugdymo programų apibrėžiamą patenkinamą, pagrindinį ir 
aukštesnįjį lygį, leis kiekvienam abiturientui išsiaiškinti savo žinių ir gebėjimų lygį. Tiek 
įsivertinimo, tiek raštingumo užduočių atsakymai pateikiami „Šviesos“ leidyklos interneti-
niame puslapyje (www.sviesa.lt A ).

Kad mokinys tinkamai suvoktų tekstą negimtąja (o ir gimtąja) kalba, gebėtų tam tikra 
tema bendrauti žodžiu ar raštu, jis turi ne tik lavinti ir plėsti savo žodyną, bet ir įtvirtin-
ti minčių raiškai tinkamas sakinių konstrukcijas. Todėl lietuvių kalbos tobulinimo veikla 
grindžiama sniego gniūžtės principu. Pirmiausia kaupiamas žodynas tam tikra tema. 
Logiškai susijusių gvildenamos temos sąvokų semantinis laukas, be abejo, nėra baigtinis. 
Tai veikiau pavyzdys, kaip asociacijų metodu derėtų kaupti, plėsti žodyną, rengtis prane-
šimui ar rašiniui tam tikra tema. Pirmuosiuose žingsniuose suteikiama daugiau pagalbos, 
paskui jos mažinama. Tačiau pateikiami galimi visų žingsnių (išskyrus apibendrinamąjį –  
10 žingsnį) A užduočių atsakymai (www.sviesa.lt – A ).

Toliau ta pačia tema kartojamos, plečiamos sakinio formulavimo žinios (B užduotys). 
Tikslas – plėsti ir įtvirtinti žinias apie sintaksinius ryšius. Pirmuosiuose žingsniuose patei-
kiama glausta teorinė informacija, ji vizualizuojama ir duodama pavyzdžių. Jais remiantis 
prašoma ne tik pritaikyti naują ar pakartotą informaciją (pateikiami ir šios užduoties at-
sakymai – A ), bet ir siūloma jėgas išbandyti savarankiškai. Nuo 7 žingsnio informacijos 
pritaikymo užduotis nebeskiriama.

Minties nuoseklumo, sakinių junglumo, sąsajų raiškai tobulinti skiriamos C užduotys. 
Analogiškai A užduočių struktūrai pirmiausia pateikiama glausta, kiek įmanoma sustruk-
tūrinta teorinė medžiaga ir pavyzdžiai. Toliau prašoma išnagrinėtą medžiagą pritaikyti 
atliekant tam tikras užduotis. Iki 7 žingsnio pateikiami ir C 2 užduoties atsakymai ( A ). 
10 žingsnyje skiriamos apibendrinamosios užduotys.

Tikimės, kad leidinio „Dešimt žingsnių egzamino link“ užduotys skatins ir padės plėsti, 
pritaikyti literatūros, jos konteksto žinias, turtinti žodyną, tobulinti minčių raišką. Juk viso 
to prireiks ne tik per egzaminą, bet ir gyvenime.

Leidinio autorės
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Epochos charakteristika  

RENESANSO LITERATŪRA 
(xIv–xvI a.)

IstorInės AplInkyBės
Livonijos karas (1558–1583).
Liublino unija (1569).
unija sudarė sąlygas laimėti Livonijos karą, tačiau  
į LDK ėmė skverbtis lenkų kalba ir kultūra, bajorai ir 
miestiečiai pradėjo sparčiai lenkėti.
Reformacija (1517). 95 martyno Liuterio tezės.
Kontrreformacija – opozicija reformacijai. Įsteigtas 
jėzuitų ordinas buvo pagrindinė Katalikų bažnyčios 
intelektinė atrama.

kultūros ApžVAlgA
Humanistinė pasaulėžiūra įtvirtino naują požiūrį  
į žmogų: tai yra laisva, išsilavinusi asmenybė, ge-
banti savarankiškai priimti sprendimus vadovauda-
masi savo sąžine ir protu.
spausdintos knygos atsiradimas: gutenbergo  
„Biblija“ (1454).
Jėzuitai 1570 m. įkūrė vilniaus kolegiją (nuo 1579 
vilniaus universitetas).
Lietuvos statutai (1529, 1566, 1589). Lietuviškos tei-
sės kodifikavimas, humanizmo apraiškos – bausmės 
švelnesnės nei europos teisynuose. 
Xv–XvI a. rašomi Lietuvos metraščiai. svarbiausi –  
vidurinysis ir Platusis (arba Bychovco kronika), para-
šyti XvI a. I pusėje. metraščiuose randame legendą 
apie vilniaus įkūrimą. sukuriama legendinė lietuvių 
kilmės iš romėnų versija.

