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KALBöJIMAS
Kalb÷jimo sandas (3 dalys – 11-13 min.).
I daliai skiriama, II daliai – 4–5 minut÷s, III daliai – 4–5 minut÷s.

1 dalis
Pastaba: trukm÷ – 2–3 minut÷s. Asmeninio pobūdžio pokalbis. Pokalbį pradeda ir klausimus
užduoda egzaminuotojas (kalbintojas. Klausimai yra tokie, kokie paprastai gali būti
užduodami, kai žmon÷s susipažįsta, bendrauja pirmą kartą ir nori ką nors sužinoti vienas apie
kitą.
Jei kandidatas neatlieka užduoties per numatytą laiką, egzaminuotojas pradeda 2 dalį.

Egzaminuotojas:
Prašom atsakyti į egzaminuotojo klausimus apie save, savo šeimą, darbą, studijas,
savo dieną, laisvalaikį.

2 dalis
Pastaba: trukm÷ – 4–5 minut÷s (1 minut÷ pasirengti). Specialiųjų asmeninio pobūdžio
klausimų formulavimas ir atsakymas į juos. Šią dalį sudaro dvi užduotys: A ir B.

A užduotis. Kandidatas turi paklausti egzaminuotoją (kalbintoją) 5 klausimus, susijusius su
pateikta tema. Kandidatas gauna lapą, kuriame užrašyta tema ir į žodžių-stimulų ir
paveiksl÷lių deriniai, tod÷l egzaminuotojas (kalbintojas) gali numatyti klausimus.
Užduoties formuluot÷:
Perskaitykite ir paklauskite manęs penkis klausimus.
Jūs turite 1 minutę perskaityti žodžius, pažiūr÷ti į paveiksl÷lius.
Ar supratote užduotį?
Prašom prad÷ti.
Paklauskite manęs penkis klausimus apie mano darbo dieną.
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Kandidato medžiaga:

2 dalis – A
MANO DARBO DIENA

Paklauskite manęs penkis klausimus apie mano darbo dieną.

kada / prad÷ti

kuo / dirbti

valgyti / per pietus

eiti / po darbo

daryti / namie

Pavyzdžiui, kandidatas tur÷tų paklausti tokių klausimų:
1. Kada (jūs) pradedate dirbti?
2. Kuo jūs dirbate? Ar (jūs) dirbate restorane / ligonin÷je / mokykloje?
3. Ką (jūs) valgote per pietus? Ar per pietus valgote sumuštinį ar salotų?
4. Kur (jūs) einate po darbo? Ar po darbo einate į parduotuvę ar į boulingo klubą?
5. Ką (jūs) darote vakare (namie)? Ar vakare (namie) (jūs) žiūrite televizorių / skaitote
knygą / žaidžiate su vaikais?
Egzaminuotojas trumpai atsako į klausimus.
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B užduotis. Egzaminuotojas klausia kandidato 5 klausimus ta pačia tema.
Užduoties formuluot÷:
Dabar aš jums užduosiu penkis klausimus apie jūsų darbo dieną.
Pavyzdžiui, egzaminuotojas gali paklausti:
1. Kada jūs darbo dieną keliat÷s?
2. Kuo jūs važiuojate į darbą?
3. Kada yra jūsų pietų pertrauka?
4. Kur jūs pietaujate?
5. Ką jūs m÷gstate daryti po darbo?
Jei kandidatas neatlieka užduoties per numatytą laiką, egzaminuotojas pradeda 3 dalį.

3 dalis
Pastaba: trukm÷ – 4–5 minut÷s (1 minut÷ pasirengti). Šioje dalyje tikrinama, kaip kandidatas
geba klausti specialiųjų visuomeninio pobūdžio klausimų, atsakyti į tokio pobūdžio
klausimus. Pokalbiui parenkama reali gyvenimo situacija. Šią dalį sudaro dvi užduotys: A ir
B.
A užduotis. Kandidatas gauna kortelę su žodžiais-stimulais ir turi paklausti egzaminuotojo
(kalbintojo) penkis klausimus pateikta tema.
Užduoties formuluot÷:
Aš turiu informacijos apie gydytojo konsultaciją.
Perskaitykite žodžius, paklauskite manęs penkis klausimus.
Ar supratote?
Prad÷kite.
Paklauskite manęs penkis klausimus apie gydytojo konsultaciją.
Pavyzdžiui, kandidatas tur÷tų paklausti tokių klausimų:
1. Kokia gydytojo pavard÷? / Kokia pavard÷?
2. Kada gydytojas dirba / konsultuoja?
3. Koks gydytojo adresas? / Koks adresas?
4. Koks gydytojo telefonas? / Koks telefonas?
5. Kiek kainuoja konsultacija? / Kokia konsultacijos kaina?
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Kandidato medžiaga:
GYDYTOJO KONSULTACIJA
pavard÷
laikas
adresas
telefonas
konsultacijos kaina

