
Dalyvio kartojimas 
I.   RASK DALYVIUS IR JUOS PABRAUK. 

 

         Žemai gulėjo miestas, išraižytas gatvių, apsikaišęs pavasario žalumynais ir spindinčiais bažnyčių 

bokštais, kurie kažkuo man priminė perskaitytas pasakas. Ir pats jaučiausi tarsi laimingas tų pasakų princas, 

skrendantis ant stebuklingo kilimo išvaduoti devyngalvio slibino pagrobtą karalaitę. Visas pasaulis 

išsiskleidė man prieš akis, pilnas stebinančio grožio ir nesuskaičiuojamų paslapčių, kurias dar turėsiu 

atskleisti užaugęs... O šįvakar dar paskrajosiąs svajonių pasaulyje... 

II.   SUSKLIAUSTUOSIUS VEIKSMAŽODŽIUS PAKEISK NURODYTOS RŪŠIES IR LAIKO 

DALYVIAIS. 

 

         1. Jau iš tolo buvo matyti ..................................... (blizgėti – veik. r., es. l.) ledas. 2. Jis viską galėjo 

iškęsti ............................................... (neguosti – nev. r., es. l.). 3. Staigiai ...................................... (išgąsdinti 

– nev. r., būt. l.) žvėrelis šoko ant epušės ir pasislėpė. 4. Audrius ir Juozas ....................................... (grįžti – 

veik. r., būs. l.) į kaimą. 5. Vasarą jie ......................................... (žvejoti – veik. r., būt. d. l.) Aukštaitijos 

ežeruose. 6. Visi sėdime .................................. (susimąstyti – veik. r., būt. k. l.), žiūrėdami į 

....................................... (plazdėti – veik. r., es. l.) liepsną. 7. Užmiršęs ................................... (skaudėti – 

nev. r., es. l.) rankas, stveriu irklus. 8. Ji sakosi daug ..................................... (žinoti – veik. r., es. l.). 9. 

Našlaitė kiekvieną rytą ......................................... (sėsti – veik. r., būt. d. l.) prie staklių. 

 

III.   ĮRAŠYK PRALEISTAS RAIDES.   
 

Išb__lusi mergaitė – b__lantys veidai. 

Nugr___vusios tvoros – gr___vą namai. 

Patr__šusi kaktusą – tr__šianti palmę. 

Š__lantys žvėreliai – suš__lę obuoliai. 

ž – š  

dažnai ū__davę – rytoj ū__iąs 

dukrą nuve__davusi – nuve__ianti kitą savaitę 

g – k 

bai__davę pamokas – bai__sią vakare 

gira surū__sianti – dūmai rū__davę 

se__sią pasakas – se__davusi plaukus 

z – s 
meg__davusi vakarais – paltą meg__ianti vasarą 

pasimel__ią rytoj – mel__davęs pasigailėti 
 

IV.   PARAŠYK NURODYTAS DALYVIŲ FORMAS. 

 

 

mąžtąs 

Vns.K. ............................................ 

Dgs. V. ........................................... 

Dgs. K. ........................................... 

Dgs. Įn. ..........................................  

pasiryžtanti 

Vns. G. ........................................... 

Vns. Įn. .......................................... 

Dgs. G. .......................................... 

Dgs. Vt. .......................................... 

išdrįsusi 

Vns. N. ........................................... 

Vns. Įn. ........................................... 

Dgs. N. ........................................... 

Dgs. Vt. .......................................... 

 

bėgsiąs 

Vns. N. ........................................... 

Vns. G. ........................................... 

Dgs. N. ........................................... 

Dgs. Vt. .......................................... 

 

neaprėpiamas 

Vns. N. ........................................... 

Vns. Vt. .......................................... 

Dgs. K. ........................................... 

Dgs. Vt. .......................................... 

 

nusausinta 

Vns. G. ........................................... 

Vns. Įn. .......................................... 

Dgs. K. ........................................... 

Dgs. Vt. .......................................... 



VI.   IŠBRAUK NETINKAMĄ DALYVĮ. 

 

Kelio ženklai (įspėjantieji, įspėjamieji). 

Stalas (valgomasis, valgomas). 