AsMenyBės
Abraomas kulvietis – žymiausias reformacijos 
veikėjas. Įsteigė vilniuje mokyklą, kuri rengė aukš-
tosioms studijoms, turėjo privačią biblioteką. Pirmo 
viešo laiško „Tikėjimo išpažinimas“, skirto karalienei 
Bonai sforcai, autorius. vertė psalmes, bet pats jų 
neišspausdino.
Mikalojus kristupas radvila-našlaitėlis – pirmasis 
žymus lietuvių keliautojas, kartografas (inicijavo 
pirmojo Lietuvos žemėlapio rengimą), mokslo ir 
meno mecenatas. Pirmasis iš Radvilų giminės įgijo 
universitetinį išsilavinimą, taip pat atsivertė į katali-
kybę. Radvilos-Našlaitėlio „Kelionė į Jeruzalę“ iki pat 
XX a. buvo svarbiausias informacijos apie Jeruzalę 
ir egiptą šaltinis.

sVArBu
Renesansas prasidėjo XIv a. Italijoje, o Xv a. išplito 
visoje europoje. Tai mokslo ir meno klestėjimo 
epocha. Renesanso laikotarpio literatūroje vaiz-
duojamas ir aukštinamas laisvas – kritiško proto, 
išsilavinęs, tvirtas ir stiprus, besidomintis mokslu, 
menu, politiniu gyvenimu – žmogus. Atskleidžiamas 
žmogaus ir gamtos ryšys. Daug dėmesio skiriama 
antikai ir liaudies kūrybai. 
Lietuvių tautinei literatūrai didžiausią įtaką padarė 
reformacija: ji paskatino raštų gimtąja kalba atsira-
dimą. Kūriniuose keliamos tautiškumo, patriotišku-
mo, mokslo svarbos, gimtosios kalbos idėjos.

Rašytojų vizitinės kortelės

MArtynAs MAžVydAs 
(apie 1510–1563)
gimė vakarų Žemaitijoje, mirė 
Ragainėje. Tikslesni gyvenimo 
faktai žinomi tik nuo 1546 m., 
kada kunigaikščio Albrechto 
pakviestas išvyko į Karaliaučių. 

studijavo Karaliaučiaus universitete, per dvejus 
metus jį baigė, įgijo bakalauro laipsnį. vėliau buvo 

paskirtas Ragainės klebonu. visą gyvenimą skyrė 
parapijiečių religiniam švietimui, parengė ne vieną 
religinio turinio knygą lietuvių kalba. svarbiausias 
darbas – pirmoji lietuviška knyga „Katekizmas“. 
martynas mažvydas – humanistas, protestantas, 
eruditas, mokėjo lietuvių, lenkų, lotynų, vokiečių 
kalbas.

MIkAlojus dAukšA 
(tarp 1527 ir 1538–1613)
gimė Babėnuose (dabar 
Kėdainių miesto dalis), seno-
je bajorų šeimoje. manoma, 
kad mokėsi viename iš vakarų 
europos universitetų. Lietuviškų 

katalikiškų knygų pradininkas. Krakių klebonas, 
Žemaičių kapitulos kanauninkas. Rūpinosi švieti-

mu (buvo įsteigęs mokyklą prie Krakių bažnyčios). 
mirė varniuose. 
Daukša buvo išsilavinęs, mokėjo keletą kalbų, 
turėjo nemažą biblioteką. Buvo rūpestingas, uolus 
katalikas, skelbė kontrreformacijos ir humanistines 
idėjas, patriotas, narsus kovotojas dėl gimtosios 
kalbos teisių.

jonAs rAdVAnAs 
(apie XVI a. vidurį–po 1592)
Apie Joną Radvaną žinių išlikę nedaug. Kur 
mokėsi, nežinoma, tačiau jo kūriniai rodo, kad 
labai gerai mokėjo lotynų kalbą – visi jie para-
šyti šia kalba. Buvo protestantas evangelikas. Jį 
globojo mikalojus Radvila Rudasis. Jonas Radva-
nas – savotiškas Lietuvos vergilijus. Buvo nekil-

mingas, bet išsimokslinęs, gerai išmanė klasikinę 
romėnų literatūrą, humanistas. Jono Radvano 
kūryba atskleidžia jo meilę tėvynei, jis buvo tikras 
patriotas, siekė parodyti pasauliui, kokia galinga 
yra mūsų valstybė ir kokie garbingi žmonės čia 
gyvena.

Kūrinių apžvalga

AUTORIUS MArtynAs MAžVydAs

KŪRINYS „kAtekIzMAs“ (1547) – pirmoji lietuviška knyga. yra išlikę du jos egzemplioriai. vienas 
saugomas vilniaus, kitas – Torunės universitete (Lenkija).

