Brandos egzamino užduoči pavyzdžiai

Projektas, 2011-04-14

Valstybinis lietuvi kalbos ir literat ros egzaminas
Užduotis. Pasirinkite vien tem ir parašykite rašin . Rašinio apimtis – 500–600 žodži ; laikas
– 4 val.
Samprotavimo rašinys
Parašykite samprotavimo rašin tema „Ar asmens vertybes ir pasirinkim nulemia istorinis
laikas?“ Aiškinantis ši problem privalu remtis tinkamu kontekstu ir vienu iš nurodyt trij autori ;
galite remtis ir kitais savo nuoži ra pasirinktais programiniais autoriais.
Autoriai pasirinkimui: K. Donelaitis, J. Bili nas, A. Šk ma.
Literat rinis rašinys
Parašykite literat rin rašin tema „Kaip rašytojai gina žmogaus orum ?“ Rašydami remkit s
dviem autoriais: vienu iš nurodyt trij ir savo nuoži ra pasirinktu kitu lietuvi autoriumi.
Autoriai pasirinkimui: K. Donelaitis, V. Mačernis, J. Aputis.

Mokyklinis lietuvi kalbos ir literat ros egzaminas
Užduotis. Pasirinkite vien tem ir parašykite rašin . Rašinio apimtis – 350–400 žodži ; laikas
– 3 val.
Samprotavimo rašinys
Parašykite samprotavimo rašin tema „Ar žmogui svarbu tur ti namus?“ Aiškindamiesi ši
problem remkit s pasirinktu privalomos literat ros k riniu ir tinkamu kontekstu; galite remtis ir
asmenine patirtimi.
Jums gali pad ti šie klausimai (tem galite pl toti ir kitaip):
1. Daugelio rašytoj (ir apskritai meninink ) k ryboje svarbi viet užima vaikyst s, gimtin s,
nam temos. Kaip manote, kod l?
2. Kuo svarb s namai k rinyje, kur pasirinkote aptarti?
3. Galima manyti, jog moderniame pasaulyje žmogui neb ra svarbus prisirišimas prie vienos
vietos, d l to nam reikšm šiandien nublankusi, tarsi nebetekusi svarumo. Kuo remdamiesi
pritartum te šiam teiginiui, kokie argumentai leist j paneigti?
Literat rinis rašinys
Parašykite literat rin rašin tema „Nam reikšm lietuvi literat roje“. Rašydami remkit s bent
vienu iš ši autori : J. Bili nas, J. Tumas-Vaižgantas, J. Aputis, Just. Marcinkevičius.
Jums gali pad ti šie klausimai (tem galite pl toti ir kitaip):
1. Kiek d mesio j s pasirinktame k rinyje skirta nam erdvei, jos aprašymui?
2. Kok vaidmen nagrin jamo k rinio veik j gyvenime vaidina namai, kaip su jais susijusi
žmogaus veikla / saviraiška / mintys / prisiminimai / gyvenimo planai ir pan.?
3. Kaip nam tema J s pasirinktame k rinyje padeda atskleisti pagrindin k rinio mint , kokia
ji?
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