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Pradedantis vartotojas (A1) 

• Geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius 

posakius ir pagrindines frazes, kad patenkintų 

konkrečius poreikius.  

• Geba prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio 

pobūdžio klausimų (pavyzdžiui, kur gyvena, ką 

pažįsta, kokius daiktus turi) ir atsakyti į tokius pat 

klausimus.  

• Geba susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas 

kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti. 
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Pradedantis vartotojas (A2) 

• Geba suprasti sakinius ir dažnai vartojamus 

posakius, susijusius su svarbiausiomis gyvenimo 

sritimis (pavyzdžiui, apie asmenį, šeimą, pirkimą, 

vietos geografiją, darbą).  

• Geba komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose 

apie žinomus dalykus, kai tereikia pasiteirauti 

informacijos ar ją suteikti.  

• Paprastomis kalbos priemonėmis geba papasakoti 

apie savo išsilavinimą, artimiausią aplinką, 

būtiniausius poreikius. 
2017 01 13–14 



A2 lygio pasakojimas 

Vakar aš mačiau avariją. Žmogus ėjo per gatvę. Jis buvo 

labai senas. Jis buvo su barzda. Jo barzda buvo žila. Buvo 

vakaras. Buvo tamsu. Lijo lietus. Senas žmogus ėjo lėtai. 

Jis nešė sunkų krepšį. Labai greitai važiavo mašina. Ji 

negalėjo sustoti. Žmogus krito. Buvo baisu. 
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Savarankiškas vartotojas (B1) 

• Geba suprasti aiškių tekstų apie žinomus 

dalykus, su kuriais susiduria darbe, mokykloje, 

poilsiaudami ir pan., svarbiausias mintis.  

• Geba susidoroti su dauguma keliaujant 

susiklostančių situacijų toje šalyje, kurioje 

kalbama tiksline kalba.  
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• Geba bendrauti daugelyje numatomų kasdienio 

gyvenimo situacijų ir kai kuriose netikėtose 

situacijose.  

• Geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis arba 

jam įdomiomis temomis.  

• Geba apibūdinti patirtį ir įvykius, svajones, viltis, 

norus, trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti 

nuomones ar planus. 

 
2017 01 13–14 



B1 lygio pasakojimas  

Vakar Laisvės prospekte aš mačiau baisią avariją. Senas 

žmogus su ilga žila barzda lėtai ėjo per gatvę. Jis nešė 

sunkų krepšį su kažkokiais daiktais. Jau buvo tamsus 

vakaras, smarkiai lijo. Toks laikas labai pavojingas. 

Mašina važiavo per greitai ir todėl laiku nesustojo. Kai 

žmogus nukrito ant gatvės, man buvo taip baisu! 
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Savarankiškas vartotojas (B2) 

• Geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek 

abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir 

specializuotas diskusijas profesinėmis temomis.  

• Geba pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti 

žodžiu ir raštu, todėl bendravimas su  gimtakalbiais, 

nesukeliant jiems įtampos ir patiems jos nejaučiant, yra 

visiškai įmanomas.  

• Geba kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir 

paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, 

išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir 

trūkumus. 
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B2 lygio pasakojimas 

pareigūnams 

Vakar, 22.00 val., aš buvau liudytojas avarijos, įvykusios 

Laisvės prospekte, ties ,,Rygos“ parduotuve. Nors buvo jau 

labai tamsu, smarkiai lijo ir gatvė buvo slidi, bet pagyvenęs 

vyras, nesidairydamas į šalis, ramiai ėjo per gatvę, sunkiai 

nešdamas savo krepšį, pilną kažkokių daiktų. Tuo metu 

dideliu greičiu gatve važiavusio automobilio vairuotojas 

stabdė, bet, deja, mašina laiku nesustojo. Vyras buvo 

partrenktas. 
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B2 lygio pasakojimas draugui  

Žinai, vakar vėlai vakare Laisvės prospekte, prie savo 

namų, mačiau siaubingą avariją. Net baisu prisiminti! 

Toks senas vyriškis su ilga žila barzda, tempdamas keistą 

krepšį, matyt, pilną kažkokių sunkių daiktų, vos vos 

slinko per gatvę. Žinai, jau buvo labai tamsu, o dar ir lijo. 

Gatvė slidi. Ir tada dideliu greičiu atlėkė mašina. 

Vairuotojas dar bandė stabdyti, bet nesuspėjo. Partrenktas 

senis krito ant gatvės. Dieve, kaip buvo baisu!  
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Geras vartotojas (C1) 

• Geba suprasti įvairius sudėtingus ilgesnius tekstus ir 

suvokti potekstę.  

• Geba spontaniškai, laisvai, ilgai neieškodamas raiškos 

priemonių, išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras.  

• Geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą 

visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais.  

• Geba kurti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų tekstą 

sudėtinga tema laikydamasis stiliaus ir formos 

reikalavimų, tinkamai vartodamas siejimo priemones. 
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Geras vartotojas (C2) 

• Geba lengvai suprasti iš esmės viską, ką girdi ar 

skaito.  

• Nuosekliai atpasakodamas diskusijas, pasakojimus 

ar nuomones geba apibendrinti skirtingų skaitomų 

ar klausomų šaltinių informaciją.  

• Geba spontaniškai, visiškai laisvai ir tiksliai, 

perteikdamas reikšmės niuansus išdėstyti savo 

nuomonę, nuostatą, pažiūras net ir sudėtingesnėse 

situacijose 
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Koks lygis apibūdinamas? 

• Atidžiai perskaitykite apibrėžtis ir pažymėkite, 

kuris lygis apibūdinamas. 

• Pabraukite žodžius, kurie jums padėjo 

apsispręsti. 

• Poromis palyginkite savo atsakymus ir 

nuspręskite dėl tų, kurie skiriasi. 
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