B2 PAVYZDYS

SKAITYMAS
1 dalis (1–7)
Perskaitykite tekstą apie šiaurietišką vaikščiojimą.
Pažym÷kite, kuris teiginys yra teisingas, o kuris neteisingas.
Nurodykite teksto eilut÷s (ar eilučių) numerį, kur radote informaciją, pagrindžiančią
atsakymą.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

Taip

Ne

5
Šiaurietiškas vaikščiojimas – genialu tai, kas paprasta

1
Vilniaus parkuose jau galima pamatyti vis daugiau žmonių, vaikščiojančių su
2 lazdomis, panašiomis į slidžių lazdas. Ne, jie n÷ra slidininkai, sumaišę metų laiką. Tai žmon÷s,
3 praktikuojantys naują sporto šaką – šiaurietiškąjį vaikščiojimą. Šis vaikščiojimas – puikus būdas
4 pagerinti gyvenimo kokybę. Tokia kasdien vis labiau populiar÷janti sporto šaka naudinga
5 visiems, nepaisant lyties, amžiaus, sveikatos būkl÷s. Ja galima užsiimti ištisus metus bet kokiomis
6 oro sąlygomis ir bet kur, kur tik galima vaikščioti.
7
Nenuilstantis Lietuvos keliautojų sąjungos prezidentas Algimantas Pocevičius
8 pasakojo: „Kadangi žiemos orai labai nenusp÷jami, kiekvieną sekmadienį iki kovo m÷nesio vis
9 kitame Vilniaus parke ar miške rengsime sveikatingumo pasivaikščiojimus. Ten mokysime
10 žmones šiaurietiškojo vaikščiojimo, o po to keliausime iki įdomiausių lankytinų objektų. Iškritus
11 sniegui prie lazdų tiesiog prid÷sime slides ir čiuošime...“
teisingas

Teiginys
0. Atsiranda daugiau žmonių, pam÷gusių naują sporto šaką.
1. Rinktis šią sporto šaką gali seni ligoti žmon÷s.
2. Šiaurietiško vaikščiojimo pamokos vyks prie įdomių
objektų.

1

+

neteisingas

eilut÷s/eilučių
numeris

1, 3
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2 dalis (8–14)
Perskaitykite nuomones apie nedarbą.
Kuriame tekste (A, B, C ar D) pasakomos mintys (8-14).
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

A B C D

A
A.N., inžinierius: Pirmiausia siūlau mažinti įvežamos produkcijos kiekį. Juk beveik viską galima
pagaminti Lietuvoje, ypač pieno produktus, o pažiūr÷kite, ką mes matome parduotuv÷se… Tada
ir darbo tur÷s daugiau žmonių, gal net ir norintieji pensininkai gal÷s dirbti.
B
D.T., pardav÷ja: Žinoma, negaliu patarti darbdaviams, bet manau, kad geriau žmonių neatleisti.
Tegu uždirba mažiau, bet dirba. Juk tada nereik÷s mok÷ti pašalpų, o jas gaunant ir s÷dint
namuose galima susirgti.
C
M.J., aktor÷: Liūdna, kai suvoki, kad tarp draugų, nepriklausomai nuo jų išsilavinimo, patirties,
kalbų mok÷jimo, kitų vertybių, jau yra būrelis bedarbių.
0
8
9

Reikia išsaugoti darbo vietas, o ne mok÷ti pašalpas.
Reikia mažinti importą.
Darbo netenka ir išsilavinę darbuotojai.

3 dalis (15–20)
Skaitydami tekstą raskite, kur tur÷tų būti iš teksto išimti sakiniai A–H.
Vienas sakinys yra ne iš šio teksto.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

A B C D E F G H
Plung÷s dvaras

2009 m. Plung÷ paskelbta Lietuvos kultūros sostine. Čia žadama daug įdomių renginių.
(0) ........A............. .
Žinoma, kad tuo metu sodyboje buvo pastatyta 16 pastatų, tačiau iki šių dienų visai
autentiškų neišliko. Karai, gaisrai ir kitos negandos keit÷ sodybą. (15) ...................... .
Plung÷s dvaro ansamblis yra rezidencinio pobūdžio, istorizmo epochos kūrinys. Tokių
pastatų architektūrai būdingi įvairių epochų – antikos, renesanso ir baroko – elementai.
Tikrinant rūmų pamatus 20 a. viduryje buvo rasti į stiklinį butelį sukišti dvaro dokumentai.
(16) ...................... . Buvo ir kunigaikščio prašymas radusį v÷l viską pad÷ti į vietą.
Sakiniai:
A Liudytojų tvirtinimu, jų buvo daug – visa dvaro kūrimosi ir statybų istorija.
B Tačiau Plung÷ garsi jau nuo 19 a., kai šiame miestelyje šeimininkavo kunigaikštis M. M.
Oginskis.
C Šiuo metu yra išlikę devyni iš dalies autentiški pastatai.
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KALBOS VARTOJIMAS
4 dalis (20–35)
Skliausteliuose pateiktus žodžius parašykite reikiama forma.
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

netik÷tumų

(0) netik÷tumai
(20) atradimas
(21) senoji

Jau pirmos buvimo Lietuvoje akimirkos žada nemaža (0) ... netik÷tumų ... .
Neabejotinai ir pats Vilnius daug kam taps (20) ......................... . Miesto
istorija prasideda (21) ......................... Katedros aikšt÷je.

