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I DALIS

(30 /100)

Remdamiesi tekstu atsakykite į pateiktus klausimus:
1. Paaiškinkite šių žodžių reikšmę:
a) klierikas: seminarijoje besimokantis studentas, dar nedavęs įžadų (1 taškas)

b) resursai: ištekliai (1 taškas)
c) humanitariniai mokslai: humanitarinis - susijęs su mokslais apie žmogų ir kultūrą,
filosofija, istorija (1 taškas)
d) Remdamiesi tekstu paaiškinkite išsireiškimą „ protų nutekėjimas “: studentų, jaunų,
gabių žmonių praradimas (1 taškas)
e) Ką reiškia „ krimsti mokslus “?: mokytis (1 taškas)

2. Apie kokį renginį kalbama tekste ir kas jame buvo pristatoma?
Apie studijas užsienyje, užsienio universitetus

(5 taškai)

3. Kokios studentų išvykimo į užsienį priežastys? (5 taškai) Išvardinkite penkias
antrame paragrafe paminėtas priežastis.
Galimybės patobulinti kalbą, pasisemti naujų žinių, be to, neretai užsienio šalyse įgytas
diplomas atveria daugiau galimybių. Dar viena svarbi priežastis – mokesčiai už studijas.
(5 taškai)

4. Jūsų ir teksto nuomone, kodėl Lietuva praranda savo „protus “?
Lietuvos valstybė nesuranda sprendimų, nepriima tinkamų istatymų, neskatina sugrįžti savo
studentų.
(5 taškai)

5. Kodėl M. Bučinskas sako : « Lietuvoje: mokaisi, kad tik mokytumeisi ir gautum
diplomą »
Todėl, kad Lietuvoje svarbiausia yra turėti diplomą, ne žinias. Negalvojama apie tai, ką aš
konkrečiai norėčiau ir sugebėčiau daryti, kur pritaikysiu išmoktus dalykus.
(5 taškai)

6 Jūsų nuomone ir remdamiesi tekstu pasakykite ar Lietuvai geriau ar blogiau dėlto,
kad lietuviai studentai išvažiuoja mokytis į užsienį
Blogiau, nes Lietuva praranda savo protus

(5 taškai)

II DALIS

(30/100)

Pakomentuokite šią ištrauką. Savo teiginius argumentuokite. (ne mažiau kaip 100
žodžių)
„Jei ir vykčiau į užsienį studijuoti, nebent pagal mainų programą pusmečiui, o šiaip –
nevažiuočiau. Kodėl? Nes esu patriotas.
Aiškus, rišlus, lengvai suprantamas duotos ištraukos komentaras (apytiksliai žodžių)

III DALIS

(40/100)

Rašinys
Pasirinkite vieną iš pasiūlytų temų ir parašykite rašinį. (apytiksliai 300 žodžių)
1. Mokslo svarba šiuolaikinėje visuomenėje

2. Ar hiperkomunikacijos pasaulis - elektroninis paštas,pokalbiai internete,
mobilūs telefonai, internetas ir tt. - pagerina bendravimo kokybę?

Rišliai parašytas rašinys, atsakantis į pasirinktą temą, atspindintis logišką minties dėstymą,
parodantis, jog užduotis suprasta, parašytas aiškia ir taisyklinga kalba. (apytiksliai 300 žodžių)

