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Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 

mokiniams 

11–12 klasės 

Rajono (miesto) etapas 

2018 m. 

ATSAKYMAI 

I UŽDUOTIS  

Autorius Laikotarpis Svarbiausias kūrinys Kūrinio žanras Kūrinio kalba 

1. Abraomas Kulvietis Renesansas 
Tikėjimo 

išpažinimas 
(Confessio fidei) 

Religinis tekstas, 
tikėjimo 

išpažinimas 

Lotynų 

2. Servantesas Barokas Don Kichotas Romanas Ispanų 

3. Vergilijus Antika Eneida 
Herojinis epas / 

epinė poema 
Lotynų 

II UŽDUOTIS  

1. Simonas Daukantas. 

2. Konstantinas Sirvydas. 

3. Antanas Salys. 

III UŽDUOTIS  

1. Atsakymai gali būti įvairūs: suomių, estų, taip pat vepsų, karelų ar kitos Pabaltijo finų kalbos. 

2. ie. Jotvingių kalbos. 

3. Ilgieji skiemenys. Tris. 

4. Jis atitinkamai kinta skirtingose žemaičių tarmėse. Su uo. 

5. Rytų aukštaičių. Ne. 

6.  

Bendrinė 
kalba 

kretingiškiai raseiniškiai šiauliškiai vilniškiai 

am om am am um  

IV UŽDUOTIS  

1. Rusijai ir Lietuvai. 

2. Evangelikų-liuteronų. Ši tikyba (konfesija, Bažnyčia) susiformavo XVI a. vykstant reformacijai. 
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3. Atsakymai gali būti įvairūs. Prūsijoje, Karaliaučiuje, XVI a. prasidėjo lietuviškos spaudos istorija, buvo 
sukurtos ir išleistos pirmosios lietuviškos knygos. Prūsų Lietuvoje gimė ne tik religinės, bet ir 
pasaulietinės lietuviškos literatūros (XVIII a.) tradicija. 

4. Ieva Simonaitytė. 

V UŽDUOTIS  

1. Įvardžiai: apibendrinamieji – visos, visokių (visokios, visokie), asmeninis – jie, parodomieji – tų, anuose. 
Jie atlieka rodomąją funkciją. 

2. Reikiamybės dalyvis. Atsakymai gali būti įvairūs: lauktinas, skaitytinas ir t.t. 

3. Parašytas kabliataškis, nes čia pasakytos viena nuo kitos labiau nei įprastai (skiriamos kableliais) 
nutolusios mintys. Kabliataškis. 

4. Panašūs, nes abu junginiai yra tikslinamosios aplinkybės, o skirasi – nes junginys įvažiavus į kiemą 

tikslina laiką, o iš visos sveikatos – būdą. 

5. Tai yra paremiamojo sujungimo sakinys. Šio tipo sakinių dėmenys yra susieti priežasties ryšiais: vieno 
dėmens turinys remia kito dėmens turinį. 

6. Ilgieji skiemenys: au-, -lio, -ly. Jų gramatinį centrą sudaro dvibalsis ir ilgieji balsiai. 

7. Tarptautiniai žodžiai: signãlą, telefònais, signãlų, automobìlio, mašìnos, fòrmą, literat rą. 

8. Žodis mygtukas, kuris sudarytas iš vksm. mygti (myga, mygo) kamieno myg- ir priesagos -tukas. 

Atsakymai gali būti įvairūs: su priesagomis -tuvas (pvz., kastuvas), -iklis (pvz., variklis), -tuvė (pvz., 

keptuvė), -eklis (pvz., žymeklis), -klas (pvz., pjūklas) ir kt. 

VI UŽDUOTIS  

1. Henrikas Radauskas 

2. Vaižgantas 

3. Adomas Mickevičius 

VII UŽDUOTIS  

1. „Škėmos romane kalbama ne apie Lietuvą ar kančias, kurias ši šalis patyrė, o apie literatūrą“.  

2. Roma, Sibiras. 

3. Martyno Mažvydo Katekizmo eiliuota lietuviška pratarme. 

4. Egzistencializmo. 

VIII UŽDUOTIS  

1. Jų visų pamatinis žodis yra vietovardis. Galima skirti į asmenvardžius, atsiradusius iš vandenvardžių 

(pvz., Merkys, Nemunas) ir miestų vardų (pvz., Nida, Vilnius). 

2. Vardai: Alantà (3b), Deimenà (3b), Gilijà (3b), N munas (3b), Neringà (3b). Šie būdvardžiai taip pat 
kirčiuojami 3b kirčiuote. 

3. Atsakymai gali būti įvairūs. Šiame sakinyje neminimas konkretus upės vardas Nemunas, bet 
pasinaudojus Nemuno – didžiausios (didelės) Lietuvos upės – įvaizdžiu nusakomas žmonių gausumas, 

daugumas. Žodis nemunai rašomas mažąja raide, nes jis yra virtęs bendriniu žodžiu (vartojamas kaip 
bendrinis žodis).  

4. Atsakymai gali būti įvairūs. 


