
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(PAPILDO PRIEŽIŪROS TARNYBA) 

 
 

vieta lipdukui su kodu 

disleksija 

2007 BALANDIS 

Darbo laikas: 
60 minučių 

 
 

Galimų balų 
skaičius: 40 

 

KONTROLINIS DARBAS  
PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

ŠEŠTAI KLASEI 
„ Mokykloje ” 

 
Instrukcija moksleiviui 
 
 1.  Patikrink, ar egzaminų rinkinyje yra 8 puslapiai. 

Jeigu truktų lapų, ar šiaip kas užkliūtų, pranešk mokytojui. 
 
 2.  Šiame puslapyje ir atsakymų lape įrašyk savo kodą ir gimimo                                                                                                                          

datą. 
 
 3.  Atidžiai skaityk visus tekstus ir užduotis. 
 
 4.  Sprendimus užrašyk juodos spalvos šratinuku arba plunksna.  

Nevartok korektoriaus. 
 
 5.  Užduotyse nuo 1 iki 20 pateikiami keturi atsakymai: A, B, C, D. 
     Jiems atsakymų lape atitinka toks langelių išdėstymas: 

 
 6.  Parink tiktai vieną atsakymą ir jam atitinkantį langelį padažyk            

tušinuku, pvz. jei parinkai atsakymą „A“, tai šitaip: 

 
 7.  Žymėdamas atsakymus, stenkis neklysti, bet jeigu jau                         

apsirikai,  
klaidingai paženklintą atsakymą apibrauk ratu ir pažymėk kitą. 

   

     
 8.  Nurodytose vietose aiškiai įrašyk užduočių nuo 21 iki 26                  

sprendimus.  Klaidingus atsakymus perbrauk. 

 9.  Paskutinis egzamino lapo puslapis skirtas juodraščiui. 
Užrašai juodraštyje nebus tikrinami. 

 
Sėkmės! 

MOKINIO  GIMIMO DATA 

(ĮRAŠO MOKINYS) 

metai     mėnuo     diena 

MOKINIO KODAS 
         

 

S-1-072-L 
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Tekstai uždaviniams nuo 1 iki 4. 
 

Iš tikrųjų fajnas - tas dovanų įteikimas. Atėjome rytą į mokyklą su mūsų tėčiais ir 
mamytėmis, kurios mus aprengė kaip pajacus. Apsivilkę mėlynais drabužiais ir 
baltais marškiniais. [...] 

Tiek aš, tiek kiti berniukai, nekantriai laukėme apdovanojimo. Tačiau, ne dėl 
pačių dovanų [...]. Laukėme todėl, kad po dovanų įteikimo jau nereikia lankyti 
mokyklos ir prasiseda atostogos. [...] 

Apdovanoti buvo visi. Antanas, geriausias mokinys ir mūsų mokytojos lepūnėlis - 
gavo dovaną už aritmetiką, dovaną už istoriją, dovaną už geografiją, dovaną už 
gramatiką, dovaną už ortografiją, dovaną už fiziką ir dovaną už elgesį. [...] Klemas, 
paskutinysis klasėje, buvo apdovanotas už draugiškumą, tuo tarpu, aš - už iškalbą*. 
Tėvelis buvo labai patenkintas, nors vėliau truputį nusivylė, mokytojai paaiškinus, jog 
dėl mano iškalbos apdovanota ne tiek kokybė, kiek kiekis. Reikės tėvelį paklausti, ką 
tai reiškia. [...] 

Eidamas namo galvojau - kaip fajna, kad pasibaigė mokslas, kad nebus nei 
pamokų, nei pratimų, nei bausmių, nei žaidimų pertraukų metu, ir, kad dabar, per 
ilgus mėnesius nematysiu draugų, ir, kad kartu nekvailiosime, ir, kad pasijusiu 
siaubingai vienišas.  
– O tu ką, Mykolai, – paklausė tėvelis, – nieko nesakai? Juk prasidėjo tavo išsvajotos 
atostogos! 
Neištvėriau ir apsiverkiau, tačiau tėtis konstatavo, jog per mane galima išeiti iš proto.  
 

Sempé i Goscinny, Rekreacje Mikołajka, Warszawa 1964. 
 

*iškalba–  1. sugebėjimas gražiai, suprantamai pasisakyti 
                2. ironiškai: šnekumas, plepumas 
 
1. Kas pasakoja apie mokslo metų pabaigą ir dovanų įteikimą? 
A. Tėvelis. 
B. Klemas. 
C. Antanas. 
D. Mykolas. 
 
2. Mykolas buvo įsitikinęs, jog apsirengęs iškilmingais rūbais, atrodo 
A. rimtai. 
B. juokingai. 
C. įdomiai. 
D. elegantiškai.  
 