B užduotis. Kandidatas perskaito trumpą informacinio pobūdžio tekstą ir remdamasis šiuo
tekstu atsako į penkis egzaminuotojo klausimus.
Užduoties formuluot÷:
Perskaitykite skelbimą.
Atsakykite į penkis mano klausimus apie „Rūtos“ parduotuvę.
Ar supratote užduotį?
Prad÷kime. Atsakykite į penkis mano klausimus.
Kandidato medžiaga:

3 dalis – B
Kelion÷
Turizmo agentūra Vakarai

Siūlo 10 parų kelionę į Švedijos kalnus tik už 1280 Lt.
Išvykstame kovo 19 d.
Ukmerg÷s g. 41, Vilnius, tel. 272 41 47/

Pavyzdžiui, egzaminuotojas gali paklausti:
1. Į kokią šalį organizuojama kelion÷?
2. Kiek laiko truks kelion÷?
3. Kokia kelion÷s kaina?
4. Kada prasideda kelion÷?
5. Koks agentūros adresas?
Jei kandidatas neatlieka užduoties per numatytą laiką, egzaminuotojas testą baigia.
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KLAUSYMAS

Testą sudaro trys dalys.
Visus tekstus gird÷site du kartus.
Kiekvienos dalies pradžioje yra pavyzdys.
Prašom paklausyti tekstų ir pažym÷ti teisingus atsakymus.

1 dalis (51–56)
Šioje dalyje gird÷site šešis dialogus.
Perskaitykite 51–56 klausimus.
Pažiūr÷kite į paveiksl÷lius.
Paklausykite pokalbių.
Kiekvieną pokalbį gird÷site du kartus.
Prie 51–56 klausimų pažym÷kite teisingą atsakymą A, B ar C pagal pavyzdį.
0 punktas – pavyzdys.
Atsakymus perrašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

A

B

C

0. Pavyzdys. Kada baigiasi pietų pertrauka?

13.00
A

14.00
B

15.00
C

51. Pirmasis pokalbis. Kokį drabužį pirks vyras?

A

B

5
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52. Antrasis pokalbis. Kiek kainuoja reklamos laikraštis?

2 Lt
A

2 Lt 50 ct
B

3 Lt 50 ct
C

Teisingi atsakymai: 51 – A, 52 – B.

Praneš÷jas: Klausymo testas.
Testą sudaro trys dalys.
Visus tekstus gird÷site du kartus.
Kiekvienos dalies pradžioje yra pavyzdys.
Prašom paklausyti tekstų ir pažym÷ti teisingus atsakymus.
Praneš÷jas: Pirmoji dalis.
Praneš÷jas: Šioje dalyje gird÷site šešis pokalbius.
Perskaitykite 51–56 klausimus.
Pažiūr÷kite į paveiksl÷lius.
Praneš÷jas: Paklausykite pokalbių.
Kiekvieną pokalbį gird÷site du kartus.
Prie 51–56 klausimų pažym÷kite teisingą atsakymą A, B ar C pagal pavyzdį.
Nulinis punktas – pavyzdys.
Atsakymus perrašykite atsakymų lape pagal pavyzdį.
Praneš÷jas: Pavyzdys
Kada baigiasi pietų pertrauka?
Kviet÷te užeiti rytoj po pietų. O kada pas jus pertrauka?
Vyras
Moteris Pietaujame nuo tryliktos iki keturioliktos valandos.
Labai ačiū. Užeisiu pas jus apie penkioliktą valandą.
Vyras
Moteris Prašom.
Praneš÷jas: Paklausykite pokalbio antrą kartą.

Praneš÷jas: Pirmasis pokalbis

Vyras
Moteris
Vyras
Moteris

Kokį drabužį pirks vyras?
Nor÷čiau žieminio drabužio.
Turime madingų paltų, striukių, įvairių kailinių.
Nor÷čiau juodos striuk÷s arba palto.
Tai ką renkat÷s?
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Pirksiu striukę. O šis paltas man labai patiko, bet per mažas.
Vyras
Praneš÷jas: Paklausykite pokalbio antrą kartą.

