
PROJEKTAS 2011-04-28 

Gebėjimus tikrinančių  užduočių pavyzdžiai 

 

Lietuvių kalbos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems egzaminas 

 

Rašymo užduotis 

 
A. Užduotis. Parašykite 250-300 žodžių laišką draugui, kuriame pakvieskite kartu praleisti laisvalaikį. 

Laiške: 

 

 prisiminkite ir aprašykite, kaip paskutinį kartą praleidote laisvalaikį ( kur buvote, ką matėte, 

kokie įspūdžiai liko ir pan.); 

 remdamiesi pateiktais skelbimais aprašykite 2 galimas laisvalaikio praleidimo formas; 

 pasiūlykite dar bent 2-3 savo galimus variantus, kaip praleisti laisvalaikį; 

 pasirinkite vieną, jums priimtiniausią, variantą ir argumentuokite, kodėl jį siūlote draugui. 

 

 

Skelbimas Nr.1                                           Skelbimas Nr.2 

 

 
 

http://www.lkd.lt/id-skelbimai.html   http://www.lkd.lt/enews/id-skelbimai.html 
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B. Užduotis Parašykite 250-300 žodžių straipsnį į jaunimo tinklapį pasirinkta tema: 

 

1. Emigruoti, negalima pasilikti. 

2. Emigruoti negalima, pasilikti. 

 

 Pristatykite  skirtingus požiūrius į problemą, galite pasinaudoti patektomis interneto pokalbių 

svetainių dalyvių, LNK laidų vedėjos, R.Mikelkevičiūtės nuomonėmis  

 Išdėstykite savo požiūrį, argumentuokite pasirinkimą. 

 Remkitės ne vien savo asmenine patirtimi, bet ir pateikite pavyzdžių iš visuomenės gyvenimo, 

literatūros, meno kūrinių. 

 

 

 

1. Milda (18 metų) Manau, kad pagyventi truputį laiko svetur visiems į sveikatą. [...] 

Visgi gyventi noriu Lietuvoje, kitur visuomet liksiu svetimšalė, niekuomet negalėsiu 

pilnai jaustis kaip namie. Tik dėl vienos priežasties turbūt galėčiau likti užsieny, nors 

tikrai nebūtų lengva, – dėl mylimo žmogaus. 

 

2. Jaunius (29 metai) Šiaip žinau,  kad praleisiu savo gyvenimą čia, Anglijoje, (na nebent 

atsitiktų kažkas nenumatyto), nes giliai jau šaknis čia įleidom. Pripratau aš jau čia, o be 

to labai nuo Lietuvos atitolau - ji man tapo svetima. Be to tikiu, kad mano vaikų čia 

daug geresnė ateitis laukia nei Lietuvoj.  Dažnai pagalvoju, kodėl mes ne Lietuvoj, bet 

tiesa yra ta, kad Lietuva mums dabar yra kaip užsienis.  Čia turiu puikų darbą, gaunu 

gerą atlyginimą, esu įvertinta. Norintiems emigruoti galiu tik pasakyt, kad pirmus 

metus bus labai sunku - tiek psichologiškai, tiek fiziskai, tiek finansiškai. Manau 

protinga yra palikt Lietuvą tik tuo atveju, jei tikrai neišgyvenat Lietuvoj.  

 

3. „Mano namai yra ten, kur mano šeima, kur mano draugai. Ten, kur mano senelių kapai. 

Kitoje šalyje tu jau esi kitas, svetimas, be artimųjų. Man žodis „patriotas“ asocijuojasi 

su ištikimybe, meile savo tautai. Manau, būti patriotu pirmiausia skatina auklėjimas 

šeimoje, čia padedami pamatai“, ” - R.Mikelkevičiūtė patikino, kad per daug myli savo 

šalį ir palikti jos neketina.  
http://gyvenimas.delfi.lt/stories/article.php?id=36942781 

 

 

 

 

http://gyvenimas.delfi.lt/stories/article.php?id=36942781

