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Klausymo testas 
 

2008 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis 
 

 
 
2008 m. birželio 10 d.                                                                                                                         Trukmė – 20 min. 
 
 
NURODYMAI: 
 
• Pasitikrinkite, ar užduoties sąsiuvinyje nėra tuščių lapų ar kitokio aiškiai matomo spausdinamo broko. 

Pastebėję praneškite vykdytojui. 
• Rašyti galite ir pieštuku, bet bus vertinami tik tie atsakymai, kurie parašyti parkeriu arba tušinuku, 

Koregavimo priemonėmis naudotis negalima. 
• Neaiškiai parašyti, pribraukyti atsakymai vertinami 0 taškų. 
 

VERTINIMAS 
Surinktų taškų suma Testai Maksimalus  

taškų skaičius 1 vertintojas 2 vertintojas 3 vertintojas 
 Klausymo testas 10    

 

TAŠKAI  
 
 

 
 Vertinimo komisija: 

_______________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 

 _______________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 

_______________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 
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KLAUSYMAS  
(Trukmė – 20 min.) 

 
Perskaitykite užduoties A ir B dalies nurodymus. Susipažinkite su pateiktais sakiniais A dalyje ir 

klausimais B dalyje. Atvejis 0 – pavyzdys. 
Paklausykite Lietuvos televizijos 2 kanalo kultūros laidos vedėjos pokalbio su animatoriumi Valentu 

Aškiniu. Klausydamiesi teksto (jis bus vienas) nuosekliai užduoties A dalyje užpildykite tuščius sakinių tarpus 
(rašykite tik po vieną žodį ) ir atsakykite į pateiktus klausimus B dalyje. Skaičius rašykite skaitmenimis. 
Pokalbį girdėsite  

du kartus. 
 
A. Perskaitykite 1–10 sakinius. Klausydamiesi teksto užpildykite tarpus (įrašykite tik po vieną žodį). Skaičius 

rašykite skaitmenimis. 10 taškų (vienas taškas už tinkamą atsakymą) 

0. Spalio 19 dieną prasideda tarptautinis animacinių filmų festivalis „Tindirindis“. 
Rašo 

vertintojai 

   1        2 

1. Šis festivalis šiemet vyks jau ______________________________ kartą. 
  

2. Pokalbyje dalyvauja šio festivalio ______________________________ Valentas 

Aškinis? 

  

3. Festivalyje „Tindirindis“ bus parodyta daugiau nei ______________________________ 

filmų. 

  

4. Didžiulė konkursinė programa skirta ______________________________ 

animaciniams filmams. 

  

5. A. Petrovo filmas „Mano meilė“ jau pelnė ne vieną tarptautinį 

______________________________. 

  

6. Anksčiau sukurtas A. Petrovo filmas „Senis ir jūra“ buvo apdovanotas 

______________________________. 

  

7. 
Festivalio konkursinėje programoje dalyvaus ir įvairių pasaulio šalių, ir 

______________________________ animatoriai. 

  

8. 
Kartu su profesionalių kūrėjų konkursine programa bus parodyti ir jaunimo bei 

______________________________ sukurti filmai. 

  

9. 
Eksperimentinių filmų programa skirta naujų techninių bandymų, naujų 

______________________________ ir minčių paieškai. 

  

10. V. Aškiniui ______________________________ retrospektyvinių filmų programa. 
  

 Surinko taškų už A dalį (maks. 10)   

 



LIETUVIŲ VALSTYBINĖ KALBA  2008 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis 
 

 3

B. Perskaitykite 11–20 klausimus. Klausydamiesi teksto tęsinio prie kiekvieno 1–10 klausimo parašykite 
atsakymą. Skaičius rašykite skaitmenimis. Atvejis 0 – pavyzdys. 10 taškų (vienas taškas už tinkamą 
atsakymą). 

 Klausimai Atsakymai Rašo 

vertintojai 

  1        2 

0. Kada įvyks oficialus festivalio 

atidarymas?  

Spalio 25 dieną  

11. Kas vertins festivalio konkursinės 

programos dalyvius? 

   

12. Kokia festivalio naujovė?    

13. Koks šio festivalio tikslas?     

14. Kur bus rodomi festivalio filmai?     

15. 
Dėl kokių priežasčių V. Aškinis 

rekomenduoja pasižiūrėti konkursinės 

programos filmus?  

   

16.  Kokią animaciją tikėtina rodys 

Lietuvos televizijos 2 kanalas? 

   

17. Kiek kainuoja bilietai suaugusiesiems?    

18. Kam taikomos nuolaidos?    

19. Kokiu atveju bilietai bus dar pigesni?    

20. Kokia pagrindinė šio pokalbio tema?     

 Surinko taškų už B dalį (maks. 10)   

 
 

Surinko taškų už A ir B dalis (maks. 20:2=10) _________ 

 