Praneš÷jas: Antrasis pokalbis
Kiek kainuoja reklamos laikraštis?
Vyras
Moteris
Vyras
Moteris
Vyras

Aš nor÷čiau reklamos laikraščio po du litus.
Dabar šis laikraštis brangesnis.
Tai dabar jis kainuoja tris litus penkiasdešimt centų?
Laikraštis kainuoja du litus penkiasdešimt centų, o trys litai penkiasdešimt centų
– reklamos žurnalo kaina.
Ačiū. Supratau.

Praneš÷jas: Paklausykite pokalbio antrą kartą.
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2 dalis (57–62)
Šioje dalyje gird÷site vyro ir moters pokalbį apie atostogas.
Perskaitykite savait÷s dienų ir vietų pavadinimus.
Paklausykite vyro ir moters pokalbio apie atostogas.
Pokalbį gird÷site du kartus.
Prie 57–62 punktų pažym÷kite teisingo atsakymo raidę nuo A iki H pagal pavyzdį.
0 punktas – pavyzdys.
Atsakymus perrašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

A B C D E F G H

Kada ir kur eis Paulius ir Kristina?
Diena

Kur eina

0

Šeštadienis

A

Kavin÷

57

Sekmadienis

B

Kinas

58

Pirmadienis

C

Miškas

59

Antradienis

D

Namai

Įrašas:
Praneš÷jas: Antroji dalis.
Praneš÷jas: Šioje dalyje gird÷site vyro ir moters pokalbį apie atostogas.
Perskaitykite savait÷s dienų ir vietų pavadinimus.
Paklausykite vyro ir moters pokalbio apie atostogas.
Pokalbį gird÷site du kartus.
Prie 57–62 punktų pažym÷kite teisingo atsakymo raidę nuo A iki H pagal
pavyzdį.
0 punktas – pavyzdys.
Atsakymus perrašykite atsakymų lape pagal pavyzdį/
Praneš÷jas: Paklausykite pokalbio.
Vyras:
Moteris:
Vyras:
Moteris:
Vyras:
Moteris:
Vyras:
Moteris:
Vyras:

Labas, Laima! Ar išleido tave atostogų?
Taip, Jonai. Dabar gal÷sime kartu atostogauti.
Puiku, šį vakarą kviečiu į kiną.
Gal geriau rytoj, nes šeštadieniais mūsų namuose tradiciniai šeimos pietūs.
Tada ir aš liksiu namuose, o bilietus į kiną nupirksiu sekmadieniui.
Ačiū. O pirmadienį aš pakviesiu į kavinę.
O ką veiksime antradienį?
Antradienį galime kartu eiti į parką. Ten daug įdomių dalykų.
Į parką geriau eiti trečiadienį, kai rodoma nemokama teatro programa. Gal antradienį
važiuokime grybauti, o trečiadienį – į parką?
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Moteris:

Gerai, antradienį važiuokime grybauti, o trečiadienį – į parką.

Praneš÷jas: Paklausykite pokalbio antrą kartą.
Teisingi atsakymai: 57 – B, 59 – A, 60 – C.
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3 dalis (63–70)
Šioje dalyje gird÷site skelbimą apie moksleivių fondo mokslo metų programą.
Perskaitykite 63–70 punktus.
Paklausykite radijo skelbimą.
Skelbimą gird÷site du kartus.
Prie 63–70 punktų įrašykite reikalingą informaciją pagal pavyzdį.
0 punktas – pavyzdys.
Atsakymus perrašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

Rugpjūčio m÷nuo

Moksleivių fondo mokslo metų programa
Rugpjūčio m÷nuo

Išvykimo laikas

0

Metų mokestis

63

________ Lt

Gyventi

64

___________________

Praneš÷jas: Trečioji dalis.
Praneš÷jas: Šioje dalyje gird÷site skelbimą apie moksleivių fondo mokslo metų programą.
Perskaitykite 63–70 punktus.
Praneš÷jas: Paklausykite radijo skelbimą.
Skelbimą gird÷site du kartus.
Prie 63–70 punktų įrašykite reikalingą informaciją pagal pavyzdį.
0 punktas – pavyzdys.
Atsakymus perrašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
Mokiniams ir t÷veliams pranešame, kad nuo kitų mokslo metų galima mokytis
užsienio – JAV, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir kitų šalių – bendrojo lavinimo
mokyklose pagal tarptautinę mainų programą.
Išvykstame kasmet rugpjūčio m÷nesį, o mokslo metų semestrų programos prasideda
rugs÷jo ir vasario m÷nesiais.
Mokestis už visus mokslo metus – šešiasdešimt penki tūkstančiai litų, o už vieną
semestrą – trisdešimt du tūkstančiai litų. Už papildomą mokestį galima mokytis ir privačiose
mokyklose.
Sumok÷ję nustatytą mokestį, mokiniai gal÷s gyventi šeimoje, nemokamai maitintis ir
gauti visus vadov÷lius.
Praneš÷ja: Paklausykite skelbimo antrą kartą.
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Teisingi atsakymai: 63 – 65 000 / 65 tūkstančiai / 65 tūkst., 64 – šeimoje.
PRIMENAME, kad visus atsakymus reikia surašyti į atsakymų lapą – vertinama tik tai,
kas parašyta atsakymų lape.
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SKAITYMAS IR RAŠYMAS