5 dalis (36–50)
Kair÷je pateiktus žodžius pavartokite nurodytu laiku ar nuosaka.
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

teks
Esamasis laikas

(0) tekti
(36) glaustis

Nežinau, ką darysiu, jei (0) ... teks ... išsikraustyti iš kambario, kur dabar
(36) ......................... .
Liepiamoji ir tariamoji nuosaka

(47) pails÷ti

Linkime, kad jūs gerai (47) ......................... ir lauksime grįžtančių.

6 dalis (51–60)
Iš kair÷je pateiktų veiksmažodžių padarykite tinkamą dalyvį, pusdalyvį ar padalyvį.
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

sumaž÷jus
(0) sumaž÷ti
(51) naudoti
(52) ištušt÷ti

Šįmet (0) … sumaž÷jus … knygų prekybai mažiau leidinių išleidžia ir
šalies leidyklos. Knygų leid÷jai griežčiau atrenka, kurias knygas verta leisti,
taupoma ir (51) ......................... prastesnį popierių. O (52) .........................
bibliotekos sulaukia gerokai daugiau skaitytojų.
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RAŠYMAS
7 dalis
Pasirinkite A arba B variantą ir parašykite straipsnį į laikraštį (150–200 žodžių).
Rašykite atsakymų lape.
A.

Pažiūr÷kite į lentelę, kuri rodo, ką gyventojai ketina daryti nor÷dami sumažinti
sąskaitas už šildymą.
Remdamiesi lentel÷je pateiktais duomenimis, parašykite į laikraštį straipsnį „Kaip
Lietuvos gyventojai ketina sumažinti šildymo išlaidas?“
Straipsnyje:
•
•
•

pristatykite temą,
pasiremkite duomenimis ir pakomentuokite,
padarykite išvadą, apibendrinkite.
Kokių priemonių ketinate imtis sąskaitoms už šildymą mažinti?

Jokių
Nežinau
Renovuosiu būstą
Keisiu šildymo būdą
Keisiu būstą į mažesnį
Mažiau šildysime patalpas

35,23 %
12,22 %
14,2 %
9,09 %
3,69 %
12,5 %
Šaltinis: “Veidas”. “Fonitel”, didmiesčių gyventojų apklausa 2009 m. vasaris.

B.

Pažiūr÷kite į lentelę, kuri rodo, kam į Vilnių atvykę užsieniečiai skyr÷ daugiausia
d÷mesio.
Remdamiesi lentel÷je pateiktais duomenimis, parašykite į laikraštį straipsnį „Ką
užsieniečiai veikia Vilniuje?“
Straipsnyje:
•
•
•

pristatykite temą,
pasiremkite duomenimis ir pakomentuokite,
padarykite išvadą, apibendrinkite.
Kam užsieniečiai skiria daugiausia d÷mesio Vilniuje?

Pirkiniams, suvenyrams
Apžvalgin÷ms ekskursijoms
Muziejams, galerijoms
Įvairiems renginiams, švent÷ms
Vilniaus apylink÷ms
Niekur nesilank÷

20,8 %
19,6 %
17,2 %
8,3 %
14,5 %
2,1 %
Šaltinis: Statistiko departamentas, 2009 m. sausis.
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8 dalis
Parašykite rašinį viena iš šių temų (200-220 žodžių):
Teiginius argumentuokite.
Rašykite atsakymų lape.
1. Bendra pasaulio kalba yra įmanoma.
2. Žiniasklaida daro neigiamą įtaką visuomenei.

KLAUSYMAS
9 dalis (81–86)
Perskaitykite 81–86 ir A–H punktus.
Paklausykite teksto apie dirbančius pensininkus ir pažym÷kite, kurie iš jų pasak÷
nuomones A–H.
Viena nuomone yra per daug.
Tekstą gird÷site du kartus.
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

A B C D E F G H

0 Birut÷
81 Julius
82 Milda

A. Manoma, kad kiekvieno žmogaus reikalas, dirbti ar ne būnant
pensijoje.
B. Siūloma atleisti pensininkus iš darbo.
C. Sakoma, kad žmon÷s tur÷tų būti raginami dirbti ir sulaukę
pensijos.

