Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą
I TESTAS – APIE KINĄ
Vertinimo instrukcija
I TEKSTAS – Filmo aprašymas
Už teisingą atsakymą mokinys gauna 1 tašką.
Už neteisingą atsakymą mokinys gauna 0 taškų.
Jeigu tuščia, neatsakyta, nubraukta, mokinys gauna 0 taškų.
Pasirenkamojo atsakymo klausimų teisingi atsakymai
Užduotis
Teisingas atsakymas
Užd.

Taškai
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Mokinio atsakymas

Pastabos

Šiame tekste paminėtas ąžuolas.
Atsakymas nurašytas iš teksto.
Pavyzdžiui: Gilė.
Kiti neteisingi atsakymai.
Kai voveriukas Skretas puolė vytis gilę, įvyko Parašytas bent vienas
pasaulinė katastrofa: susiformavo žemynai, gyvūnai iš šių teiginių.
turėjo prisitaikyti prie pakitusių gyvenimo sąlygų.
Pavyzdžiui: Atsirado žemynai.
Atsakymas ne pagal tekstą, o remiantis asmenine
patirtimi. Pavyzdžiui: Įtrūko ledas.
Kiti neteisingi atsakymai.
Vidury vandenyno atsidūrusių veikėjų tikslas – rasti
kelią namo.
Pavyzdžiui: Surasti savo namus.
Bet koks neteisingas atsakymas.
Pavyzdžiui: Leistis į pavojingą kelionę; patirti daug
nuotykių; pagauti gilę.
Žodis plūduriuojantys reiškia besilaikantys
vandens paviršiuje.
Pavyzdžiui: Nenuskęsti, laikytis vandens paviršiuje;
nenuskęsti, laikytis ant ledo lyties.
Bet koks neteisingas atsakymas.
Pavyzdžiui: Vidury jūros, kur nėra nė vieno žemės
gabalėlio.
Voveriukas Skretas bandė pagauti gilę ketvirtą kartą.
Bet koks neteisingas atsakymas.
Pažymėti keturi veikėjai:
Tinginys
Mamutas
Tigras
Voverė
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Bent vienas iš keturių nepažymėtas arba bent vienas
pažymėtas neteisingai.
Kiti neteisingi atsakymai.
Filmas moko geografijos, žemynų atsiradimo
istorijos.
Pavyzdžiui: Galima pažinti povandeninį pasaulį ir jo
gyventojus; sužinoti apie neregėtas žemes, gyvūnus.
Nusakyta pagrindinė mintis.
Pavyzdžiui: Filmas moko, kad su draugais lengviau
pasiekti tikslą; kai sunku, padeda draugai.
Kai žemė slysta iš po kojų... pasitikėti gali tik tikrais
draugais ( citata iš reklaminio paveikslėlio).
Bet koks neteisingas atsakymas.
Pavyzdžiui: Kaip kautis su piratais.
Tai nuotykių filmas, nes veikėjai patiria įvairiausių
išbandymų.
Pavyzdžiui: Jie atsidūrė vidury vandenyno, buvo
atskirti nuo savo draugų; plūduriavo ant ledo lyties;
įvairiose situacijose turėjo rasti išeitį.
Pakartota klausimo formuluotė.
Pavyzdžiui: Ieškodami kelio namo patyrė daug
nuotykių.
Kiti neteisingi atsakymai.

II TEKSTAS – Bilietas į kiną
Už teisingą atsakymą mokinys gauna 1 tašką.
Už neteisingą atsakymą mokinys gauna 0 taškų.
Jeigu tuščia, neatsakyta, nubraukta, mokinys gauna 0 taškų.
Pasirenkamojo atsakymo klausimų teisingi atsakymai
Užduotis
Teisingas atsakymas
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Parašytas bent vienas
iš šių teiginių.

Gali būti teksto citatos
arba atsakyta savais
žodžiais.

Užd.

