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KLAUSYMAS (04_Track.mp3)  
1. Paklausykite informacijos. Pažymėkite teisingus teiginius. 

1. Vienkartinius bilietus 
parduoda: 

 2. Bilietus troleibuse 
parduoda: 

 3. Važiuojate be bilieto. 
Bauda: 

a)  kasoje, a)  keleiviai, a)  dvidešimt litų, 

b)   stotelėje, b)   kontrolierius, b)  vienas litas, 

c)   troleibuse. c)  vairuotojas. c)  vienuolika litų. 

 
2. Paklausykite Sauliaus ir Teresės pokalbio. Pažymėkite, kurie teiginiai teisingi, 

kurie neteisingi. 

Teiginiai Teisingas Neteisingas 

1. Draugai kalba apie savaitgalį. √  

2. Teresė šeštadienį vyksta į Vokietiją.   

3. Teresės draugė dar nemoka kalbėti lietuviškai.   

4. Saulius kviečia Teresę į Kauną.   

5. Kaune sekmadienį vyksta džiazo festivalis.   

6. Saulius perka bilietus į koncertą.   

7. Autobusas į Kauną važiuoja valandą.   

8. Jie susitinka aikštėje prie autobusų stotelės.   

 
3. Paklausykite Elvyros pasakojimo. Nuosekliai pažymėkite ekskursijos maršrutą. 
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Laiko ir vietos nusakymas galininku ir vietininku 

20. Sujunkite ir pažymėkite sakinių poras. 

 

1. Sveikas, Jonai!  A Į kiną. O tu?  A  

2. Kada susitinkame? B Už parduotuvės, prie stoties. B  

3. Kur jūs einate? C Sveika, Angele! C 1 

4. Čia muziejus? D Be penkių keturios. D  

5. Atsiprašau, kur yra paštas? E Gal po pietų. E  

6. Panele, kiek dabar valandų? F Ačiū! Ir tau. F  

7. Gero savaitgalio! G Ne, čia mokykla. G  

8. Jau vakaras. Iki. H Šiandien važiuojame. H  

 I Iki! I  

 

21. Įrašykite tinkamą žodžių formą. 

Miela Vaiva! 

Klausi, kaip aš gyvenu Vilniuje (Vilnius)? Ką veikiu ……………………   (savaitgalis)? 

Gyvenu pas draugus – ……………………………… (Rita ir Algis). Jų tėvai dirba 

…………………………. (muziejus) …………………………….  (Šeštadienis) 

…………………………… jie dirba, o sekmadienį ilsisi.  Sekmadienis …………………… 

(poilsis) diena. 

…………………   (Sekmadienis) mes dažnai einame prie ………………………   

……………………   (Vilnelė, upė) pasivaikščioti. Prie upės yra parkas, o prie 

…………………… (parkas) – bažnyčios. 

Mes visada einame į …………………………   (bažnyčia), o paskui vaikščiojame po 

parką. …………………………   (Parkas) yra kavinių, teniso aikštelių, atrakcionų. Mes 

žaidžiame, o tėvai eina į ………………………… (kavinė). 

Kartais einame per visus ……………………… (tiltai) per Vilnelę. Prie parko net aštuoni 

tiltai! Prie pat ………………………… (upė ir parkas) yra didelis kalnas. Ant ……………… 

(kalnas) – pilis. Tai …………………………… (Gediminas, pilis). Dabar ……………   (pilis) yra 

muziejus. Tame ………………  (muziejus) ir dirba ………………  (draugas) tėvai. Kartais mes 

lipame į ……………………   ………… (Gediminas, kalnas) ir einame į ……………… (pilis). Iš 

……………………… (pilis) gerai matyti ………………………… (Vilnius) senamiestis: 

bažnyčios, universitetas, …………   (Pilis) gatvė, net ……………………  (Gediminas) 

prospektas. 

Kaip tu gyveni? Kaip sekasi?  

Iki! 

Henrikas 
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