ŽANRAS Katekizmas [gr. katēchēsis – pamokymas] – glaustas krikščionių tikybos pagrindų išdėsty-
mas; knyga, kurioje tai išdėstyta.
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BIBLIJA
Žodžio kuriamoji galia parodoma jau Šventaja-
me Rašte:1 „Pradžioje buvo Žodis. /
Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. 
/ 2 Jis pradžioje buvo pas Dievą. / 3 visa per jį 
atsirado / ir be jo neatsirado nieko, / kas tik yra 
atsiradę.“ (biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaR

KK1998_Pr_11)

senajame Testamente rasime ir legendą apie 
Babelio bokštą. Ji paaiškina ne tik pasaulio kalbų 
įvairovę ar pirmųjų dangoraižių kilmę. Ši legen-
da liudija, kad žmonės, kalbėdami viena kalba, 
galėtų įgyvendinti visa, ką sumanytų. „Štai! Jie yra 
viena tauta ir visi kalba ta pačia kalba. Tai yra tik 
jų užsimanymų pradžia!  Ką tik jie užsimos daryti, 
nieko nebus jiems negalimo!7 eime, nuženkime ir 
sumaišykime jų kalbą, kad nebesuprastų, ką sako 
vienas kitam.“ (Šventasis Raštas. Senasis Testamentas. ver-

tė prof. Antanas Rubšys. vilnius: Katalikų pasaulis, 1998)

TAuTosAKA
„Kokia kalba – tokia galva“; „Lipšni kalba malšina 
apmaudą“... Apie magišką žodžio galią įrody-
mų tautosakoje gausu. užkalbant esą galima 
prisivilioti mylimąjį, išgyti nuo išgąsčio, susirgus 
„rože“, nuo gyvatės įkandimo ir t. t. Padavimuose, 
mitologinėse sakmėse, pasakose rasime ne vieną 
pavyzdį, rodantį, kokią didelę reikšmę turėjo var-
do atspėjimas. Prisiminkime, pavyzdžiui, pasaką 
„eglė žalčių karalienė“. 

Lietuvių folkloro chrestomatija. Parengė Bronislava Kerbelytė, 

Bronė stundžienė. vilnius: Regnum fondas, 1999

susidomėjimas mūsų kalba neslūgsta ir šiandien. Ją tiria 
viso pasaulio kalbininkai. garsus prancūzų kalbininkas 
Antuanas mejė (Antoine meillet) XX amžiuje visai 
europai yra pasakęs: „Tas, kuris nori žinoti, kaip kalbėjo 
mūsų proseneliai, turi atvažiuoti pasiklausyti, kaip kalba 
lietuvis valstietis.“ (www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-03-11-

irena-andrukaitiene...)

Lietuvių kalba įdomi savo tarmėmis. Deja, daug jaunų 
žmonių ne tik nebemoka savo tėvų tarmės, bet kar-
tais jos net gėdijasi. Šiandien tik vienas kitas jaunas 
žmogus galėtų pritarti rašytojui Romualdui granaus-
kui, kad „Tarmė – lyg apatiniai marškiniai, prigludę 
prie kūno, mes jų net nejaučiam. o bendrinė kalba –  
visai kas kita. Tai jau kelnės ir švarkas, kuriais būtina 
apsivilkti, kai eisi atsakinėti.“ (Romualdas granauskas. Tre-

čias gyvenimas. vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014) 

siekdami parodyti tarmių svarbą ir unikalumą kalbi-
ninkai 2013 metus buvo paskelbę Tarmių metais. 
Didelė problema – jaunosios kartos požiūris į kalbą. 
Juk, anot kalbininkės Ritos miliūnaitės, „Kalba yra 
neatsiejama nuo tų, kurie ją vartoja. Ji labai greitai 
išduoda, kas esi, koks esi, kuo gyveni.“ (www.bernardinai.

lt/...rita-miliunaite-kokie-busim-mes-patys-tokia-bus-ir)

Apie kalbos, kaip tautos, išlikimo pagrindą, įtikinamai 
kalbėjo rusų pedagogas, psichologas K. D. ušinskis: 
„Atimkite iš tautos viską, – ir ji viską gali atgauti; 
bet atimkite kalbą, – ir tauta niekuomet jos daugiau 
nebesukurs [...].“

giedrė stunžėnienė. Gimtosios kalbos reikšmė asmenybės ugdymui. 

www.satenai.lt, 2010-03

RAšymO TEORIJA IR pRAkTIkA
Rašymo teorija. Literatūrinio ir samprotavimo  
rašinių rašymo praktika

sAMprotAVIMo rAšInIo Ir lIterAtūrInIo rAšInIo pAnAšuMAI Ir skIrtuMAI

pAnAšuMAI

skIrtuMAI   

lIterAtūrA ApIe gIMtąją kAlBą
M. Mažvydas. Katekizmas (Knygelės pačios bylo  
lietuvininkump ir žemaičiump); 
M. daukša. Postilė (Prakalba į malonųjį skaitytoją); 
k. donelaitis. Metai; Maironis. Pavasario balsai; 
šatrijos ragana. Sename dvare; 
just. Marcinkevičius. Mažvydas, eilėraščiai ir kt.

gAlIMos rAšInIų teMos
1.  Kodėl šiandien reikia rūpintis gimtąja kalba? 
2.  Ar šių dienų žmonės supranta žodžio galią ir moka ja 

naudotis?
3.  Kova už kalbą moderniame pasaulyje – tai kova su vėjo 

malūnais. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį
4.  Gimtosios kalbos tema lietuvių literatūroje

sAMprotAVIMo rAšInys

tema Aspektai problemos

Kodėl gimtoji 
kalba yra  
vertybė?