Kraujo spaudimas (padidintas, padidėjęs). 

Beržų šakos (nusvirę, nusvirusios). 

Mama gavo (neapmokamų, nemokamų) atostogų. 

Laiškas (raminamas, raminantis). 

 

Stalas (valgomasis, valgomas). 

Kelio ženklai (įspėjantieji, įspėjamieji). 

Kraujo spaudimas (padidintas, padidėjęs). 

Laiškas (raminamas, raminantis). 

Beržų šakos (nusvirę, nusvirusios). 

Mama gavo (neapmokamų, nemokamų) atostogų. 

 

 

VII. PADĖK, KUR TRŪKSTA, SKYRYBOS ŽENKLUS. VINGIUOTA LINIJA PABRAUK IŠPLĖSTINIUS 

DALYVINIUS PAŽYMINIUS, PAŽYMIMĄJĮ ŽODĮ APIBRAUK. 
 

 

1.Pamatė  karalaitė  Ežerinį  kažką  skaniai  bekramsnojantį. 2. Trumpos  birželio naktys  negreit  įveikia  

saulės  šviesos  prisisunkusį  dangų  ir  žemę. 3. Kelelis  vingiavęs mišku  ėmė  leistis  daubon. 4. Protu  

suvokta  tiesa  dar  nebūtinai  yra  akstinas  veiklai. 5. Už  namo  augo  didžiulis  klevas  savo  šakomis  

užskėtęs  visą  stogą. 6. Gyvenimas – malonumų  indas  pripildytas  kartaus  pareigos  ir  atsakomybės  

gėrimo. 7. Per  dieną pūtęs  vėjas  nurimsta. 8.  Įsitempė  Justės  ausys  gaudydamos  laukuose  menkiausią 

garsą  tačiau  buvo  labai  tylu. 9. Jiedu  sutartinai  žvilgtelėjo  į  mišką  supantį  juos  iš trijų  šonų  į  saulę  

jau  palinkusią  vakarop  išblukusiame  danguje  ir  į  žemę  ištroškusią lietaus. 10. Mane  svaigino  kvepianti  

žemė.  11. Keliautojai rado gražią įlanką apaugusią medžiais. 12. Staiga arklys ant upės kranto pamato 

bevalkiojančią savo grandinę mešką. 13. Duobei išdžiūti neduodavo į ją pasvirę riešutų krūmai. 14. Mane 

sukrėtė tas verksmas širdį rėžiantis keliantis nesuprantamą nerimą. 

 

VIII. ĮRAŠYKITE PRALEISTAS RAIDES. SUTARTINIAIS SAKINIO DALIŲ ŽENKLAIS PABRAUKITE 

DALYVIUS. 

1. Susigūž___s,  įsitrauk___s  į  kailinukus,  tėvas  laukė  šūvio. 2. Klausinėjau  tėčio,  kur  šitas  upelis 

prasided___s,  kur  tek___s,  kur  išsiliej___s. 3. Bulotų namelis negalėjo  sutalpinti  atvykusi___j___. 4. 

Kada  tu  liausiesi  visus  g___sdin___s,  visiems  gr___sin___s?  5. Šioje  aikštelėje  dažnai  vaikų 

žaidž___ma. 6. Virš kalnų atpl___šta  mėnulis ir  ir apni___kusiu veidu pasiži___ri  į mane. 7. Pamiškėj___ 

stovėjo  iš  apvalių  r___stų  sur___sta  trobelė.   

 

IX. IŠTAISYKITE KLAIDINGUS SAKINIUS.  

1. Laukiant traukinio nežiopsok. ......................................................................................................................... 

2. Iš karto buvo matyti, kad Jonas sulėtinto būdo. ............................................................................................... 

3. Kazimieras buvo laikomas drąsiausiu gelbėtoju. ............................................................................................. 

4. Reikėtų išgerti raminančiųjų vaistų. ................................................................................................................ 

5. Pavalgius turi sutvarkyti virtuvę. ..................................................................................................................... 

6. Vyresnieji mokiniai yra budintieji. .................................................................................................................. 

7. Brangiai sumokėjau už siuvamąją mašiną. ...................................................................................................... 

 

 


