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2020  12  04 Klausiamieji santykiniai įvardžiai ir prieveiksmiai. Kas koks yra? 

5. Kurie žodžiai kuriam paveikslėliui tinka? Sudarykite iš jų sakinius.  
vaikas, linksmas, liūdnas, draugai, berniukas, ligoninė, važiuoja, gydytojas, sėdi, kalba, gatvė, mama 
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Pratrimai ir užduotys 

6. Pažymėkite ir įrašykite teisingą klausiamąjį žodelį. 

1. Ar ši mergina yra tavo sesuo? – Taip.  Ar  Kaip kas 

2. ……….. tavo vardas? – Violeta. Kas Koks Ką 

3. …………. jūs mėgstate? – Žaisti futbolą. Ką Ko Kokią 

4. ……… jis šoka? – Labai gražiai. Kas Kaip Kokie  

5. ……….. yra tavo draugės? – Labai linksmos merginos. Kada Kokia Kokios 

6. ……….. sūnus yra šis berniukas? – Viktoro. Kur Kieno Ko 

7. ……….. šiandien nėra? – Roberto ir Deivido. Ko Ką  Kas 

8. ……….. mokinė ji yra? – Puiki. Kas Kaip Kokia 

9. ……….. susitinkame? – Vakare. Kada Kur Kas 

10. ……….. tu turi seserų? – Dvi. Kaip Kiek Kas 
78 psl.  

 

16. Parašykite tinkamą formą. 

geras, gera, gerai, geri, geros 
 

Mano draugas yra geras krepšininkas. 

Mūsų mokykla yra ……………… . 

Jie ……………… kalba lietuviškai. 

Mano seneliai yra ……………… . 

Mano dvi …………… draugės gyvena Sankt Peterburge. 
 

įdomus, įdomi, įdomiai, įdomūs, įdomios 
 

Milda ir Viktorija yra ………………… merginos. 

Mes gyvename ……………… . 

Filmas yra ………………… . 

Šio rašytojo knyga yra ………………… . 
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Mano seneliai labai ………………… žmonės. 
 

tylus, tyli, tyliai, tylūs, tylios 
 

Kieme žaidžia trys …………… mergaitės. 

Kaime vasaros vakarai labai …………… ir malonūs. 

Naujas mokinys yra …………… berniukas. 

Mes kalbame ………………… . 

Mano gatvė yra ……………… . 
 

17. Įrašykite būdvardžius: sportiškas, mieli, geras, tylus, aukšti, aukštas, draugiški, 

sportiški, puiki, ramus. 

Mano kaimynai 

Mano kaimynai yra broliai dvyniai iš Suomijos. Vieno vardas – Jusi, kito – Vilė. Jie 

abu yra draugiški ir …………………… vaikinai. Jų tėvas yra ………………………. Ir 

……………………… vyras. Vilė ir Jusi taip pat yra ……………………. ir 

……………………… . 

Šeštadienį tėvas ir sūnūs eina į sporto klubą. Vaikinų tėvas yra …………………… 

ir …………………………. žmogus, o vaikinai visada linksmi ir triukšmingi. 

Vaikinų mama yra ………………………… dainininkė. Ji dirba Muzikos 

akademijoje. Vilė labai mėgsta muziką. Jis jau dabar yra ……………………… 

muzikantas. Vilė nori būti smuikininkas. Jo brolis taip pat mėgsta muziką, bet jo svajonė 

– matematika. 
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