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Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų 

mokyklų  

9–12/I–IV gimnazijos klasių mokiniams 

2021 m. 

9–10 klasės (I–II gimnazijos klasės) 
Savivaldybės etapas 

Užduočių atlikimo laikas–1 val. 15 min. 

 

 

Atsakymai 
 

1 UŽDUOTIS 

 

1.1. Atsakymai gali būti įvairūs. Žyniai senovės baltų mitologijoje atliko sakralines 

funkcijas, panašiai kaip kunigai krikščioniškuose tikėjimuose. Žyniai buvo 

šventos ugnies saugotojai, vadovavo religinėms apeigoms. Manoma, kad 

vyriausiasis žynys dar buvo vadinamas krivio vardu. Tokį prūsų krivį, gyvenusį 

šventvietėje Romuvoje, vienas pirmųjų aprašė kryžiuočių kronikininkas Petras 

Dusburgietis. 

1.2. S. Daukantas, Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių. 

1.3. R. Granauskas, Jaučio aukojimas. 

1.4.Vydūnas gimė vadinamojoje Mažojoje Lietuvoje, Šilutės rajone; jo gimimo ir 

jaunystės metais tai buvo Prūsijos karalystės teritorija. 

 

 

2 UŽDUOTIS 

 

2.1. Frazeologizmai: nei galo nei krašto ‘ilgai, apie labai ilgą laiką’ (4 sakinys), be galo be 

krašto ‘(labai) ilgai trunkantis’ (6 sakinys). 

2.2. Tesižino – liepiamoji nuosaka, duosim – tiesioginė nuosaka būsimasis laikas, nori – 

tiesioginė nuosaka esamasis laikas. Siekinys. 

2.3. Veiksniai: daug žmonių – žodžių junginiu, kiti – įvardžiu (įvardžio vardininku), retas 

– būdvardžiu (būdvardžio vardininku). Daiktavardžiu ir įvardžiu. 

2.4. Žodžiai, kuriuose yra kirčiuoti trumpieji skiemenys: Nè, bèt, tokià, žiemà, bè (2x).    

2.5. Piemenauti. Taip. 

2.6. Taip. Kai juo kas nors paneigiama ar prieštaraujama. 

2.7. Sakinys: Ant galų pagalės, jeigu jau taip reikėjo tokio didelio rugių lauko, juk toks čia, 

kur gyvenvietę stato, jau plytėjo. Jungtuku jei. 
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3 UŽDUOTIS 

 

3.1. A. Vincas Krėvė-Mickevičius. 

B. Skirgaila. 

 

3.2. A. Ričardas Gavelis. 

B. Jauno žmogaus memuarai. 

 

3.3. A. Kazys Boruta. 

B. Baltaragio malūnas. 

 

 

4 UŽDUOTIS 

 

4.1. Prieveiksmiai. 

4.2. Kazimieras Jaunius. 

4.3. Žiemgalių kalba. 

4.4. Kaunas. 

 

 

5 UŽDUOTIS 

 

5.1. b) Sigitas Geda. 

5.2. a) Ieva Simonaitytė. 

5.3. a) Persevalis arba pasakojimas apie Gralį. 

 

 

6 UŽDUOTIS 

 

6.1. Atsakymai gali būti įvairūs. Tarptautiniai žodžiai: fleita, muskusas, ambra, aksomas, 

brokatas, cinamonas, šafranas, muskatas, labirintas, centras. 

6.2. Atsakymai gali būti įvairūs. Žodžiai: aliejus, pipiras, gvazdikėlis. Taip.  

6.3. Atsakymai gali būti įvairūs. 

 

 

 

Kitame puslapy pateikta vertinimo lentelė. 
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Vertinimas 
 

1 užduotis 0 (atsakymas neteisingas), 1 (atsakymas iš 

dalies teisingas, bet netikslus arba 

nebaigtas), 2 (atsakymas teisingas). 

 

2 užduotis 0 (atsakymas neteisingas), 1 (atsakymas iš 

dalies teisingas, bet netikslus arba 

nebaigtas), 2 (atsakymas teisingas). 

 

3 užduotis Už kiekvieną teisingą atsakymą 1 taškas.  

 

4 užduotis Už kiekvieną teisingą atsakymą 1 taškas.  

 

5 užduotis Už kiekvieną teisingą atsakymą po 1 tašką. 

6 užduotis  6.1.-6.2. klausimas: 0 (atsakymas 

neteisingas), 1 (atsakymas iš dalies 

teisingas, bet netikslus arba nebaigtas), 2 

(atsakymas teisingas). 

6.3. klausimas: 0 (atsakymas neteisingas), 

2-5 (atsakymas iš dalies teisingas, bet 

netikslus arba nebaigtas, priklausomai nuo 

atliktos užduoties kokybės), 6 (atsakymas 

teisingas). 

 

 