3. Tėtis sužinojo iš mokytojos, jog Mykolas buvo apdovanotas už 
A. nekalbumą.  
B. stropumą. 
C. plepumą. 
D. draugiškumą. 
 
4. Kodėl Mykolas ėmė verkti? 
A. Jam buvo nemalonu, kad kiti gavo daugiau dovanų.  
B. Jį sugraudino ironiškas auklėtojos komentaras. 
C. Sielvartavo, jog apvylė savo tėvelį. 
D. Suprato, kad ilgėsis draugų.  
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5. Kur Mykolui reikėtų ieškoti žodžių, kuriais galėtų pakeisti šnekamosios kalbos 
apibrėžimus fajnas, fajna? 

A. Enciklopedijoje. 
B. Sinonimų žodyne.  
C. Lenkų-vokiečių žodyne. 
D. Rašybos žodyne.  
 
 
Tekstai uždaviniams nuo 6 iki 9. 
 

Paskutinė pamoka  
Per šią pamoką... – kaip tyčia! 
kažkas keista galvoj vyksta! 

Nors norėčiau kuo geriau… 
– viena ausimi klausau! 

Antra ausis per tą laiką  
giliam miške garsus vaikos... 

Viena koja lyg ir stringa, 
po stalu nereikalinga...  

Kitą koją – vargšę basą  
kažkas lyg  į mišką neša!... 

Ranka glosto klasės suolą... 
Graudžios ašaros lyg puola... 

Kitą ranką girion traukia  
ten kur baravykai laukia! 

Halina Szayerowa 
 
6. Kuris žodis geriausiai apibūdina tai, ką jaučia eilėraščio herojus?  

A. Pasitenkinimą. B. Nenorą. C. Aptingimą. D. Dvejinimąsi. 
 
7. Ką reiškia klausyti viena ausimi?  
A. Stengtis kažką išgirsti. 
B. Noriai kažko klausytis. 
C. Klausytis neatidžiai. 
D. Klausytis nekalbant.  
 
8. Trečioje strofoje galima surasti  
A. metaforą ir epitetus. 
B. palyginimą ir metaforą. 
C. tiktai palyginimą. 
D. tiktai epitetus. 
 
9. Kuri strofa liudija apie tai, kad eilėraščio herojus turbūt mėgsta savo mokyklą? 

A. Pirma. B. Priešpaskutinė.     C. Paskutinė. D. Kiekviena. 
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Tekstai uždaviniams nuo 10 iki 11. 
 
AR ŽINAI, KAD... 

Pirmoji Lenkijoje švietimo ministerija bei pirmoji tokio pobūdžio institucija 
Europoje buvo Nacionalinio lavinimo komisija (lenk. Komisja Edukacji Narodowej 
(KEN)), įsteigta 1773 metų spalio 14 dieną Ketverių metų seimo (lenk. Sejm 
Czteroletni), karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio pareiškimu. Didžiulis 
Komisijos pasiekimas buvo įvykdyta Lenkijos mokyklų reforma.  

Viena iš mokyklų, kurioje įgyvendinta Komisijos reformas, buvo Plocko miesto 
mokykla, įkurta dar 1180 metais. Tai seniausia iš esančių ir nenutrūkstamai 
veikiančių lig šiandien mokyklų Lenkijoje.  

Pagal: http://pl.wikipedia.org 
 
10. Kokiais laikais buvo įkurta seniausia, veikianti lig šiandien, mokykla Lenkijoje? 
A. Priešistoriniais. 
B. Senovės. 
C. Viduramžių. 
D. Dabartiniais. 
 
11. Kuriame amžiuje įkurta Nacionalinio lavinimo komisija? 

A. XI     B. XII C. XVII     D. XVIII 
 
 
12. Mokiniai suorganizavo visokių istorinių epochų rūbų parodą.  

Ievutė apsirengė XVI amžiaus lenkų bajoro, Kazys – I pasaulinio karo kareivio, 
Onutė – viduramžių riterio, o Juozukas – Ketverių metų seimo nario, rūbais. 
Vaikai rūbų modelius pademonstravo nuosekliai, pradedant nuo senoviškiausių. 
Kas pasirodė pirmas? 

A. Ievutė. 
B. Kazys. 
C. Onutė. 
D. Juozukas. 

 
              

 
13. 2007 metų balandžio 19 dieną mokiniai rašys klasės 

darbą iš istorijos. Rezultatai bus aptariami pirmą  
antradienį po darbo parašymo. Kokia tada bus data? 

