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Valstybinio brandos egzamino užduotis   
(pagrindinė sesija) 

 

2019 m. birželio 1 d.                                                                                                            Trukmė – 4 val. (240 min.) 

 

NURODYMAI 

1. Jums pateiktos dvi samprotavimo rašinio ir dvi literatūrinio rašinio temos. Pasirinkite vieną iš jų 

(samprotavimo arba literatūrinio rašinio temą) ir atsakymų lape parašykite rašinį. 

2. Pasitikrinkite, ar egzamino užduotyje ir atsakymų lape nėra aiškiai matomo spausdinimo broko. 

Pastebėję praneškite egzamino vykdytojui. 

3. Galite naudotis žodynais ir suskaitmenintais privalomų programos autorių kūriniais. 

4. Rašinio juodraštis nebus tikrinamas. Pasilikite pakankamai laiko rašiniui perrašyti į atsakymų lapą, 

jeigu pirmiausia rašote juodraščiui skirtose vietose. Vertintojams bus pateikiamas tik atsakymų 

lapas! 

5. Pirmiausia atsakymų lape nurodytoje vietoje užrašykite rašinio temą. 

6. Atsakymų lape rašykite tik juodai rašančiu tušinuku aiškiai ir įskaitomai. Koregavimo 

priemonėmis naudotis negalima. Jeigu suklydote, klaidą aiškiai ištaisykite (nubraukite, įrašykite, 

įterpkite ir pan.). 

7. Parašykite ne mažiau kaip 500 žodžių apimties rašinį, kaip numatyta Lietuvių kalbos ir literatūros 

brandos egzamino programoje. 

8. Atsakymų lape suskaičiuokite žodžius ir paraštėje nurodykite minimalaus žodžių skaičiaus (500 

žodžių) ribą. Už trūkstamą rašinio apimtį vertinant bus atimami taškai. 

9. Rašykite tik jums skirtose vietose, nerašykite vertintojų įrašams skirtose vietose. Visame darbe 

neturi būti užrašų ar kitokių ženklų, kurie leistų atpažinti darbo autorių (pavyzdžiui, vardo, 

pavardės, mokyklos ir kt.). 

10. Prieš atiduodami atsakymų lapą, dar kartą pasitikrinkite, ar rašinyje nepalikote klaidų. 

Linkime sėkmės! 
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SAMPROTAVIMO RAŠINIO UŽDUOTYS 

 
 

1. Kur yra riba tarp pokšto ir patyčių? 
 

 Rekomenduojami pasirinkti autoriai:  

Jurgis Savickis, Marius Ivaškevičius 

 

2. Ar menas gali paveikti tikrovę? 
 

Rekomenduojami pasirinkti autoriai:  

Maironis, Vincas Mykolaitis-Putinas 

 

 

LITERATŪRINIO RAŠINIO UŽDUOTYS 

 
 

1. Švenčių reikšmės literatūroje 
 

Rekomenduojami pasirinkti autoriai:  

Kristijonas Donelaitis, Balys Sruoga 

 

2. Kartų santykiai literatūroje   
 

Rekomenduojami pasirinkti autoriai:  

Jonas Biliūnas, Juozas Aputis 
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  Privalomų programos autorių sąrašas 

Martynas Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba) 

Mikalojus Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją“) 

Jonas Radvanas. Radviliada 

Viljamas Šekspyras. Hamletas. Sonetai 

Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai) 

Kristijonas Donelaitis. Metai 

Johanas Volfgangas Gėtė. Faustas 

Adomas Mickevičius. Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės. Vėlinės, Ponas Tadas 

Antanas Baranauskas. Anykščių šilelis 

Vincas Kudirka. Tautiška giesmė, Varpas, Labora, Iš mano atsiminimų keletas žodelių 

Maironis. Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiai) 

Jonas Biliūnas. Liūdna pasaka. Pasirinkti apsakymai 

Juozas Tumas-Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės 

Šatrijos Ragana. Sename dvare  

Vincas Krėvė. Skirgaila 

Vincas Mykolaitis-Putinas. Tarp dviejų aušrų, Altorių šešėly 

Jurgis Savickis. Novelės 

Jonas Aistis. Pasirinkti eilėraščiai  

Francas Kafka. Metamorfozė 

Henrikas Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai 

Alberas Kamiu. Svetimas 

Salomėja Nėris. Prie didelio kelio 

Vytautas Mačernis. Metai (pasirinkti sonetai) 

Balys Sruoga. Dievų miškas  

Bronius Krivickas. Pasirinkti eilėraščiai 

Antanas Škėma. Balta drobulė 

Justinas Marcinkevičius. Mažvydas. Pasirinkti eilėraščiai 

Marius Katiliškis. Miškais ateina ruduo 

Juozas Aputis. Keleivio novelės (pasirinkti apsakymai) 

Marcelijus Martinaitis. Pasirinkti eilėraščiai 

Sigitas Geda. Pasirinkti eilėraščiai 

Česlovas Milošas. Pasirinkti eilėraščiai 

Judita Vaičiūnaitė. Pasirinkti eilėraščiai 

Aidas Marčėnas. Eilinė (pasirinkti eilėraščiai) 

Jurgis Kunčinas. Tūla 

Marius Ivaškevičius. Madagaskaras 
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