1.  gimtoji kalba – žmogaus 
išskirtinumo pagrindas.

2.  gimtoji kalba – tautą vieni-
jantis veiksnys.

3.  gimtoji kalba – tautos išliki-
mo pagrindas.

Per mažai reikalaujama viešojoje erdvėje kalbėti taisy-
klingai. skurdus žodynas, nemažai daliai jaunų žmonių 
lengviau mintis reikšti užsienio nei gimtąja kalba.
menkstantis gimtosios kalbos prestižas.
Žemas raštingumo lygis.

1.  Temos suvokimas (reikšminių žodžių radimas, jų išsiaiškinimas).
2.  Pagrindinės minties formulavimas.
3.  Aspektų išskyrimas (teiginių formulavimas).
4.  Pastraipų kūrimas jas siejant išoriniu (matomu) arba giliuoju (paslėptu) ryšiu.  

(Išorinis ryšys – kiekviena pastraipa pradedama siejamuoju žodžiu;  
gilusis – siejamieji žodžiai yra vidury teiginio.) 

5.  Pastraipų baigimas dalinėmis išvadomis.
6.  Rėmimasis literatūra.
7.  Privalomo autoriaus pasirinkto kūrinio kontekstas.

 sAmPRoTAvImo RAŠINys
1.  samprotavimo rašinio objektas – 

problema.
2.  Privaloma remtis bent vienu iš trijų 

nurodytų šalia temos autorių.
3. Problemos analizė.
4. Rėmimasis kultūrine patirtimi.

 LITeRATŪRINIs RAŠINys
1.  Literatūrinio rašinio objektas – literatūros kūrinys, kurį 

reikia analizuoti. 
2.  Būtina remtis dviem autoriais – vienu iš pateikto sąrašo, 

kitą programinį autorių pasirinkti savo nuožiūra (jis gali 
būti ir iš sąrašo).

3.  Temos plėtotė, paremta kūrinio analize ir interpretacija.
4. Dėmesys kalbinei raiškai.

Rašymo praktika. Kalbos tema

proBleMos AktuAlIzAVIMo kontekstAs

tradicija Modernybė

Kalba yra vienas iš svarbiausių tautos, žmogaus 
tapatumo, priklausymo vienai ar kitai tautai požy-
mių. mūsų tauta iki XvI a. neturėjo savo rašto, tik 
Renesanso epochoje pasirodė pirmosios lietuviš-
kos knygos.
Kalba žmogui suteikia galios, leidžia valdyti visas 
kitas gyvybes. Žodžio galia yra įprasminta Šventa-
jame Rašte, tautosakoje, rašytojai kalbos (žodžio) 
reikšmę atskleidžia savo kūryboje.

Prasidėjusi vertybių krizė keičia požiūrį ir į gimtąją 
kalbą. viešojoje erdvėje vis dažniau diskutuojama apie 
lietuvių kalbos likimą. Nederėtų užmiršti profesoriaus 
kalbininko vytauto vitkausko minčių, kad „tauta ir 
kalba – tai vienas statinys“ ir kad „kalba turi tautą 
suvienyti“. (www.skrastas.lt/.../lietuva/...lietuvos.../kalbos_

likimas_priklauso_nuo)
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RAšTINgumO pRATybOS
Rašyba

Įrašykite praleistas raides, skliaustuose pabraukite tinkamą variantą. A

(Kurgi, kur gi), sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturėt      šių tr     jų savų ir tarsi  
įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos? visais amžiais žmonės kalbėjo savo gimt     ja kalba ir vi-
sados r     pinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti ir gr     žinti. Nėra tokios menkos tautos, nėra tokio niekin-
go žemės užkampio, kur nebūt      vartojama sava kalba. T     ja kalba paprastai visi rašo įstat     mus, 
j     ja leidžia savosios ir svetimų tautų istorijas, senas ir naujas, j     ja aptaria visus valst     bės reikalus, ją  
graž     i ir pador     i vartoja visok     is atv     jais Bažn     čioje, tarn     boje, namie. Pati prigimtis visus to 
moko ir kiekvienas beveik iš motinos kr     ties įgauna potraukį į sav     j      kalbą – ją mielai vartoti, išlaikyti 
ir propaguoti.