A. 2007 m. balandžio 3 diena. 
B. 2007 m. balandžio 20 diena. 
C. 2007 m. balandžio 17 diena. 
D. 2007 m. balandžio 24 diena. 

 
14. 2007 m. gegužės 10 ir 11 dienomis mokiniai  

važiuoja į ekskursiją. Kokios tai bus savaitės dienos? 
A. Trečiadienis ir ketvirtadienis. 
B. Šeštadienis ir sekmadienis. 
C. Penktadienis ir šeštadienis. 
D. Ketvirtadienis ir penktadienis. 

2007 m. BALANDIS 

P.  2 9 16 23 30 

A.  3 10 17 24  

T.  4 11 18 25  

K.  5 12 19 26  

P.  6 13 20 27  

Š.  7 14 21 28  

S. 1 8 15 22 29  

 

Kalendoriaus lapelis uždaviniams 13 ir 14. 
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Planas uždaviniams nuo 15 iki 17. 
 

Mokyklos sklypo planas 
 

 
 
 
 
15. Mokyklos sklypas yra kvadrato pavidalo. Kiek metrų tvoros reikalinga sklypo 

aptvėrimui, jeigu varteliams atmesime 1 m?  

A. 208 B. 207 C. 104 D. 103 
 
16. Kokioje sklypo dalyje auga krūmai?  
A. Šiaurės-vakarų. 
B. Šiaurės-rytų. 
C. Pietvakarių. 
D. Pietryčių. 
 
17. Kokią sklypo dalį užima gėlynai?    

A. 
5
1  B. 

4
1  C. 

4
3  D. 

5
4  

 
 
18. Marytė, darydama 10 žingsnių, pereina 6 metrų ilgio kelio atkarpą. Nueiti jai iš 

namų į mokyklą reikia nužengti 300 žingsnių. Koks yra kelio ilgis į mokyklą? 

A. 50 m B. 180 m C. 500 m D. 1800 m 
 

 
19. Onutė mokyklos parduotuvėje nusipirko 3 pieštukus po 65 gr už vienetą ir 

sąsiuvinį už 1 zł 40 gr. Kiek grąžos gaus iš 5 zł? 

A. 1 zł 65 gr B. 1 zł 95 gr C. 2 zł 95 gr D. 3 zł 35 gr 
 
 
20. Šeštą klasę lanko 30 mokinių. Vieną dieną 20% mokinių neatėjo. Kiek klasės 

mokinių neatėjo tą dieną į mokyklą? 

A. 20 B. 10 C. 6 D. 5 
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21. Šešta klasė turėjo 5 pamokas, po 45 minutes kiekviena. Kiek laiko praėjo nuo 
pirmos pamokos pradžios iki penktos pamokos pabaigos, jeigu pertraukos truko: 
viena 15 minučių ir likusios po 10 minučių? 

Apskaičiuotą laiką išreikšk valandomis.  

Užrašyk apskaičiavimus ir papildyk atsakymą.  
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 
Atsakymas: Nuo pirmos pamokos pradžios iki penktos pamokos pabaigos praėjo 
............... . 
 
22. Klasės grindys yra 6,5 m ir 9 m stačiakampio pavidalo. Viena skardinė lako 

kainuoja 15,20 zł ir ja galima nudažyti 10 m2 grindų. Kiek skardinių lako reikia 
nupirkti klasės grindų nudažymui? Kiek jos kainuos?  

Užrašyk apskaičiavimus ir papildyk atsakymus. 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 
Atsakymai: Reikia nupirkti ........ skardines lako. Jos kainuos .................................. zł. 
 
23. Štai šešių tomų enciklopedijos nugarėlės. Parašyk kuriame tome galima surasti 

informaciją apie kiekvieną iš žemiau pateiktų mokyklinių lektūrų autorių. 
 

    1 
tomas 

 
A - D 

    2 
tomas  

 
E - J 

 3  

tomas  
 

K - Ne 

 4  

tomas 
 

Nę - P 

    5 
tomas 

 
R - Ts 

 6 
tomas  

 
Tu – Z 

 
24. Kokiame žodyne užtikrintai surasi lenkų kalbos rašybos principus?  
 
.................................................................................................................. 
 

Alfred Szklarski –  ........ tomas Mark Twain –  ....…. tomas 

Edmund Niziurski –  ........ tomas Jack London –  ....…. tomas 
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25. Ką mokykloje mėgsti labiausiai ir kodėl? Atsakyk 2-3 sakiniais. 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
26. Aprašyk palankiai mokyklos draugę arba draugą.  
Tavo rašinėlis turėtų užimti mažiausiai pusę skirtos vietos. 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
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Juodraštis 
 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 


