B1 PAVYZDYS

SKAITYMAS
1 dalis (1–7)
Perskaitykite knygų anotacijas.
Raskite asmenims (1–7) tinkamą knygą (A–H).
Viena anotacija yra daugiau.
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

A B C D E F G H I

0
Jaunuolis ieško nuotykių knygos laisvalaikiui.
1
Turistas domisi kelion÷mis po egzotiškus kraštus.
2
Studentas renka medžiagą istorijos referatui apie XX a. vidurio Lietuvą.
A
D. Kinderis. „Atgal į Afriką“. Keliautojas, žurnalistas ir fotografas autostopu nukeliavo per 140
tūkstančių kilometrų 55 šalyse. Šioje knygoje pateikiama jo pasakojimas ir nuotraukos iš kelion÷s
vakarine Afrikos pakrante iš šiaur÷s į pietus – nuo Maroko iki Pietų Afrikos Respublikos.
B
D. Tauginas. „Alkanos sielos“. Romano veiksmas vyksta ir Lietuvoje, ir Maskvoje, ir tolimojoje
Amerikoje. Tonis Vaitkus, JAV specialiųjų tarnybų darbuotojas, susirašin÷ja su studentu Tomu iš
Lietuvos. Nor÷damas aplankyti prot÷vių žemę, Tonis atskrenda į Vilnių. Netik÷tumai prasideda jau oro
uoste: narkotikai, žmogžudyst÷s…
C
A. Valkauskas. „Penkiasdešimt metų giliai po žeme sl÷ptos tiesos“. Socialinių mokslų daktaras (g.
1921) knygoje gyvai ir atvirai pasakoja savo gyvenimo istoriją nuo 1944 iki 1949 metų, išgyvenimus
karo metais, tremtyje Sibire ir pokario Lietuvoje.
D
V. Čepas. „Po saule keičiasi tik laikas“. Tai ironijos kupinas pasakojimas apie Lietuvos miestelio
žmonių gyvenimą iki ir po Nepriklausomyb÷s atkūrimo. XX a. pabaigos atmosferą atkuria sovietinio
laikotarpio detal÷s, įžvalgūs psichologiniai portretai. Spalvingų personažų kasdieniniai nuotykiai kelia ir
juoką, ir graudulį.
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2 dalis (8–15)
Perskaitykite tekstą ir įvertinkite, kurie teiginiai teisingi, kurie – neteisingi, apie ką tekste
n÷ra parašyta.
Pažym÷kite teisingo atsakymo raidę.
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
A

0

B C
Pajūris laukia poilsiautojų

Baltijos jūros paplūdimiai šiam vasaros sezonui bus parengti geriau negu pernai. Tai
pažym÷jo susirinkę Palangos, Neringos ir Klaip÷dos savivaldybių bei apskrities vadovai.
Tikimasi, kad šiemet dalis Vakarų Europos poilsiautojų rinksis ne Viduržemio, o pigesnius
Baltijos jūros kurortus.
Karštą dieną vienu metu Palangos pajūryje susirenka per 37 tūkst. žmonių. Tačiau ne visi
išdrįsta atsigaivinti v÷siame Baltijos vandenyje.
0 D÷l pajūrio paplūdimių tvarkymo tar÷si verslininkai.
A Teisingas.
B Neteisingas.

C Apie tai nerašoma.

8 Manoma, kad šiemet pajūryje bus daugiau turistų iš Vakarų Europos.
A Teisingas.
B Neteisingas.
C Apie tai nerašoma.
9 Kasmet Lietuvos pajūryje atostogauja per milijoną žmonių.
A Teisingas.
B Neteisingas.
C Apie tai nerašoma.