<...> Ne žemės derl     mu, ne drabužių skirting     mu, ne šalies graž     mu, ne miestų ir pilių tvirt     mu  
g     vuoja tautos, bet daugiausia išlaik     damos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendr     mą, 
santaiką ir brol     šką meilę. Kalba yra bendras meilės r     šys, vien     bės motina, piliet     škumo tėvas, 
valst     bės sargas. sunaikink ją – sunaikinsi s     ntaiką, vien     bę ir gerovę. sunaikink ją – užtemdysi saulę 
danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, atimsi g     v     bę ir garbę. Kas išsklaidė ir išvaikė tuos, kurie buvo pasta- 
t      bokštą iki pat debesų, norėdami išgarsinti savo vardą? Kalbų nesantaika. Kas daugiausia pradėjo kovas, 
maištus ir sukil     mus pasaulyje? Kalbų skirtingumas. visos nesantaikos tarp tautų, visi šmei     tai, vienos 
tautos niekin     mas kitos, visa tai kilo iš kalbų skirting     mo, kaip iš visokio s     m     šio šaknų.

mikalojus Daukša. Prakalba į malonųjį skaitytoją (www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija)

ĮsIdėMėtInA!

Įvardžiuotinių formų galūnių rašyba:  nosinių nerašome:
vns. g. -ąją  vns. N. -ajam, -ajai
vns. Įn. -ąja  vns.  vt. -ajame
Dgs. K -ųjų
Dgs. g. -ąsias.

1.  Šalutiniai sąlygos sakiniai pradedami jungtukais  įtakoti = lemti, daryti įtaką 
jei, jeigu. pasimesti = suglumti, sutrikti, sumišti

2.  Pažyminiai (koks? kokia?), einantys po pažymimojo  kaip pavyzdžiui = pavyzdžiui 
žodžio, skiriami kableliais, sakinio gale – brūkšniais.

Skyryba

padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. A

Tačiau ir šiandien pavojų lietuvių kalbai nemaža ją reikia saugoti nuo svetimų įtakų jei mums rūpi jos tradi-
cijos tęstinumo ir grynumo klausimas. <....> Pateiksiu porą pavyzdžių iš mūsų kasdienybės. Poetas marcelijus 
martinaitis visai neseniai jubiliejiniame interviu atkreipė dėmesį kad jau net rašytojai paveikti rinkos kalbos 
apie kūrybą sako projektas produkcija pelnas. Taip pat ir iš dar vieno kultūros bastiono universiteto patirties 
panašiai kaip ir Rašytojų sąjunga visada buvusio toli nuo rinkos kalbos. mes įrašomi į mobiliąją mokslininkų 

grupę mus nuolat ragina dalyvauti projektuose ir iš jų išgyventi. Projektuose mus įdarbina tarsi statybų darbų 
vykdytojais. Prie to netgi pradedame priprasti bet štai mes prisitaikę prie rinkos sąlygų pasirodo taip pat kaip 
ir rašytojai gaminame tam tikros rūšies produkciją. <...> Išeitų kad mes mokome ne studentą gražus lotyniš-
kos kilmės žodis reiškiantis uoliai mokslo siekiančią asmenybę aukštajai dvasinei kultūrai atsidavusį individą 
o gaminame produktą rinkai.

Tarp kitko prieš metus iš skaitytojų mus perkrikštijo bibliotekos vartotojais. Lietuviškos spaudos draudimo 
laikotarpio šviesuoliai save vadino Tėvynės knygos ir kalbos mylėtojais. o mes vartojame be proto be perstojo 
vartojame daug ir viską iš eilės. vartojame kalbą. Jeigu jau esame bibliotekos vartotojai tai logiškai mąstant 
išeitų ir knygų vartotojai? galgi pradėsime vartoti Tėvynę? 

<...> Jeigu norime išsilaikyti kaip tauta ir kaip valstybė turime tęsti jų kalbos politiką ginti gimtosios kalbos 
savitumą saugoti nuo svetimų kalbų įtakų ją gryninti ir turtinti nesivaikyti svetimų madų rūpintis savos ter-
minijos kūrimu. 

esu įsitikinusi kad gryna gimtoji kalba yra protėvių paliktas mūsų lietuviškumo arba tapatumo pagaliau vals-
tybingumo išlikimo sertifikatas ir dabar ji lieka mūsų didysis mūsų vienintelis taikus ginklas prieš visokias 
svetimas jėgas ir įtakas ir iš Rytų ir iš vakarų.

J. Basanavičius: „Toks dabar išsiilgimas rašyto žodžio prigimtoje kalboje“.  
Prof. habil. dr. Regina Koženiauskienės pranešimo, skaityto 2011 05 06 spaudos atgavimo,  
kalbos ir knygos dienos minėjime seime, ištrauka // Literatūra ir menas. 2011-05-06, Nr. 3330

