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Skaitomo teksto suvokimo testas 
 

Perskaitykite tekstą ir įrašykite praleistus žodžius. Žodžius pasirinkite iš sąrašo, pateikto po tekstu. 

NARSIEJI LAKŪNAI 

Garsios Anykščių apylinkės. Tose apylinkėse gimė ir augo (1) ___________ lietuvių 
rašytojai: Antanas Baranauskas, Jonas Biliūnas, Antanas Žukauskas-Vienuolis. 

Netoli Anykščių miestelio prasideda gamtos draustinis – Anykščių šilelis, kurį taip 
(2) ____________aprašė poetas Antanas Baranauskas. Šiame šilelyje, netoli Šventosios 
upės, (3) ____________didžiulis akmuo. Tai garsusis Puntukas. 

Padavimas pasakoja, kad (4) ________ to akmens senovėje sudegino žuvusį karžygį 
Puntuką ir akmenį pavadino (5) ________ vardu. Šis akmuo yra vienas didžiausių Lietuvos 
akmenų. 

Garsus šis akmuo visoje Lietuvoje: senovėje ant jo buvo sudegintas (6) ____________ 
karžygys Puntukas, o karo metais jame iškalti lakūnų Stepono Dariaus (7) ________ Stasio 
Girėno atvaizdai bei jų testamento žodžiai. Šiuos žodžius ir atvaizdus Puntuke iškalė 
(8) __________________ Bronius Pundžius, kuris slapstėsi Anykščiuose nuo hitlerininkų. 

Narsieji (9) _______________ – Steponas Darius ir Stasys Girėnas – išgarsino 
Lietuvos vardą visame pasaulyje. 

Perskristi Atlanto vandenyną tais laikais – buvo didelis žygdarbis. 1933 metų liepos 
mėnesį du Amerikos lietuviai – lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas – už savo 
santaupas nusipirko lėktuvą ir pradėjo ruoštis (10) _____________ kelionei. Savo lėktuvą 
pavadino „Lituanika“. Jų (11) ____________ lėktuvas nebuvo labai geras. Jį reikėjo patiems 
perdaryti ir pritaikyti tokiam skrydžiui.  

Turėdami tiktai kompasą, 1933 metų liepos 15 dieną, ankstų rytą, lakūnai 
(12) ____________ iš Niujorko oro uosto ir nuskriejo per Atlanto vandenyną. Jie turėjo be 
(13) ______________ pasiekti Kauną.  

„Lituanikos“ didžiausias greitis buvo du šimtai kilometrų (14) _______ valandą. 
Drąsūs lakūnai po pusantros paros pasiekė (15) ______________ krantus. Ir skrido 
(16) ___________. Jau lėktuvas skrido virš Vokietijos. Kai lakūnai buvo visai netoli 
Lietuvos, tamsią liepos 17 naktį lėktuvas nukrito Vokietijoje, Soldino miške. Lakūnai žuvo. 
Lietuva (17) _____________ savo narsiųjų sūnų. 

Steponas Darius ir Stasys Girėnas savo (18) ____________ pasiekė – jie perskrido 
Atlanto vandenyną.  

Šiuo metu Soldinas yra Lenkijos Respublikoje. Miške, kur žuvo lakūnai, stovi 
paminklas. „Lituanikos“ palaikai, lakūnų drabužiai, asmeniniai daiktai 
(19) _______________ Kauno karo muziejuje. Narsieji lakūnai palaidoti Kaune. 

Lietuva niekada (20) ________________ savo narsiųjų lakūnų ir amžinai saugos jų 
atminimą.  

Pagal R. Budrį 
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Gramatikos ir rašybos testas 
 
I užduotis. Įrašykite praleistas raides. 
 

REKLAMA 

Greitai perskaitau: „T__sinį žiūrėkite po reklamos“ ir neriu į virtuv__. Reikia ką nors 

išsitraukti iš šaldytuvo ir __sikišti į skrandį. Bet ir į tualetą norisi. Pirma ten u__suksiu, juk 

valgyti galima ir žiūrint televizorių. O gal mamos paprašyti, kad sumuštinį padarytų, o gal 

ką išvirė? Ai, mama dar negr__žo iš parduotuvės... O gal nevalgyti, gal ką skanaus parneš? 

Bet skrandis neduoda ramybės, įž__liai primena, kad aš alkanas. Prisimenu, kad reklamavo 

jogurtą, dabar mielai suvalgyčiau. Ir margariną reklamavo. Taip gražiai jį tepė ant duonos, 

net seilė nut__so. Ir mergina graži jį reklamavo, vaikščiojo su šiaudine skrybėle po 

saulėgr__žų lauką. Viskas nat__ralu, dovanota gamtos. O gal dešrelę sur__ti? Išsivirti 

nespėsiu, reklama per trumpa. Stveriu į vieną ranką dešrelę, į kitą raugintą agurką ir atgal 

prie televizoriaus. Reklama nesibaigė. Raumen__ngas vyras ima sk__stis barzdą. Braukia 

sau per skruostus, peiliukas slysta. Pribėga gražuolė ir priglunda, švelnumą tikrina piršteliu. 