1 dalis (1–6)
Pažym÷kite, ką reiškia užrašai 1–6.
Atsakymų lape prie skaičių 1–6 apveskite tinkamo atsakymo raidę.
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

A B C

D

E

0

Skubus avalyn÷s taisymas

1

Jus aptarnaus prie 10 langelio

2

F

G

A

Prašom kreiptis į kitą tarnautoją.

B

Čia draudžiama eiti.

C

Prašome nepalikti pinigin÷s.

D

Čia jums greitai sutaisys batus.

Už paliktus daiktus
neatsakome

Atsakymai: 1 – A, 2 – C.
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2 dalis (7–13)
Sudarykite dialogą.
Ką klientas sako padav÷jui?
Viena fraze yra daugiau.
Atsakymų lape prie skaičių 7–13 apveskite tinkamo atsakymo raidę.
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

A B C

D

F G

H

I

Padav÷jas:

– Laba diena. Ko nor÷tum÷te?

Klientas:

0 ……D……

Padav÷jas:

– Atsiprašome, bet blynelių su sūriu jau
neturime. Galime pasiūlyti blynelių su

A Taip. Ir dar nor÷čiau
kavos su pienu.
B Nem÷gstu nei su m÷sa,
nei su varške. Koks yra
dienos patiekalas?

varške arba su m÷sa.
C Ačiū, ne. Valgysiu tik
sriubos.

Klientas:

7 …………

Padav÷jas:

Vištiena su ryžiais ir daržov÷mis. Ar valgysite?

Klientas:

8 …………

D Prašom daržovių sriubos
ir blynelių su sūriu.

Atsakymai: 0–D, 7–B, 8–A.
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3 dalis (14–21)
Perskaitykite straipsnį apie vaikų darželį.
Ar 14–21 sakiniai teisingi, ar neteisingi, ar apie tai tekste n÷ra parašyta?
Atsakymų lape prie skaičių 14–21 apveskite tinkamo atsakymo raidę A („Taip“), B
(„Ne“) arba C („Tekste neparašyta“).
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

A

B C

Pirmas šalyje nemokamas vaikų darželis studentų šeimoms

Šių metų balandį viename šalies universitete atidarytas vaikų darželis studentų
ir darbuotojų šeimoms. Šis vaikų priežiūros centras nuo įprasto darželio skiriasi –
vaikai čia nevalgo ir nemiega.
Vaikai dienos centre prižiūrimi nuo dvyliktos valandos iki v÷lyvo vakaro –
tada, kada studentams ir d÷stytojams pats mokslų įkarštis.
Universiteto vaikų priežiūros grup÷je dirba keturi aukl÷tojai – pedagogikos
studentai. Ketvirtakursis Andrius sako, kad savo vaikų dar neturi, tačiau su mažyliais
moka dirbti. Jeigu vaikučiai verkia, vaikinas juos kalbina, sudomina nauju žaisliuku ar
paseka pasaką.
0 Universiteto vaikų darželis toks pat kaip ir kiti vaikų darželiai.
A. Taip.

B. Ne.

C. Tekste neparašyta.

14 Darželis dirba ir šeštadieniais.
A. Taip.

B. Ne.

C. Tekste neparašyta.

15 Vaikų grup÷s aukl÷tojai yra studentai.
A. Taip.

B. Ne.

Atsakymai: 0–B, 14–C, 15–A.
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4 dalis (22–29)
Perskaitykite skelbimus apie nuomojamus butus.
Apie kurį skelbimą (A, B ar C) yra 22–29 teiginiai?
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

A B C

A

B

Nuomojome 2 kambarių butą
Parko g., Naujojoje Vilnioje.