Kalbos kultūra

Ištaisykite kalbos kultūros klaidas. A

 1.  martynas mažvydas savo gyvenimą pašventė parapijiečių švietimui ir religinio turinio knygų rengimui.
 2.  martynas mažvydas pagrinde dirbo rengdamas religinio turinio knygas, taip pat yra išlikę laiškų, kurie 

atspindi to laikmečio gyvenimą.
 3.  Reformacija įtakojo knygų leidimą gimtąja kalba.
 4.  Išsiaiškinus teoriją sekantis žingsnis bus žinių taikymas praktiškai.
 5.  mikalojaus Daukšos „Prakalba į malonųjį skaitytoją“ ypatingai svarbus kūrinys lietuviams.
 6.  Aprašydamas Lietuvos miškus Jonas Radvanas naudoja daug epitetų.
 7.  Norėdamas pilnai atsakyti į mokytojos pateiktą klausimą apie mikalojaus Daukšos „Prakalbos į malonųjį 

skaitytoją“ kalbą, pirmiausia išsirink visas sutiktas menines priemones.
 8.  Hamletas, siekdamas išsiaiškinti tiesą, pasikviečia artistus, kurie turi suvaidinti sceną iš antikinio kūrinio – 

reiškia, galime daryti prielaidą, kad jis gerai išmano antikinę literatūrą.
 9.  Patekę į pasalą kariai pasimetė ir leidosi bėgti.
10. Apie kalbą rašė ne vienas autorius, kaip pavyzdžiui, mikalojus Daukša, Justinas marcinkevičius.

1.

2.

3.

4.
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  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

10.

Gebėjimai 

ĮSIvERTINImAS
Žinios A

1.  Įvardykite ir apibūdinkite Renesanso epochos pasaulėžiūrą.
2.  Įvardykite 2–3 idėjas, aukštinamas Renesanso rašytojų kūriniuose.
3.  2–3 sakiniais apibūdinkite martyną mažvydą – kultūros veikėją.
4.  Kokį argumentą „Prakalbos į malonųjį skaitytoją“ 5 pastraipoje (www.upc.smm.lt/

naujienos/chrestomatija, p. 69) pasitelkė mikalojus Daukša siekdamas parodyti kal- 
bos svarbą tautai? Atpažinkite, iš kur šis argumentas.

1.  Nusakykite istorinę LDK situaciją. Nurodykite, kokie istoriniai įvykiai lėmė nacionali-
nės kultūros raidą.

2.  Išskirkite 4–5 faktus, siejančius martyną mažvydą ir mikalojų Daukšą.
3.  Tiek Jono Radvano „Radviliada“, tiek mikalojaus Husoviano „giesmė apie stumbrą“ – 

panegiriniai kūriniai. Palyginkite, ką šlovina abu autoriai, koks jų tikslas.

1.  Renesanso laikotarpiu atsigręžiama į praeitį. Nutarkite, kuri epocha žavėjo Renesan- 
so epochos šviesuolius. Kodėl? savo nuomonę pagrįskite 2–3 argumentais.

2.  Įvertinkite martyno mažvydo ir mikalojaus Daukšos nuopelnus Lietuvos kultūrai.
3.  Atskleiskite mikalojaus Daukšos požiūrį į kalbą. savo nuomonę pagrįskite istoriniu 

kontekstu ir „Postilės“ prakalba.

Kūrybinės užduotys

1.  Perskaitykite mikalojaus Daukšos „Prakalbos į malonųjį skaitytoją“ 2 pastraipą 
(www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija, p. 69) ir klausimo forma užrašykite iš-
traukoje keliamą problemą.

2.  Įvardykite meninės raiškos priemones, kurias Daukša vartoja apibūdindamas tautą 
(3 pastraipa), niekinančią gimtąją kalbą. 

3.  suformuluokite ir parašykite martyno mažvydo ir mikalojaus Daukšos prakalbose 
keliamas idėjas. Įvardykite šių prakalbų adresatus.

1.  Nustatykite, kurioje vėlesnėje epochoje buvo svarbios idėjos ir problemos, keliamos 
„Prakalboje į malonųjį skaitytoją“. Pagrįskite istoriniu kontekstu. 

2.  Perskaitykite 3–4 pastraipas. Aptarkite 4 pastraipos struktūrą. Ar ji tinkama? savo 
nuomonę pagrįskite.

3.  Nustatykite, kokiais šaltiniais remiasi Daukša argumentuodamas savo teiginius. 
Pagrįskite kūriniu.

1.  Remdamiesi epochos kontekstu paaiškinkite, apie kokias eretikų ir klaidingų mokslų 
žabangas kalba autorius šioje ištraukoje: „Iš čia kaip iš strėlinės galėsite traukti aš-
trias strėles, kuriomis perversite ir beveik sunaikinsite ir eretikų žabangas, ir klaidin-
gų mokslų apgaules, ir naujus piktžodžiavimus.“ (8 pastraipa)

2.  Albinas Jovaišas teigia: „Prakalboje į malonųjį skaitytoją“ ryškiai atsispindi mikalo-
jaus Daukšos demokratiškas nusiteikimas.“ Remdamiesi prakalba argumentuotai 
pagrįskite profesoriaus teiginį. 

3.  Palyginkite Jono Radvano sukurtą Radvilos Rudojo paveikslą su pasirinktu antikos 
epo herojaus paveikslu.

Išsiaiškinkite temos „Ar moderniame pasaulyje žodis nepraranda savo vertės?“ reikšmi-
nius žodžius. suformuluokite po 3 teiginius „už“ ir „prieš“. 

