
{VADAS 

Sios knygos tikslas - padeti aukstesniqjij klasiij moksleiviams pasirengti vals-
tybiniam (ir mokykliniam) lietuviq kalbos egzaminui. 

Knyga sudaryta is dviejij skyriq. Pirmajame skyriuje pateikros Parengiamosios 
uzduotys skirtos apibendrinti ir pakartoti tai, kas buvo ismokta, bet galbut ne itin 
tvirtai, ar jau siek tick primirsta. Antrajame skyriuje pateikiami Testai galetq biiti 
skiriami savikontroiei, jskaitiniams darbams. 

Testus sudaro tokiii tipq uzduotys: 
/. Vediniai ir dUriniai. §ia uzduotimi tikrinama, kaip mokiniai, pasitelkdami 

priesdeliij, priesagij ir galunin? daryb^, moka pasidaryti giminiskij, taip pat sudurti-
nitj zodziq, kuriij reikalauja teksto ar sakinio kontekstas. 

2. Kalbos kulturos uzduotys. Sia uzduotimi tikrinama, ar moksleiviai moka pa-
rinkti tinkami| linksnj, prielinksnj, priesdelj, priesag^ ar galun^, taip pat tinkamai 
vartoti jvairias zodzio formas. 

3. Vardazodziif kaitymas ir vartojimas. §ia uzduotimi tikrinama daiktavardziq, 
budvardziij, skaitvardziij, jvardziq, dalyviq kaitymas ir vartojimas. Skliaustuose pa-
teiktus zodzius ar skaitmenis (juos rasyti zodziais) reikia parasyti reikiama forma. Pa
teikiami atskiri sakiniai arba rislus tekstas. 

4. Veiksmazodziif kaitymas ir vartojimas. Sia uzduotimi t ikrinama asme-
nuojamijjij veiksmazodziq kaitymas laikais ir nuosakomis. Is skliaustuose pateikti| 
veiksmazodziij bendraciq reikia sudaryti ir parasyti reikiamas asmenuojam^sias veiks-
mazodziq formas. Pateikiami atskiri sakiniai arba rislus tekstas. 

5. Dalyvitf, puselalyviif ir padalyvit^ daryba, kaitymas ir vartojimas. Sia uz-
duodmi tikrinama, kaip mokama sudaryti reikiamas dalyviij, pusdalyviij ar padalyviij 
formas ir taisyklingai jas pavartoti sakinyje. Jeigu sudaryta forma neatitinka jos funk-
cijos sakinyje (nors ta forma ir butij taisyklinga) arba jei forma vartojama taisyklingai, 
bet suklysta J4 sudarant, taskas prarandamas. Pateikiami atskiri sakiniai arba rislus 
tekstas. 

6. Prielinksniif vartojimas. 
7. Jungtukif ir junguimtfjtf. zodziif. vartojimas. 
8. Rasybos uzduotys. Gali buti tikrinama: ilgiijij, trumpijji} ir nosiniij balsiij, o, 

uo, e, e, ie, ia rasyba saknyse, priesagose, priesdeliuose, sudurtiniuose zodziuose, j 
rasyba, priebalsiij asimiliacija, tam tikri galunitj rasybos atvejai ir kt. Moksleiviams 
reikia jrasyti praleistas raides. Pateikiami atskiri sakiniai arba rislus tekstas. 

9. Zodziif rasymas kartu arba atskirai. Tikrinama sutrumpejusiij samplaikq, 
dalelyciij, neiginio su veiksmazodziais, daiktavardziais, budvardziais, skaitvardziais, 
jvardziais, prielinksniais ir jungtukais rasymas. Moksleiviams reikia skliaustuose pa-
teiktus zodzius parasyti kartu arba atskirai. Pastaba. Zodzius kartu arba atskirai reikia 
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rasyti aiskiai. Jeigu zodziai rasomi atskirai, reikia palikti tarp jtf tarp^, jei kartu, butinai 
juos sujungti. Neaiskiai parasyti zodziai laikomi klaida. 

10. Skyrybos uzduotys. Sia uzduotimi tikrinama, kaip gebama skirti vienaruses 
sakinio daiis, aiskinam^sias arba tikslinam^sias sakinio dalis, kreipinius, jterpinius, 
apibendrinam^j^ reiksm^ turincias isskaiciuojam^sias sakinio daiis nuo pries einanciij 
apibendrinamijjij zodziij arba po j i j , sudetinius (sujungiamuosius ir prijungiamuosius) 
sakinius ir kt. Pateikiami atskiri sakiniai. Moksleiviai turetij, kur reikia, padeti skyry
bos zenklus. 

Tekstai ir sakiniai uzduotims bei testams paimti is jvairiij lietuviij autoriq kurybos. 
Pateikiant rislius tekstus, autoriai nurodomi. Vienas kitas sakinys - iskiliij asmenybiij 
aforizmai. Tokiais atvejais autorius nurodomas. 

Mokytojai, vertindami testus, galetij pasirengti vertinimo normas atsizvelgdami j 
mokiniq mokejimq bei jgudziij lygj. Knygos autorius dvyliktokams taiko tokias nor
mas (jos neprivalomos ir sudarytos atsizvelgiant j daugelj konkreciij faktoriq): 

Taskai Balai 

2 0 0 - 1 9 5 10 
194-190 9 
1 8 9 - 1 8 0 8 
1 7 9 - 1 7 0 7 
1 6 9 - 1 6 0 6 
159-150 5 
149-140 4 
139-130 3 
129-120 2 
119 ir maziau 1 

L ink iu visiems malonaus darbo ir puikiij rezultatq. 
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P A R E N G I A M O S I O S U Z D U O T Y S 

1. V E D I N i y I R D U R I N i y SUDARYMO I R V A R T O J I M O 
U Z D U O T Y S 

/. Parasykite po penkis vedinius (daiktavardzius) su nurodytais priesdeliais. 

1) pa- : 

2) uz- : 

3) ant- : 

4) prie- : 

5) ne- : 

6) i- : 

7) apy- : 

8) po- : 

9) be- : 

10) pries- : 

11) at- : 

12) S4- : 

13) san- : 

14) nuo-: 

15) ap-: 

16) is-: 
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17) sam-: 

18) per-: 

19) pra-: 

20) S U - : 

2. Parasykite po penkis vediniiis (1-14 veiksmazodzius, 15-17 bUdvardziusJS-
20 daiktavardzius) su nurodytais priesdeliais. 

1) api-: 

2) ati-: 

3) ap-: 

4) at-: 

5) i- : 

6) pa-: 

7) par-: 

8) per-: 

9) pra-: 

10) pri-: 

11) S U - : 

12) U Z - : 

13) iS-: 

14) nu-: 
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