Švelnu, nėra ko sk__stis. O ką rodo per kitą kanalą? Ir čia reklama... Išsitampė meg__tinis, 

reikia skalbti su specialia priemone. Jungiame atgal. Riešutas sk__sta kreme, stin__sta, 

nuostabus saldainis susukamas. Kaip noriu saldainių ar šokolado... Gal dar liko užkištas už 

arbatos pokelio, buvau paslėp__s. Negaliu be saldainių nei dienos išk__sti. Bet juk aš 

nekaltas, kalta – reklama.  

Prie durų skim__teli. Gal mama užmiršo raktus? Atidarau ir mama įgri__va su 

krepšiais. Tiek visko pripirko... Viskas pagal reklamą, net ir nuolaidos.      

Taškų suma už I užduotį   
 

 

1. žemi, žinomi, ženklinami; 
2. gražiai, bjauriai, netikusiai; 
3. auga, lenda, stovi; 
4. iš, ant, pro;  
5. mano, kažkieno, jo; 
6. bailus, silpnas, narsus; 
7. ar, arba, ir; 
8. skulptorius, fotografas, stalius; 
9. sportininkai, lakūnai, jūreiviai; 
10. artimai, tolimai, vaikiškai; 

11. dovanotas, laimėtas, pirktas; 
12. nusileido, pakilo, atskrido; 
13. nusileidimo, išlipimo, atostogų; 
14. už, tarp, per; 
15. Europos, Amerikos, Azijos; 
16. toliau, arčiau, gražiau; 
17. nesulaukė, negailėjo, neverkė; 
18. tėvynę, tikslą, Kauną; 
19. dalinami, parduodami, saugomi; 
20. neatleis, nesupras, nepamirš. 

  
      
 

 

Taškų suma už skaitomo teksto suvokimo testą   
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II užduotis. Žodžių ir žodžių junginių vardininkus, parašytus skliausteliuose, pakeiskite 
reikiamu linksniu. 

 
Žvelgiu į (raudonuojanti saulė) _________________________. Koks gražus vakaras! 

Negaliu patikėti, kad po (visos nesėkmės) ______________________ aš vėl jaučiuosi 
laiminga. Pradedu atsigauti po avarijos. Net kaltės jausmas, niekad nepalikdavęs lig šiol, 
ima tirpti. Pasikapstau po (praeitis) _________, viskas taip gražu iki (ta baisi 
diena) ___________________________. Draugai, stovyklos,  šventės... 

Aštuonioliktas gimtadienis. Pučiu ant (didžiulis tortas) ___________________ 
degančias žvakutes. Tėtis pabučiuoja ir įteikia (dovana) _____________ – vairavimo 
pamokas. Pagaliau išsvajotos teisės mano rankose. Už (šauni 
mašina) _____________________ dėkojau mamai. Ji nuo mažens mokė užsidirbti ir taupyti. 
Aišku, dar ir tėvai pridėjo prie sutaupytų.  

Nepajutau, kaip tapau draugių vairuotoja: vieną ten pametėk, kitą – iš 
(namai) ________ paimk... Į mėgstamą pliažą visas vežu ar prie (artimesnis 
ežeras) ______________________. Visąlaik kelionės baigdavosi laimingai, vairuoti man 
sekėsi. Puikiai vairavau net naktį lietui lyjant.  

Kartą prie ežero susitikome vaikinų būrelį. Jie buvo pažįstami iš matymo. 
Prisikvailiojom, prisidūkom per (visa  diena) __________________. Vakare sušokome į 
mašinas. Kažkuris vaikinas pasakė, kad merginos vairuoja prastai, į miestą jie grįš daug 
anksčiau už (mes) _________. Manęs jų žodžiai neįžeidė, bet draugės ėmė reikalauti, kad 
lėkčiau greičiau. Netoli miesto buvo patogi proga juos lenkti, draugės rėkė viena garsiau už 
kitą. Pamiršau (visas) _______ atsargumą, ir išlėkiau į priešingą juostą. Staiga iš už posūkio 
atskriejo mašina, per vėlai pastebėjau, bandžiau sukti į šalikelę, ratai pagavo žvyrą, mašiną 
sumėtė ir... 
 

Taškų suma už II užduotį   

III užduotis. Veiksmažodžio bendratis, parašytas skliausteliuose, pakeiskite nurodytu laiku 
ar nuosaka. 