Taškai

1

1

2

0
1

0

4

1

0

5

1
0

Mokinio atsakymas

Pastabos

Turėdamas šį bilietą galėtų pažiūrėti filmo
„Ledynmetis“ IV dalį „Žemynų atsiradimas“.
Pavyzdžiui:Ledynmetis 4.
Bet koks neteisingas atsakymas.
Pažymėta Ne ir atsakymas paaiškintas: Suaugusieji
negali eiti į kiną su vaikišku bilietu.
Pavyzdžiui: Šis bilietas vaikiškas.
Pasirinktas atsakymas Taip arba Ne, bet nuomonė
argumentuota neteisingai.
Pasirinktas atsakymas Taip arba Ne, bet nepateikta
argumentų.
Nepažymėtas atsakymas Taip arba Ne, nors nuomonė
argumentuota teisingai.
Pažymėta Negrožinis ir paaiškinta: Biliete pateikta
informacija yra tikroviška, konkreti, nurodyta data,
vieta, laikas.
Pavyzdžiui: Nėra nuotykių, veikėjų, dialogo,
vaizdingų aprašymų.
Pasirinktas atsakymas Grožinis arba Negrožinis, bet
nuomonė argumentuota neteisingai.
Pasirinktas atsakymas Grožinis arba Negrožinis, bet
nepateikta argumentų.
Nepažymėtas atsakymas Grožinis ar Negrožinis, nors
nuomonė argumentuota teisingai.
Kino salės plane pažymėta 4 eilės 5 vieta.
Pažymėta tik eilė arba tik vieta.
Kiti neteisingi atsakymai.

III TEKSTAS – Kino filmų atsiradimo istorija
Už teisingą atsakymą mokinys gauna 1 tašką.
Už neteisingą atsakymą mokinys gauna 0 taškų.
Jeigu tuščia, neatsakyta, nubraukta, mokinys gauna 0 taškų.
Pasirenkamojo atsakymo klausimų teisingi atsakymai
Užduotis
Teisingas atsakymas
Užd.
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Pirmieji filmai trukdavo vos vieną minutę.
Pavyzdžiui: Apie minutę.
Pavyzdžiui: Pirmieji filmai buvo labai trumpi.
Bet koks neteisingas atsakymas.
Šiame tekste judamuoju paveikslu vadinamas filmas.

Pastabos
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Bet koks neteisingas atsakymas.
Pavyzdžiui: Paveiksliukai, kurie juda.
Rodant pirmuosius filmus būdavo skambinama
pianinu, fortepijonu.
Bet koks neteisingas atsakymas.
Pavyzdžiui: Gitara.
Muzikos instrumentas būdavo reikalingas, nes
pirmieji filmai buvo begarsiai ir (arba) muzika
perteikdavo filmo nuotaiką.
Pavyzdžiui: Nes nebuvo garso; filmui „įgarsinti“ ir
žiūrovui sudominti.
Bet koks neteisingas atsakymas.
Pavyzdžiui: Kad šiurpintų žiūrovus; kad būtų
linksmiau (įdomiau, gražiau).
Pažymėta Ne ir paaiškinta: Žmonės manė, kad
mašinoje, kurioje sukasi kino juosta, tūno velnias,
priverčiantis paveiksliukus judėti.
Pavyzdžiui: Ne. Nežinodami, kas priverčia
paveiksliukus judėti, žmonės manė, kad tai velnias.
Pasirinktas atsakymas Taip arba Ne, bet nuomonė
argumentuota neteisingai.
Pasirinktas atsakymas Taip arba Ne, bet nepateikta
argumentų.
Nepažymėtas atsakymas Taip arba Ne, nors nuomonė
argumentuota teisingai.
Pirmasis kino teatras Lietuvoje pavadintas Iliuzija,
nes žmonės nesuprato, kaip kuriamas kinas ir
atsiranda filmai.
Pavyzdžiui: Kinas žmonėms buvo nesuvokiama ir
klaidingai įsivaizduojama naujovė; jie nesuprato,
kaip kuriami filmai; manė, kad tai, kas rodoma
filmuose, yra tikra.
Nurašytas žodžio iliuzija paaiškinimas.
Pavyzdžiui: Iliuzija – klaidingas įsivaizdavimas ar
suvokimas, tikėjimas netikrais dalykais.
Kiti neteisingi atsakymai.
V. Starevičius savo filmų veikėjais pasirinko vabalus,
nes nuo mažens domėjosi vabalų pasauliu, Kauno
Ąžuolyno parke stebėdavo jų žaidimus.
Pavyzdžiui: Domėjosi vabalais nuo mažens; jie jam
patiko; jis juos mėgo.
Bet koks neteisingas atsakymas.
Pirmojo pasaulyje animacinio lėlių filmo kūrėjas
neatskleidė, kad filme vaidina ne tikri vabalai, o jų
kopijos.
Pavyzdžiui: Kad tai nebuvo tikri vabalai; Starevičius
sukūrė vabalų kopijas; jis apgavo žiūrovus, nes filme
vaidina netikri vabalai.
Bet koks neteisingas atsakymas.
Pavyzdžiui: Jis buvo pakeitęs vabalus; jis sukūrė
pirmą filmą.