3 dalis (16–20)
Skaitydami tekstą raskite, kur tur÷tų būti sakiniai A–G.
Vienas sakinys yra ne iš šio teksto.
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį.
0

A

B C

D E

F G
Kulinarijos kursai

Kiekvieną šeštadienį restorane „Vakaras“ specialiai įrengtoje studijoje vyksta kulinarijos
kursai. (0) .......C........ . Didžiausias dalyvių skaičius – dešimt asmenų. Kursų metu bendraujama,
konsultuojamasi su garsiais vir÷jais, gaminami įvairūs patiekalai. (16) ...................... . Į kursus steb÷ti
kulinarijos pamokos galima atsivesti artimą žmogų, kuris pad÷s suvalgyti tai, ką paruošite. Visada
degustuojamos ir kelios vyno rūšys, tinkančios prie konkrečių patiekalų. (17) ..................... . Į klausimą
„O ką reikia atsinešti su savim?“ atsakymas vienas – gerą nuotaiką ir norą ką nors sužinoti.
A Paprastai per kelias valandas pagaminamas užkandis, karštas patiekalas ir desertas.
B Po kursų čia pat studijoje galima įsigyti patikusių prieskonių bei kitokių priedų, vyno ar kitų
delikatesų.
C Pradžia 11 valandą, o pabaiga apie 14 val.
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KALBOS VARTOJIMAS
4 dalis (21–32)
Skliausteliuose pateiktus žodžius parašykite reikiama forma.
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

mažąjį žmogų

Nuo pat lopšio per visą vaikystę (0) ... mažąjį žmogų ... (mažasis žmogus) lyd÷jo tautosaka.
Kūdikį supdama mama dainuodavo (21) ........................................ (melodingos lopšin÷s), v÷liau
sekdavo pasakas. Ir ne vieną (22) ........................................ (dešimtis) jų mok÷davo.

5 dalis (33–44)
Parašykite tinkamas veiksmažodžio formas.
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

džiaugiuosi

Esamasis laikas:
Aš (0) …. džiaugiuosi ….. , kad tau pasisek÷.
Ar jūs (33) ........................................ kur nors eiti šiandien vakare?

(0) džiaugtis
(33) ruoštis

Būtasis laikas (paprastosios arba sudurtin÷s formos)
Vakar visą vakarą bandžiau tau prisiskambinti, bet tu nek÷lei ragelio. Kur (35)
........................................?

(35) išeiti

6 dalis (45–52)
Kiekvienam 45–52 tarpui parinkite tinkamą žodį.
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

perskaičiusi

O. Knapkyt÷, (0) ... perskaičiusi ... laikraštyje, kad Vilniuje

(0) perskaičius, perskaičiusi, perskaitydama

reikia aktorių, išvyko į sostinę. Tik (45) .........................

(45) atvykusi, atvykdama, atvykus

nu÷jo tiesiai į tuometinę konservatoriją. Prieš (46)
.................... dokumentus mergina ilgai nesvarst÷.

(46) paduodant, padavus, paduodama
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7 dalis (53–60)
Įrašykite tinkamus žodžius.
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

ir
ir, pasak, per
Apžvalgos aikštel÷ Šv. Jonų bažnyčios varpin÷je
Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios varpin÷je gal÷tų būti įrengta senamiesčio apžvalgos

aikštel÷ (0) ... ir ... liftas, keliantis į ją žmones. Šiam sumanymui (53) .............. susitikimą su VU
rektoriumi pritar÷ kultūros ministras. Tačiau galutinį žodį, (54) ............... ministro, tur÷tų tarti
paminklosaugos specialistai.

RAŠYMAS
8 dalis
Atsakykite į klausimus.
ANKETA
Jūsų laisvalaikis

0. Kur paprastai ilsit÷s? ........ Dažniausiai ilsiuosi namie. Per atostogas m÷gstu keliauti.
.......………………………………………………………………………………………
1. Kada dažniausiai atostogaujate? Kod÷l?
…………………………………….….…….………………………...……………………
……….................………………………….……………………….……………………
2. Kokį poilsį renkat÷s: aktyvų ar pasyvų? Kod÷l?
…………………………………….….…….………………………...……………………
……….................………………………….……………………….……………………
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9 dalis
Jūs perskait÷te skelbimą ir norite įsidarbinti šioje mokykloje.
Parašykite direktoriui laišką (100–150 žodžių). Laiške:
• prisistatykite (kas esate, …);
• parašykite, kod÷l norite dirbti šioje mokykloje, kokias pareigas nor÷tum÷te eiti;
• papasakokite apie savo būdą.