Esamuoju laiku: 

1. Keista ta mūsų šeima. Mes (dainuoti) _______________ duše. 

2. Tėtis, matyt, (įsivaizduoti) _______________, jog yra pasaulinio lygio žvaigždė, traukia 
populiarias dainas. 

3. Mama jį bara, (pykti) ____________, kad rytais pamiegoti neduoda.   

4. O aš nepykstu ant tėčio, aš taip pat (dainuoti) _____________ vonioje. 
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Būtuoju kartiniu laiku: 

1. Dainuoti (pradėti) _____________ seniai, kai buvau mažas. 

2. Kartą mes (grįžti) ______________ iš parko, mama su sese greitai 
(nusiprausti) _________________ ir atsigulė. 

3. Aš (išsivalyti) ______________ dantis, pasiėmiau šepetuką ir ėmiau vaidinti, kad tai 
mano mikrofonas. 

Būtuoju dažniniu laiku: 

1. Nuo to laiko (dainuoti) _________________ kartu: tėtis duše, aš vonioje su šepetuku. 

2. Aš visai lengvai rytais (atsikelti) _________________ ir (skubėti) ________________ į 
mūsų rytinius koncertus. 

3. Tėtis (girti) _________________ mano dainavimą. 

Būsimuoju laiku: 

1. Jeigu jūs (triukšmauti) _________________ duše, prisiminkite, kad kartu tai daryti 
smagiau. 

2. Aš tikrai (koncertuoti) _________________ rytais, ir kai (užaugti) _____________. 

3. Gal ir mane žmona (barti) ___________ už šį pomėgį? 

Liepiamąja ir tariamąja nuosaka : 

1. Kartą sesuo paprašė, kad ir ją (priimti) ________________ į mūsų koncertus. 

2. Aš susiraukiau: 

– (Dingti) ___________ iš čia! Čia vyrų teritorija. 

3. Tėtis, kad sesuo (neverkti) _______________, pasiūlė: 

– (Padainuoti) __________________ drauge, bus labai smagu. 

Taškų suma už III užduotį   

IV užduotis. Iš prielinksnių, pateiktų rėmeliuose, pasirinkite, kurie tinka, ir įrašykite į sakinius. 
 

 

su už nuo prieš į apie iš pro prie po 
                                                                                                                              

1. Ir vėl pavasaris trenkė man _____ galvą.  

2. Įsimylėjau merginą, ______ kurios visąlaik šaipydavausi. 

3. Prasidėjo visa tai _____ dvi savaites. 

4. Ėjau koridoriumi, ji ____ draugėmis stovėjo ir vartė kažkokį žurnalą. 

5. Priėjau _____ jų, išplėšiau žurnalą ir tekinas nubėgau. 

6. _____ skambučio įslinkau į klasę, bet merginos nekreipė jokio dėmesio. 

7. Žurnalą buvau užsikišęs ____ diržo, po švarku nesimatė. 
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8. Laukiau, kada jos pradės ____ mane kalbėti ar žurnalo reikalauti, nesulaukiau. 

9. Neiškentęs atsisukau, Rūta sėdėjo ir ramiai žiūrėjo ____ langą, saulė žaidė jos auksinėse 

garbanose. Ji buvo tokia graži... 

10. ____ tos dienos nebegalėjau jos pravardžiuoti avim.     
 

Taškų suma už IV užduotį   

 

V užduotis. Iš jungtukų ir jungiamųjų žodžių, pateiktų rėmeliuose, pasirinkite, kurie tinka, ir 
 įrašykite į sakinius. 
 
 
 

kai arba kol jei todėl bet nes ir jog  o 
 

 

1. Žurnalą pats atidaviau po pamokos ____ atsiprašiau. 

2. Rūta įtartinai į mane pažiūrėjo, ____ , rodos, patikėjo mano nuoširdumu. 

3. Paklausiau, ką turėčiau padaryti, ____ ji nepyktų ir atleistų. Gal nori kartu nueiti į kiną? 

4. Manau, ji būtų ėjusi, bet lanko šokius, ____ repeticija po pietų. 

5. Kitą dieną susitikti negalėjau aš, ____ lankau krepšinį, ruošiuosi svarbioms rungtynėms. 

6. Penktadinį nusprendžiau, kad einam kur nor šiandien ____ nenueisim niekada. 

7. Nežinojau, kaip seksis, ____ sugalvojau kelis pasimatymo variantus. 

8. Galvojau, ____ nepavyks nueiti į kiną, eisim į čiuožyklą ar į kėglinę. 

9. Palaukiau, ____ baigėsi pamokos ir nusiunčiau žinutę, kad lauksiu prie parduotuvės. 

10. Labai apsidžiaugiau, ____ pamačiau ateinančią Rūtą. 

Taškų suma už V užduotį   
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Taškų suma už gramatikos ir rašybos testą   

Galutinė taškų suma 