Testuojamieji girdi tokį tekstą:
Žurnalistas: Šiandien paklaus÷me praeivių Gedimino prospekte, ar reikia skatinti pensinio
amžiaus žmones toliau dirbti. Štai keli atsakymai.
Mano vardas Birut÷. Dabar nedirbu, esu pensinink÷, bet iš pensijos pragyvenu. Manau,
kad į pensininkų vietas reikia priimti jaunus žmones – jie uždirbs duoną ir sau, ir
pensininkams…
Aš Julius. Ir manau, kad reikia palikti žmon÷ms patiems spręsti, kaip elgtis. Juk yra sveikų
energingų pensinio amžiaus sulaukusių žmonių, kurie gali dar ilgai s÷kmingai darbuotis.
Esu Milda. Aš skatinčiau paj÷gius žmones neišeiti į pensiją. Juk dabar jaunų žmonių
maž÷ja. Kas gi uždirbs pensijas tiems, kurie d÷l sveikatos nebegali darbuotis. Turbūt reik÷tų ne
atleisti žmones, sulaukusius pensijos, o prašyti toliau dirbti, jei tik jų sveikata leidžia.
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10 dalis (87–93)
Perskaitykite 87–93 teiginius.
Paklausykite interviu su televizijos žvaigžde.
Tekstą gird÷site du kartus.
Pažym÷kite, kurie teiginiai 87–93 yra teisingi, kurie – ne.
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

A

B

0 Laidos svečias dirba televizijoje.
A. Teisingas.
B. Neteisingas.
87 Ved÷jas charakterizuojamas kaip mokantis susivaldyti žmogus.
A. Teisingas.
B. Neteisingas.
88 „Bičiulių“ laidoje dalyvavo žymūs politikai.
A. Teisingas.
B. Neteisingas.
Testuojamieji girdi tokį tekstą:
Sekmadienio parke – žvaigždžių valanda
Laidos puslapyje „Žvaigžd÷s iš arčiau“ Lietuvos televizijos žvaigžd÷, na, tiesiog ne
žvaigžd÷, o visas „žvaigždinas“. Šį žmogų būtų galima apibūdinti taip: griežtas pašnekovams,
santūrus, kalba l÷tai, m÷gsta atsipalaiduoti margose kitų žvaigždžių kompanijose, 33 metų, 192
cm ūgio, su ūsais ir dažniausiai su kostiumu. Šis žmogus turi dvi pravardes: bičiuliai jį vadina
Naru, o kai kas netgi Dievu. Tai – Andrius Narušis, televizijos laidos „Bičiuliai“ ved÷jas. Dar
belieka pridurti, kad Andrius Narušis yra bene vienintelis žurnalistas Lietuvoje, savo laidoje
kalbinęs aukščiausio rango Lietuvos ir pasaulio politikus bei politologus.

11 dalis (94-100)
Perskaitykite teksto apie kontrabandą santrauką.
Paklausykite teksto.
Į 94-100 teksto santraukos tarpą įrašykite praleistus žodžius (vieną-tris).
Tekstą gird÷site du kartus.
0 – pavyzdys.
Atsakymus rašykite atsakymų lape pagal pavyzdį:
0

kontrabandininkais
Teksto santrauka

Dalis Lietuvos žmonių, nor÷dami praturt÷ti, tampa (0) …. kontrabandininkais …… .
Kontrabandininkais vadinami žmon÷s, kurie įveža ar išveža kokias nors prekes (94) …………… .
Gyventojai, grįždami iš anapus sienos gyvenančių giminių, viršija (95) ……………… ir parsineša
vieną kitą cigarečių pakelį.
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Testuojamieji girdi tokį tekstą:
Dalis Lietuvos žmonių, nor÷dami praturt÷ti, tampa kontrabandininkais.
Kontrabandininkai – tai tie žmon÷s, kurie įveža iš užsienio į Lietuvą arba atvirkščiai – išveža iš
Lietuvos draudžiamą kiekį prekių arba tiesiog kokius nors draudžiamus daiktus. Kitaip tariant,
eksportuoja arba importuoja prekes pažeisdami įstatymus.
Patys paprasčiausi kontrabandininkai – tai pasienio gyventojai, kurie grįždami namo į
Lietuvą iš giminaičių, gyvenančių kitoje sienos pus÷je, viršija muitin÷s normas ir parsineša namo
vieną kitą, tarkim, nelegalų cigarečių pakelį.

KALBöJIMAS
1 užduotis.
Pokalbis su egzaminuotoju. Susipažinimas (Kas jūs esate? Iš kur atvykote? Kur mok÷t÷s lietuvių
kalbos?)

2 užduotis.
Pokalbis su egzaminuotoju bendromis temomis, pvz.:
Ką siūlytum÷te skaityti savo bendraamžiams?
Ar m÷gstate mokytis bibliotekoje? Kod÷l?
3 užduotis.
Patvirtinkite arba paneikite teiginį.
Savo nuomonę argumentuokite (kalb÷ti 8-10 min.).
Pvz.:
Gyventi kaime geriau negu mieste.
Kas nevalgo m÷sos, kenkia savo sveikatai.
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