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Būdvardžių giminė 

Būdvardžių giminės: 

VYRIŠKOJI: báltas, šáltas, míelas, malonùs 

MOTERIŠKOJI: baltà, šaltà, mielà, malonì 

BEVARDĖ: bálta, šálta, míela, malonù 

 

Užduotis: parašykite duotų būdvardžių visas tris gimines (kur galima) 

Šaltas, karštas, liūdnas, ledinis, pilkas, kalnuotas, šakotas, 

 

Tik bevardės giminės būdvardžiai nelinksniuojami ir su daiktavardžiais nederinami nei 

gimine, nei skaičiumi, nei linksniu, todėl jų galūnėse niekada nerašome nosinių raidžių. Palyginkite: 

Žãlią pievą papuošė pavasariniai žiedai. Aplink visur taip žãlia. 

Būdvardžiai su galūne –is (auksinis, varinis) bevardės giminės neturi. 

 

Bevardės giminės būdvardžių vartojimas 

Bevardės giminės būdvardžiai atsako į klausimą yra kaip?  Jie yra padaromi iš vyr.g. būdv. Ir taip pat 

kirčiuojami. Pvz.: liūdnas -as + a > yra kaip? liūdna / gražus -us +u > yra kaip? gražu. Bevardės 

gim.būdv. su jokiais sakinio žodžiais nederinam. Jie nekaitomi skaičiais ir linksniais, bet yra 

laipsniuojami.  

1 užd.: Į kokį klausimą atsako paryškinti žodžiai? Kokios jie giminės? 
Toje šalyje ir man gyventi buvo gera ir smagu. Eiti per lauką tokiu tamsumu pavojinga. Kam 
neskaudu, tam negraudu. Ten, už krosnies, vištoms tamsu ir baisu. Ledus laižyti visada gardu.  
2 užd. Pabraukite bevardės giminės būdvardžius. 
Karšta, tvanku, saulė kaitina kaip puode. 
Namuose tylu.  
Miške visada liūdna ir tamsu. 
Be darbo ilgu. Su darbu -sunku.  
Po grindimis tamsu tamsu.  
Kartais gera vienam pabūti.  
Kai šilta -saulę gaudo, kai šalta -smarkiai šaudo. (Tvora) 
 
3 užd.  Iš sakinių išrašykite bevardės giminės būdvardžius. Šalia parašykite vyriškosios ir moteriškosios 
gim. būdv. Pabraukite kirčiuotą skiemenį.   
Pvz.: Šviesu, šviesus, šviesi / liūdna-liūdnas, liūdna  
Jam buvo truputį liūdna. Galva galvai nelygu. Jis matė, ir šilta ir šalta. Pilką dieną man ramu, nieks 
nekviečia iš namų. Įdomu būtų Tadukui tenai užeiti. Matyt, mūsų protėviams tai , kas gražu, kartu buvo 
ir šventa. Po sniegu jauku ir šilta.  
 
4 užd. Šalia duotų būdvardžių parašykite bevardės ir moteriškosios giminės būdvardžius, kirčiuotą 
skiemenį pabraukite. Su vieno pasirinkto būdvardžio visomis trimis giminėmis parašykite po 
sakinį. 

Vyr.g. koks? -bev.g. kaip? -mot.g. kokia?  Vyr.g. koks? -bev.g. kaip? -mot.g. kokia?  

Geras -gera, gera  Linksmas -linksma -linksma  

Mergaitės: žalias, naujas, šaltas, šiltas Berniukai: baltas, drėgnas, grynas, karštas 
Šis kambarys yra geras. Man yra gera. Mano mama yra gera.  

 

 


