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Manau, jog pats geriausias ir padoriausias yra tas žmogus, kuris kitiems atleidžia taip, lyg pats kasdien 
nusidėtų, ir susilaiko nuo nuodėmių taip, tartum pats niekam neatleistų. Tad ir namie, ir svetur, ir visais 
gyvenimo atvejais laikykimės tokios taisyklės: būkime negailestingi sau ir atlaidūs netgi tiems, kurie sugeba 
atleisti tiktai sau. Prisiminkime, jog švelniausias žmogus dėl to savo švelnumo ir yra didingiausias. 

Gajus Plinijus Jaunesnysis, lš laiškų apie gyvenimą, valdžią ir mirtį, ištrauka. 

 

Parašykite rašinį (esė) tema: 

Ar reiklumą sau ir atlaidumą kitiems galime vadinti didingumu? 

 

 

Kurdami esė pabandykite: 

a) plačiau pasamprotauti apie tai, kaip suvokiate žmogaus reiklumą sau, padorumą, nuodėmę, 
atlaidumą. Koks ryšys ar skirtumas tarp atlaidumo ir nuolankumo, nuolaidžiavimo ? 

b) pasvarstyti apie tai, ar jums svarbu puoselėti atjautą, solidarumą su silpnesniais? 

c) prisiminti, kokie lietuvių ar pasaulinės literatūros kūriniai plėtoja meilės artimui, atlaidumo temą. 

Rašinio apimtis: nuo 250 iki 300 žodžių.  

Pastaba: šiai užduočiai skirtos 2 valandos, todėl galima rašyti juodraščius. Vertinamas bus tik švarraščio 
variantas. 

Vertinimo kriterijai 

1. Kalbos taisyklingumas: rašyba, skyryba, kalbos kultūra. 

2. Panaudotos žinios apie literatūrą, knygų autorius. 

3. Pasakojimo rišlumas ir įtaigumas. 

Vertinimas balais 

4. Kalbos klaidos (rašybos, skyrybos, kalbos kultūros): iki 5 klaidų (imtinai): –10; iki 10 klaidų: –20; iki 15 
klaidų: –30; iki 20 klaidų: –40; iki 25 klaidų –50. 

5. Teksto mintis neaiški, tekstas chaotiškas arba skurdokas žodyno, žinių ir kūrybiškumo požiūriu, tekstas 

nebaigtas: +20; tekstas struktūriškas, nuosekliai vystoma tema, rūpinamasi žodynu, tačiau trūksta žinių ir 
kultūrinių argumentų, tema nušviesta blankiai: +30; tekstui netrūksta dalykinės informacijos, matyti 
aiškios pastangos kūrybiškai samprotauti, tačiau arba yra netikslumų, arba vientisos ir baigtos struktūros 

esė nesudaro: +40; tekstas yra originalus, tema išplėtota kūrybingai panaudojant žinias ir asmeninę 
patirtį, dėstymo mintis sklandi: + 50. 

Maksimalus balų skaičius: 50 


