
TESTAS. RAŠYMO SANDAS 
 

R A Š Y M A S  
1 užduotis (10 taškų). 

Jūsų draugas (draugė) norėtų pradėti savo verslą.  

Parašykite draugui (draugei) laišką, jame:  

• paaiškinkite, nuo ko reikėtų pradėti,  

• patarkite, į ką ypač reikėtų atkreipti dėmesį, kad pradžia būtų sėkminga, 

• perspėkite apie galimas klaidas, 

• patarkite, kokia reklama garantuotų sėkmę. 

(Apie 200 žodžių.) 
 
Rašydami galite pasinaudoti šiomis iliustracijomis. 

 

 
www.simaitis.lt 

 

 
www.investologija.lt 
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2 užduotis (10 taškų). 

Parašykite straipsnį į laikraštį apie kaimo turizmo situaciją Lietuvoje. 

Straipsnyje: 

• suformuluokite klausimą, kurį aptarsite; 

• aprašykite situaciją ir pasakykite savo nuomonę apie ją; 

• padarykite išvadą; 

• palyginkite situaciją Lietuvoje ir kitose šalyse (savo šalyje). 

(Apie 200 žodžių.) 

 

Rašydami galite pasinaudoti šiais duomenimis.  

 
Kaimo turizmo sodybų ir vietų skaičius 

  2006 2007 2008 2009 2010 
Kaimo turizmo sodybų skaičius 531 538 546 588 590 
Vidutinis vietų skaičius vienoje sodyboje 17 18 19 21 21 
Vietų skaičius 9 273 9 637 10 229 12 230 12 421 
 
 
 
Kaimo turizmo sodybų lankytojai 
 2005 m. 2010 m. 
poilsiautojai iš Lietuvos 105 tūkst. 227,5 tūkst.  
užsieniečiai 7,4 tūkst. 13,2 tūkst. 

 
 
 

Užsieniečių poilsis Lietuvoje 2010 m. 
iš Lenkijos iš Vokietijos iš Rusijos iš Latvijos iš kitų šalių 
29,3 proc. 17,3 proc. 11,6 proc. 10,6 proc. 31,2 proc. 

 
 
 
Nakvynės kaina  
Palanga Kaimo turizmo sodyba 
180 Lt (asmeniui) 180 Lt (3–4 asmenų šeimai) 

 
 

Šaltiniai: www.lrt.lt, http://db1.stat.gov.lt 
 

http://www.lrt.lt/�
http://db1.stat.gov.lt/�
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Rašymo vertinimo skalė 

 
 
Abi užduotys vertinamos atskirai pagal šiuos kriterijus 
 

Vertinimo sritys Kriterijai Taškai 
Kalbos 
priemonių 
aprėptis  
(BEKM 
„Bendroji kalbos 
priemonių 
aprėptis“, 
„Žodyno 
aprėptis“) 

B2 Gebama aiškiai reikšti mintis taip, kad beveik nepastebimas kalbinių išteklių 
ribotumas, kalbinė aprėptis pakankama, kad galėtų aiškiai apibūdinti, išreikšti 
požiūrius ir pateikti argumentų vartodamas sudėtingas gramatines konstrukcijas; 
žodynas pakankamai platus, kad būtų galima reikšti mintis įvairiais savo srities 
klausimais ar bendrosiomis temomis; dėl žodyno spragų gali būti perfrazuojama. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

B1 Kalbos priemonių pakanka tiksliai paaiškinti svarbiausiems minties ar problemos 
aspektams ir reikšti savo mintis konkrečiomis ir tokiomis abstraktesnėmis temomis kaip 
muzika, kinas ar pan.; žodyno pakanka kartais perfrazuojant perteikti savo mintims 
apie šeimą, pomėgius, darbą, keliones, kultūrinius renginius, tačiau dėl riboto žodyno 
kartais sunku suformuluoti mintis. 

1-3 

 

 

 

 

0 

Taisyklingumas 
(BEKM 
„Gramatinis 
taisyklingumas“, 
„Žodyno 
vartojimas“, 
„Rašyba“) 

 

B2 Gramatika vartojama palyginti  gerai; pasitaiko riktų, nesisteminių klaidų, sakinio 
sandaros trūkumų (tokių klaidų, kurios sukeltų nesusipratimų, nedaroma); žodžiai iš 
esmės vartojami taisyklingai, klaidos komunikacijos netrikdo; paisoma įprastos 
struktūros reikalavimų ir skirstymo pastraipomis taisyklių; rašyba ir skyryba gana 
taisyklinga, bet gali būti pastebima gimtosios kalbos įtaka. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

B1 Rašant apie žinomus dalykus iš esmės gramatika vartojama gerai, nors gimtosios 
kalbos įtaka pastebima (klaidų pasitaiko, bet aišku, kas norima pasakyti), gana 
taisyklingai vartojami dažnai pasitaikančio sakinių konstrukcijos; gerai vartojamas 
pagrindinis žodynas, bet reiškiant sudėtingesnes mintis ar susidūrus su nežinomomis 
temomis bei situacijomis vis dėlto pasitaiko didesnių klaidų; gebama kurti ištisinį 
tekstą, kuris iš esmės yra visas suprantamas; rašyba, skyryba ir teksto išdėstymas yra 
pakankamai taisyklingi, kad būtų galima sekti mintį. 

1-2 
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Temos plėtotė ir 
rišlumas  
(BEKM „Temos 
plėtotė“, 
„Rišlumas 
(koherencija ir 
kohezija)“) 

B2 Aprašoma ar pasakojama aiškiai, svarbiausios mintys išplečiamos ir paremiamos 
tinkamomis detalėmis bei pavyzdžiais; kartais ir ribotomis siejimo priemonėmis mintys 
jungiamos į aiškų, rišlų tekstą, nors kartais (ilgesniame tekste) mintys šokinėja. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

B1 Aprašoma ar pasakojama tiesmukai, grandinine minčių seka; trumpesni paprastesni 
elementai jungiami į rišlią grandininę minčių seką. 

1-3 
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Tikslumas 
(BEKM 
„Tikslumas“) 

B2 Patikimai perteikiama išsami informacija. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

B1 Pakankamai tiksliai paaiškinami esminiai minties ar problemos aspektai; 
perteikiama paprasta tiesmuka informacija; suprantamai perteikiama tai, kas norima. 

1-2 
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Iš viso 10 