Nuomojamas 2 k. butas
Nuomojamas 2 k. butas, 39 kv. m,
3 aukšte iš 5. Vieta: Vilniaus m.,
Žirmūnai, Verkių g.
Namas mūrinis, 1982 metų
statybos.
Kambariai 18 kv. m + 11 kv. m.,
virtuv÷ 8 kv. m.
Langai: mediniai.
Į÷jimo durys: medin÷s.
Sienos: tapetuotos.
Grindys: linoleumas, kilimin÷
danga.
Balkonai: vienas balkonas,
įstiklintas.
Kambariai: vienas iš dviejų
kambarių yra pereinamas.
Bute tualetas ir vonia kartu, vienas
tamsusis kambarys.
Kabelin÷ televizija.
Lieka visi baldai.
Arti namo: mokykla, vaikų
darželis, MAXIMA, RIMI.
Kaina: 600 Lt/m÷n.
Rašyti: nuoma@gmail.com

APIE BUTĄ. Butas tvarkingas.
Pro langus atsiveria puikus vaizdas
į pušyną. Yra balkonas. Tualeto ir
vonios kambariai atskiri. Įstatytos
šarvin÷s durys. Į butą atvesti
kabelin÷s televizijos, interneto,
telefono įvadai.
VIETA. Išnuomojamas butas yra
Naujosios Vilnios pakraštyje,
Parko gatv÷s pabaigoje. Netoliese
net keli prekybos centrai, mokykla,
vaikų darželis. Automobiliui
parkuoti vietos visada rasite
aikštel÷je šalia namo.
NAMAS. Butas yra monolitiniame
name. Tvarkinga, rakinama namo
laiptin÷. Du liftai, vienas jų
krovininis.
DöMESIO. Nuomojantis šį ar bet
kurį kitą mūsų įmon÷s siūlomą
butą, papildomi mokesčiai NöRA
taikomi.

C

Teiginys
0

Brangiausiai nuomojamas butas.

22

Šalia namo – miškas .

23

Butas nuomojamas su visais baldais.

Išnuomojamas, labai gerai
įrengtas 3 kambarių butas.
Butas yra Antakalnyje, L. Sapiegos
g., naujai rekonstruotame senovin÷s
architektūros pastate (Sapiegos
dominija).
Labai rami vieta, nes namas stovi
atokiai nuo pagrindinių gatvių.
Netoli – parkas.
Sutvarkyta ir gražiai apželdinta
namo teritorija.
Ramūs ir draugiški kaimynai.
Bute yra 2 vonios kambariai, didel÷
terasa. Lubų aukštis 4 m. Namas
mūrinis, sienų storis apie 80 cm.
Autonominis dujinis šildymas,
signalizacija. Langai orientuoti į
rytinę ir pietinę pusę.
Po namu – garažas
Kaina 2250 Lt/m÷n.
Tel. 8-611-33181.

A

B

C



Atsakymai: 22 – A, 23 – B.
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5 dalis (30–37)
Baikite šiuos laiškus.
Į kiekvieną 30–37 tarpą įrašykite po vieną tinkamą žodį.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

Labas

Kaunas, 2009 rugs÷jo 9 d.
0
30
ir seserys 32

, Daiva,
nedirbi, atvažiuok šį šeštadienį 31

kaimą. Suvažiuos visi mano broliai

vaikais. Švęsime d÷d÷s Domo gimtadienį.

Atsakymai: 30 – jei / jeigu, 31 – į, 32 – su.
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6 dalis (38–45)
Perskaitykite straipsnį apie keliones keltu per Baltijos jūrą.
Kiekvienam 38–45 tarpui parinkite tinkamą žodį A, B ar C.
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

A

B C

Kelion÷s keltu per Baltijos jūrą
Vakar kelionių agentūra „Baltija“ v÷l 0

A

organizuoti keliones keltu iš Klaip÷dos

į Švediją.
Iš Klaip÷dos keltas 38_______ ketvirtadienio vakare. Penktadienio rytą jūs jau
39_______ vaikščioti po Stokholmą. Šeštadienį po pietų keltas išplaukia atgal į Klaip÷dą.
Sekmadienio rytą jūs jau būsite 40_______.

Žodžiai, kuriuos reikia įrašyti:
0

A

prad÷jo

B

pradeda

C

prad÷s

38

A

įplaukia

B

išplaukia

C

nuplaukia

39

A

galime

B

galite

C

gali

40

A

namus

B

namais

C

namuose

Atsakymai: 38 – B, 38 – B, 40 – C.
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7 dalis (46–50)
Jūs norite vasarą dirbti.
Parašykite skelbimą.
Skelbime parašykite:
 kokio darbo ieškote;
 kokio atlyginimo norite;
 kur ir kam skambinti.
Parašykite 20–25 žodžius.

PRIMENAME, kad visus atsakymus reikia surašyti į atsakymų lapą – vertinama tik tai,
kas parašyta atsakymų lape.
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