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VERTINIMO SCHEMA
I DALIS

(30 /100)

Remdamiesi tekstu atsakykite į pateiktus klausimus.
1. (a) Paaiškinkite šių žodžių reikšmę:
sėslus
Nuolat toje pačioje vietoje gyvenantis žmogus.

(1 taškas)

egzotika
(1 taškas)
Visuma bruožų, būdingų svetimiems, tolimiems, ypač atogrąžų kraštams,
kurie kitų (pavyzdžiui, šiaurės) šalių žmonių požiūriu atrodo keisti ir
nepaprasti (LKŽ).
„varlė keliauninkė“
Nuolatos keliaujantis žmogus.

(1 taškas)

„dūzgia magistralės“
(1 taškas)
Magistralių keliamas triukšmas autoriaus palyginamas su bičių dūzgimu, nes
jos kaip ir bitės atlieka naudingą darbą, sujungia miesto skirtingas dalis.
1. (b) Išrinkite iš teksto 5 žodžius, susijusius su kelione.

(1 taškas)

Išvyka, skristi, keliauti, gidas, turistė, nuotraukos, bilietas, lėktuvas,
autobusas, dviratis, plaukti, žingsniuoti, kelias, žemėlapis, kompasas,
lagaminas, bagažas, dienpinigiai, nakvynė, keliautojas.
2. Kokias kelionės rūšis mini autorius pirmame paragrafe?

(5 taškai)

- laisvalaikio forma
- pasaulio pažinimo būdas
- pramoga ar realybės šou
- bėgimas nuo realybės, nuo savęs, nuo tuštumos, nuo liūdesio ar skausmo
3. „Viduje tarsi atsiveria tuštuma, apima neišsipildymo, praradimo ir kone fizinio
alkio būsena“ (4 paragrafas). Kokią įtaką turi autoriui ši būsena?
(5 taškai)
Šis jausmas ir ši būsena skatina autorių vėl išvykti, sukelia norą keliauti.
„Todėl esi tikras, kad vieną gražią dieną vėl pakelsi sparnus. Gal net be ypatingo
tikslo, be rimtos priežasties. Tiesiog vien tam, kad pasitikrintum: ar dar gali skristi,
arba, kokio tvirtumo spyruoklė esi...”
4. Kodėl autorė sako, kad keliavimas yra užkrečiamas kaip virusas?

(5 taškai)

Keliavimu galima užsikrėsti nuo kitų žmonių.
Prisimenant buvusias keliones nuolat kyla nostalgija, kuri sukelia dar didesnį norą
keliauti.
„Aistra judėti erdvėje, stebėti ir stebėtis yra užvaldanti ir nuostabi“
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5. Paaiškinkite šį sakinį: „tėvynė, gimtoji žemė, namai – dažniausia visų klajonių
pabaiga“.
(5 taškai)
Galbūt tai reiškia, kad išvykus į kitą šalį pajuntame meilę savo tėvynei, vertiname jos
grožį, suprantame jos svarbą. Tai mus skatina į ją sugrįžti ir iš naujo ją atrasti.
,,Namai – dažniausia visų klajonių pabaiga“ gali reikšti, kad mirtis mus parlydi į
tėvynę, gimtąją žemę, namus.
6. ,,Geriau pagalvojus, kitokiam ir nesinori būti“. Ką mums šiuo sakiniu nori pasakyti
autorius (15 paragrafas)? Paaiškinkite savais žodžiais.
(5 taškai)
Net nieko ypatingo neveikdami mes keliaujame mintimis, prisiminimais ir svajonėmis.
Kiekvienas mūsų gyvenimo žingsnis yra kelionė.
„Todėl neik neneigęs, net būdamas sėsliausias žmogus visoje Žemėje, kartu esi
nepataisomas keliautojas“.

PASTABA: Vertinant antros ir trečios dalies atsakymus bus atsižvelgiama į šiuos
dalykus:
1. Temos suvokimas: Kandidatas suvokia temą, pagrindinę mintį ir sugeba aiškiai jas
atskleisti. Tinkamai argumentuojama asmeninio, visuomeninio gyvenimo pavyzdžiais, savo
kultūrine patirtimi, argumentai išsamiai paaiškinti ir išplėtoti. 30 %

2. Teksto struktūra ir vientisumas: Dėstymo tekstas vientisas, nuoseklus, pastraipos
logiškai siejamos, nėra nemotyvuotų pasikartojimų, tikslingai cituojama. Laikomasi teksto
struktūros reikalavimų. 30%

3. Kalbinė raiška: Kandidatas sugeba sklandžiai, aiškiai, logiškai, nuosekliai,
netuščiažodžiaudamas perteikti savo mintis ir nuomonę. Jo žodynas turtingas,
vartojamos įvairios sakinių konstrukcijos. 30%
4. Kalbos normų laikymasis: Rašybos, skyrybos, gramatikos, žodyno taisyklių ir normų
laikymasis. 10%

II DALIS

(30/100)

Pakomentuokite šią ištrauką. Savo teiginius argumentuokite (ne mažiau kaip 100
žodžių).
„Vieną gražią dieną supranti: visas tavo gyvenimas yra ne kas kita, kaip tikrų
tikriausia kelionė“.
Galbūt gyvenimas yra kelionė, todėl, kad mes nuolat judame į priekį, kuriame ateities
planus, stengiamės juos įgyvendinti.
Kelionė pasaulio ir savęs pažinimo keliu:
- kelionė gyvenimo etapais (gimimas, branda, mirtis)
- kelionė išsilavinimo link, kelionė karjeros link
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- šeimos sukūrimas„
,,Kol gyva tavo dvasia, nė akimirkai nesustodamas keliauji mintyse, sapnuose,
skaitydamas, stebėdamas, bendraudamas, žingsnis po žingsnio judi pasaulio ir savęs
pažinimo takais“.

III DALIS

(40/100)

Rašinys
Pasirinkite vieną iš pasiūlytų temų ir parašykite rašinį (apytiksliai 300 žodžių).
1. Keliauju, vadinasi ESU.
2. Sunkūs gyvenimo išbandymai atskleidžia mūsų geriausias savybes.
Rišliai parašytas rašinys, atsakantis į pasirinktą temą, atspindintis logišką minties
dėstymą, parodantis, jog užduotis suprasta, parašytas aiškia ir taisyklinga kalba
(apytiksliai 300 žodžių).
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