Prisiminkite humanistinės pasaulėžiūros principus ir svarbiausius Renesanso epochos 
kultūros veikėjų darbus. Parinkite 3–4 argumentus rašinio „Kokį žmogų galime vadinti 
Renesanso žmogumi?“ pastraipai arba suformuluokite 3–4 šio rašinio tezes. 

Kalbininkė Rita miliūnaitė teigia: „Kalba yra neatsiejama nuo tų, kurie ją vartoja. Ji 
labai greitai išduoda, kas esi, koks esi, kuo gyveni.“ suformuluokite problemą, numa-
tykite aspektus, formuluokite teminius sakinius, atspindinčius jūsų nuomonę, ir rem-
damiesi istoriniu, kultūriniu ar literatūriniu kontekstais parinkite po 2–3 argumentus 
teiginiams pagrįsti. 
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LIETuvIų (NEgImTOSIOS) kALbOS  
TObuLINImAS
A

Lengviau įsiminti leksinę medžiagą, numatyti rengiamo pranešimo arba rašinio gaires, greičiau apčiuopti jo 
struktūrą padeda semantinių asociacijų metodas, t. y. logiškai susijusių tam tikrų gvildenamos temos sąvokų 
semantinis laukas.

1. Išnagrinėkite pateiktą žodžio kilmė semantinio lauko pavyzdį.

šaltiniai įrodymai ypatybės

rūšys kilm giminiški 
žodžiai

veiksmai sinonimai simboliai

vidurinysis ir Platusis Lietu-
vos metraščių sąvadai  
(XvI a. I pusė)

mykolo Lietuvio poleminis 
publicistinis traktatas „Apie 
totorių, lietuvių ir maskvėnų 
papročius“ (XvI a. vid.)

Jonas Radvanas. „Radviliada“ 
(1592)

Lietuvõs valstýbės istòrijos 
archỹvas; LDK centrnių 
staigų, paviẽtų teism 
dokumeñtai; bažnýčios 
mètrikai; téisinimas; 
giminỹstės ryšỹs; gimmo 
rašas; gimmo liùdijimas; 
tėvỹstės nustãtymas

aukštõs kilmė̃s / bajõrų, 
didkų kilmė̃s, kilniõsios 
visúomenės; taurùs, kilnùs; 
gminiškas, genealòginis

romniškoji, 
gòtiškoji, trãkiškoji, 
sarmãtiškoji, 
bajõriška, karãliška, 
aristokrãtiška, 
valstiẽtiška, 
žematiška, 
aukštatiška, 
lietùviška

kilts, kilmngas, 
kilmingùmas, 
kilmỹbė, kiĨmiškai,
kldinti

prasidti, ràstis, gáuti 
kiĨmę, paveldti, kldinti; 
giminiúotis; metrikúoti, 
įtéisinti bajõrišką kiĨmę

kilts, kilmas, atsiradmas, 
susidãrymas, šãknys, 
priklaũsymas nuõ gimmo ar 
atsiradmo kuriai nors taũtai, 
lúomui;
giminỹstė, gentainỹstė; 
genealògija, genèzė, 
etimològija; šaltnis

hèrbas
gimins, arba 
genealòginis, mẽdis

2. remdamiesi pavyzdžiu baikite pildyti žodžio tiesa semantinio lauko lentelę (atlikę užduotį galite 
palyginti). (galimas lentelės užpildymo variantas pateikiamas adresu www.sviesa.lt) A

šaltiniai antonimai ypatybės

rūšys tiesà giminiški 
žodžiai

veiksmai sinonimai simboliai

Petro Roizijaus satyra  
„Apie visagalį pinigą“

viljamo Šekspyro tragedija 
„Hamletas“ (1600–1601)

mẽlas, melagỹstė, apgáulė, 
netiesà, neteisýbė, pãsaka, 
prãmanas, prasimãnymas, 
ántis, šmonė, klastà, 
klastõtė, falsifikãcija, mulo 
bur̃bulas

teisùs, teisngas, tkras, 
tikróviškas, akivaizdùs, 
áiškus, auteñtiškas, realùs, 
negiñčijamas, neabejótinas, 
neišvéngiamas, tvrtas, 
pamatúotas, viẽšas, 
nepriklaũsomas, štikimas

Nors lietuvių kalbos žodžių tvarka sakinyje yra laisva, formuluojant sakinį patartina laikytis apibendrintos 
sakinio dalių tarpusavio ryšių struktūros.

sakinio gramatinį centrą sudaro veiksnys (dažniausiai reiškiamas daiktavardžio ar įvardžio vardininku) ir 
tarinys (dažniausiai reiškiamas veiksmažodžių asmenuojamosiomis formomis ir dalyviais). veiksnys ir tarinys 
sakinyje yra susiję tarpusavio sąsajos ryšiu, o tarinys su papildiniu, pažyminiu ir aplinkybėmis – prijungia-
muoju ryšiu. visos penkios sakinio dalys – veiksnys, tarinys, papildinys, pažyminys ir aplinkybės – gali būti 
išplėstos pažyminiais, papildiniais ir aplinkybėmis. Tačiau nė viena iš jų negali būti išplėsta veiksniais ar tariniais. 
sakinio kaip hierarchinės struktūros suvokimas padeda mintis formuluoti logiškai.