Privati muzikos mokykla „Nata“
priims į darbą administratorių/-ę, vairuotoją,
bud÷toją (darbas pamainomis).
Siūlome: palankų darbo grafiką, gerą kolektyvą.
Reikalavimai: atsakingumas, darbštumas,
myl÷ti vaikus.
D÷l informacijos kreiptis tel.: 54 56 700,
CV siųsti adresu: www.nata.lt

KLAUSYMAS
10 dalis (61–67)
Perskaitykite, kokie renginiai ir kur vyks
Paklausykite pokalbio apie Jūros šventę.
Tekstą gird÷site du kartus.
Prie 61–67 punktų parašykite teisingo atsakymo raidę A–H.
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

A B C D E F G H I
Kviečiame į Jūros šventę!

Kas vyks?
0 Fotografijų paroda

A

Kur vyks?
Pilies kiemas

61 Mug÷

B

Jūrų muziejus

62 Koncertas

C

Biblioteka

D

Teatro aikšt÷
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Testuojamieji girdi tokį tekstą:
Mieli radijo klausytojai! Paskutinį liepos savaitgalį visus kviečiame į tradicinę Jūros šventę.
Apie šventę kalbam÷s su jos organizatoriumi p. Jonu Jančiumi.
Žurnalist÷:
P. Jonas:
Žurnalist÷:
P. Jonas:

Žurnalist÷:
P. Jonas:

Gerbiamas pone Jonai, kokie renginiai šiemet laukia svečių Jūros švent÷je?
Laba diena. Labai malonu, kad galiu visus pakviesti į tradicinę Jūros šventę. Šįmet
bus kaip niekad gausu renginių, dalyvaus daug atlik÷jų iš užsienio šalių.
Ar švent÷ prasid÷s kaip visada, penktadienį?
Ne visai. Jau švent÷s išvakar÷se, ketvirtadienį, bus atidaryta keletas parodų Miesto
bibliotekoje ir Meno galerijoje. Ypač įdomi 16 val. bibliotekoje atidaroma
fotografijų paroda „Jūra, jūra…“. Čia gal÷site pamatyti ne tik dabartinių, bet ir
XX amžiaus pradžios nuotraukų.
O penktadienį prasid÷s liaudies meno dirbinių mug÷, kuri tęsis iki švent÷s
pabaigos. Kaip kasmet, mug÷ vyks Teatro aikšt÷je. Čia gal÷site ne tik nusipirkti
suvenyrų, bet ir paragauti keptos žuvies, atsigaivinti g÷rimais.
Kokie dar renginiai laukia penktadienį?
Vakare visus kviečiame į šventinį koncertą, kuriame koncertuos grup÷ iš Lotynų
Amerikos. Koncertas vyks Pilies kieme, netoli Teatro aikšt÷s.
O šeštadienį iš ryto kviečiame į Jūrų muziejų – čia vyks delfinų pasirodymas.

11 dalis (68–74)
Perskaitykite 68–74 punktus.
Paklausykite informacijos apie konsultacijas egzaminų pagalbos telefonu.
Pokalbį gird÷site du kartus.
Prie 68–74 punktų pažym÷kite teisingus atsakymus.
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