Parašytas bent vienas
iš šių teiginių.

Gali būti nurašytas
visas žodžio iliuzija
apibrėžimas ar jo
dalis.
Gali būti nurašyta visa
teksto citata ar jos
dalis.
Parašytas bent vienas
iš šių teiginių.
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Du dalykai, dėl kurių kino mėgėjams Lietuvoje
svarbus XX amžius:
1. 1905 m. Vilniuje įsikūrė pirmasis kino teatras.
2. 1910 m. Vladislovas Starevičius sukūrė pirmą
pasaulyje animacinį lėlių filmą.
Teisingai parašytas tik vienas dalykas.
Kiti neteisingi atsakymai.
Pavyzdžiui: 1927 m. buvo parodytas pilnametražis
garsinis filmas.
Pirmosiose kino salėse būdavo daug žiūrovų, nes
Parašytas bent vienas
kinas buvo naujiena, žmonėms buvo įdomu ir smalsu, iš šių teiginių.
jie nesuprato, kaip atsiranda filmas.
Pavyzdžiui: Todėl, kad tai buvo nauja; žmonės
norėjo pamatyti pirmuosius filmus.
Bet koks neteisingas atsakymas.
Pavyzdžiui: Nes nebuvo kitokių pramogų; visi norėjo
pamatyti vabalus.

I TESTO CHARAKTERISTIKOS
Pirmo teksto suvokimo testą sudaro trys atskiri tekstai su klausimais. Charakteristikose pirmo teksto klausimai žymimi skaičiumi 1, antro 2, trečio –
3.
1 lentelė. Užduočių ir testo taškų pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius
Pasiekimų lygiai
Patenkinamas
Pagrindinis
1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8
1.3, 1.4, 1.7, 1.9
Užduotys
2.1, 2.2, 2.3
2.4, 2.5
3.1, 3.2, 3.3, 3.4a, 3.7, 3.11
taškai
8
12
Testo taškų
pasiskirstymas proc.
30,8
46,1

Aukštesnysis

3.4b, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10
6
23,1

2 lentelė. Užduočių ir testo taškų pasiskirstymas pagal turinio sritis
Teksto esmė

Teksto detalės

1.7

1.1, 1.2, 1.5, 1.8
2.1, 2.3, 2.5
3.1, 3.2, 3.4a, 3.9
11
42,3

Užduotys
Testo taškų
pasiskirstymas

taškai
proc.

3.11
2
7,7

Turinio sritys
Nuomonės,
Veikėjai,
požiūriai
objektai
1.3, 1.6
2.2
3.4b, 3.5, 3.10
3.7, 3.8
4
4
15,4
15,4

3 lentelė. Užduočių ir testo taškų pasiskirstymas pagal kognityvinių gebėjimų sritis
Kognityvinių gebėjimų sritys

Užduotys
taškai
Testo taškų
pasiskirstymas proc.

Žinios ir supratimas

Taikymas

1.1, 1.5
2.1
3.1, 3.2, 3.4a
6
23,1

1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9
2.2, 2.3, 2.4, 2.5
3.3, 3.4b, 3.7, 3.9
13
50

Aukštesnio lygio
mąstymo gebėjimai
1.3, 1.4
3.5, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11
7
26,9

Kalbinė raiška

Teksto pobūdis

1.4

1.9
2.4

3.3, 3.6
3
11,5

2
7,7