b
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1. Išnagrinėkite galimos vientisinio sakinio struktūros schemą ir sakinių pavyzdžius.

pAVyzdžIAI 
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje kilmė buvo siejama su protėviais, garsiais giminės atstovais ir giminės 
kilimo vieta. 
satyroje „Apie visagalį pinigą“ XvI a. LDK eruditas petras roizijus pašiepė didžiausias  
visuomenės ydas.

2. remdamiesi sukauptomis žiniomis, žodžio tiesa semantiniu lauku, sakinio schema ir pavyzdžiais 
išplėskite duotus sakinius. A

1.  (kada?)  (kur?)  

(koks?)  Abraomas kulvietis (kaip?) 

 reiškė (kokias?)  (ką?)  religiniais klausimais.

2.  (kada?)  parašytas (kieno?)  venclovo  

Agripos laiškas (kam?)  atskleidžia (kokios?)  

(ko?)  troškimą.

3.  (kieno?)  pagrindinis  

veikėjas (kada?)  prašo savo (kokio?)  draugo Horacijaus  

(ką padaryti?)  žmonėms (kokią?)  (ką?) 

4.  Kaip tikras (koks?)  Hamletas rūpinasi (kokia?)  (kuo?) 

: „Atskleisk (kaip?)  mano bylą tiems, / Kurie nežino.“

3. remdamiesi pavyzdžiais parašykite šešis išplėstinius vientisinius sakinius su žodžiais, pasirinktais 
iš skirtingų semantinių laukų skilčių.

kokio? ko?

kokiam? kam?

kokį? ką?

kokiu? kuo? 

 kur?

 kada?

 kodėl?

kas? ką daro?

kur?

kada?

koks? kaip?

C
Tekstas yra sujungtų, nuoseklių, visumą sudarančių minčių tinklas. Kad būtų aiški jo prasmė, idėjų seka turi 
būti logiška. Norint tai pasiekti, būtina paisyti idėjų plėtros struktūros, t. y. mintis dėstyti remiantis senos ir 
naujos informacijos kaita (temà + remà).

temà – sakinio atkarpa, kurioje pasakyta tai, kas žinoma ar numanoma iš situacijos, konteksto ar remiantis 
pamatinėmis žiniomis ir yra atrama naujai informacijai, remai.

remà – tai sakinio atkarpa, kuria pranešama kas nors nauja apie temą. Rema – daugiau informacijos teikiantis 
sakinio fragmentas.
Tema – pradinis posakio taškas, rema – posakio branduolys.
Tema retkarčiais sutampa su veiksniu, o rema – su tariniu.

1. Išnagrinėkite sakinių jungimo pavyzdį.

teMA + reMA = teMA + reMA = teMA + reMA

pAVyzdys
Lietuvos vergilijumi vadinamas XvI a. LDK poetas Jonas Radvanas lotynų kalba para-
šytame herojiniame epe „Radviliada“ tema sukūrė idealaus Tėvynės gynėjo paveikslą rema. 
Livonijos karo istoriją atspindinčio epo veikėjas tema – istorinė asmenybėrema. Tai Radvila 
Rudasis tema – įtakingas XvI a. LDK didikas, karvedys, Livonijos kare iškovojęs Lietuvai 
pergalę ir sutrukdęs maskvai užimti vilnių bei skverbtis tolyn į LDK teritoriją rema. Šie isto-
riniai įvykiai tema, supinti su Radvilos Rudojo gyvenimo detalėmis ir didvyriško vadovavimo 
lemtingiems mūšiams aprašymu, atskleidžia herojui skirtą misiją rema – apginti lietuvių 
tautą ir valstybę. 
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2. Remdamiesi sukauptomis žiniomis užpildykite praleistas sakinių vietas. A

Sudarant bei papildant Vidurinįjį ir Platųjį metraščių sąvadus 

  , kuri atspindi elitinių didikų ideo

logiją. Sąvadų sudarytojai, žinodami, jog visa, kas susiję su antikine Roma, yra nepaprastai vertinama,  

 . Jame pasakojama 

apie kilmingą romėną Palemoną, kuris su savo palydovų būriu, slėpdamasis nuo imperatoriaus Nerono 

persekiojimų,   . Čia rado daug derlingų žemių bei gyventi tinkamas 

sąlygas, todėl   

 .  

Taip metraščiuose pateikta Lietuvos valdovų genealogija 

 

 . 

3. Remdamiesi pavyzdžiais ir sukaupta informacija parašykite rišlaus teksto fragmentų kilmės, tiesos 
temomis. Skirtingomis spalvomis pasižymėkite temą ir remą.
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