A

B

C

 A 20 val.
0

Konsultuojama iki

68

Dažniausiai skambinama

A penktadieniais
B pirmadieniais
C savaitgaliais

Konsultantais nedirba

A studentai
B pedagogai
C psichologai

69

B 23 val.
C 24 val.
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Testuojamieji girdi tokį tekstą:
D÷mesio! Prad÷tos teikti nemokamos konsultacijos egzaminų pagalbos telefonu. Buvo
pageidavimų, kad linija veiktų nuo aštuntos iki dvidešimt ketvirtos ar bent dvidešimt trečios
valandos, tačiau tokių galimybių kol kas n÷ra. Dirbama nuo vienuoliktos iki dvidešimtos valandos.
Beje, anksčiau konsultuota tik darbo dienomis, tačiau nuo šių metų patarimai bus teikiami ir
savaitgaliais, atostogų ir švenčių metu.
Pagalbos linija tampa vis populiaresn÷. Beje, dažniau skambinama ne pirmadieniais –
penktadieniais, o savaitgaliais, kai mokiniai daugiau laiko skiria ruošimuisi egzaminams. Į pagalbos
liniją nuolat skambina ne tik mokiniai, bet ir jų t÷vai.
Akcijoje aktyviai dalyvauti nor÷jo ir pedagogai. Tačiau nuspręsta, kad konsultuos
psichologai, socialiniai darbuotojai, studentai. Visi darbuotojai ne tik gerai žino informaciją apie
egzaminus, bet yra ir specialiai parengti teikti profesionalią pagalbą.

12 dalis (75–80)
Perskaitykite 75–80 punktus.
Paklausykite pokalbio apie švaros akciją.
Tekstą gird÷site du kartus.
Prie 75–80 punktų įrašykite informaciją, kurios trūksta.
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

estai

„Darom 2009“
Akcijos iniciatoriai

0

… estai ……...

Akcija vyks

75

….......................…......

Registruotis adresu

76

……………………......

Testuojamieji girdi tokį tekstą:
Šiandien mūsų ryto pokalbių studijoje akcijos „Darom švaresnę Lietuvą“ vyriausiasis
koordinatorius ponas Marius Savickas.
Žurnalist÷:
P. Marius:

Kaip kilo id÷ja organizuoti tokią akciją?
Pernai grup÷ veiklių Estijos piliečių paskelb÷ akciją „Darom“ – pakviet÷ visus,
neabejingus gamtai, geguž÷s 3 dieną eiti į miškus ir laukus rinkti šiukšlių. Estijoje
dalyvių skaičius viršijo 50 tūkst. arba beveik 4 proc. Estijos gyventojų. Tą pačią
dieną „Darom 2008“ įvyko ir Lietuvoje. Keli tūkstančiai savanorių surinko šimtus
tonų šiukšlių. V÷liau akcija s÷kmingai įvyko ir Latvijoje.
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Žurnalist÷:
P. Marius:

Žurnalist÷:
P. Marius:

Sakykit, o šįmet Lietuvoje kada vyks akcija?
„Darom“ vyks balandžio 18 d. ne tik Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, bet ir Rusijoje
bei Lenkijoje, taip pat galbūt ir Vokietijoje bei Suomijoje. Dalyviai gali registruotis
jau nuo vasario 18 dienos.
O kur registruotis?
„Darom“ kviečia visus norinčius ir turinčius laiko prisid÷ti prie akcijos ir
registruotis puslapyje www.darom.lt. Šiuo metu ypač trūksta norinčių organizuoti
akciją mažesniuose Lietuvos rajonuose.

KALBöJIMAS
1 užduotis.
Pokalbis su egzaminuotoju. Susipažinimas (Koks jūsų vardas? Kokia pavard÷? Iš kur jūs esate?)
2 užduotis.
Pažiūr÷kite į paveiksl÷lius.
Papasakokite, ką matote.
Palyginkite paveiksl÷lius.

Atsakykite į egzaminuotojo klausimus (pagal paveiksl÷lius, pvz.: kas, jūsų nuomone, čia gyvena?
Kod÷l taip manote? Ir pan.).
(ruoštis 5 min.)
3 užduotis.
Pokalbis su egzaminuotoju (kasdien÷mis temomis: būstas, laisvalaikis ir pan.)
Atsakyti į 3 egzaminuotojo klausimus.
Paklausti egzaminuotojo 3 klausimus ta pačia tema.
Pvz.: Pokalbis apie atostogas
• Kur jums patinka ils÷tis? Kod÷l?
• Kada paprastai atostogaujate? Kod÷l?
• Kokios atostogos jums labiausiai įsimin÷? Kod÷l?

8

