
JAV lituanistinių mokyklų mokinių 

lietuvių kalbos B1 mokėjimo lygio 

ypatumai  



• Ką turėtų mokėti kandidatai  

• Rašymo tikrinimas ir vertinimas 

• Ką parodė viena užduotis 
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B1 Savarankiškas vartotojas 

Produkcija 

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. 
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Bendroji rašytinė produkcija 

(BEKM) 

• B1 Geba kurti tiesmukus rišlius tekstus daugeliu su 

savo interesų sritimi susijusių temų, siedamas 
trumpesnes atkarpas grandinine seka.  

• A2 Geba parašyti sekas paprastų frazių ir 
sakinių, juos jungdamas dažniausiai vartojamais 

jungtukais, pvz., ir, bet, todėl, kad. 

• A1 Geba parašyti paprastas atskiras frazes ir 

sakinius. 
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Bendroji rašytinė sąveika 

• B1 Geba pakankamai tiksliai perteikti informaciją 

ir mintis tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis; 

geba patikrinti informaciją, paklausti apie 

problemas ir jas paaiškinti.  

Arba: Geba rašyti asmeninius laiškus ir raštelius 

klausdamas arba perteikdamas paprastą būtiną 
informaciją, išdėstydamas tai, kas jam atrodo 
svarbu. 
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• A2 Geba rašyti trumpas šabloniškas žinutes 

būtiniausiais klausimais. 

• A1 Geba raštu paklausti ir suteikti asmeninės 

informacijos. 
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Susirašinėjimas 

• B1 Geba rašyti asmeninius laiškus perteikdamas 

naujienas ir išdėstydamas savo mintis abstrakčiomis bei 
kultūrinėmis temomis, pavyzdžiui, apie muziką, filmus. 

Arba: Geba rašyti asmeninius laiškus su tam tikromis 

detalėmis aprašydamas patirtį, jausmus ar įvykius.  

• A2 Geba rašyti labai trumpus asmeninius atsiprašymo ar 

padėkos laiškus.  

• A1 Geba parašyti trumpą paprastą atviruką. 
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Rašymo tikrinimas ir vertinimas 

• 3 užduotys susijusios su rašymu  

– Įrašyti praleistus būtinus teksto elementus 

(jungtukus, įvardžius, prielinksnius) (5 taškai) 

– Užpildyti anketą (nurodyti savo duomenis, 

pomėgius, norus) (5 taškai) 

– Parašyti asmeninį laišką (10 taškai) 

2017-01-15 



Ką rodo laiškai? 

Tiriama viena rašymo užduotis – asmeninis laiškas. 

 

Kandidatų prašoma: 

• aprašyti, 

• pasakyti nuomonę, 

• patarti / pasiūlyti / apgailestauti / atsiprašyti. 
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Vertinama: 

• užduoties atlikimas, 

• kalbinė raiška (gramatika, žodynas),  

• teksto organizavimas (vidinis ir išorinis rišlumas 

– kohezija ir koherencija, teksto skirstymas į 

tinkamas dalis, įforminimas). 

 

Vertinimo skalė parengta remiantis BEKM atskirų 

kategorijų aptartimis 
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A1 (1-3 taškai) 

• bandyta atsakyti į klausimus; 

• ribotai vartojama nedaug paprastų išmoktų gramatinių 

formų ir sintaksinių konstrukcijų; 

• vartojamos pavienės frazės (frazių lygmuo). 
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A2 (4-6 taškai) 

Ribinis (žemutinis): 

• bandyta atsakyti į klausimus; 

• kalbos priemonės tinkamos, gebama fonetiškai  

rašyti trumpus žodžius iš savo sakytinės kalbos žodyno; 

• tekstas susideda iš pavienių frazių (sakinio 

lygmuo). 
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B1 (7-10 taškų) 

Ribinis (žemutinis): 

• bandyta atsakyti į visus klausimus; 

• kalbos priemonės tinkamos, bet kartais dėl 

klaidų gali būti neaiški mintis; 

• tekstas paprastas, bet logiškai nuoseklus, nors 

kartais gali neatitikti žanro (gebama jungti 

trumpesnius, paprastus pavienius elementus į rišlią 

grandininę minčių seką) (teksto lygmuo). 
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10 (B1+) 

• į visus klausimus atsakyta išsamiai: papasakota, 

išreikšta nuomonė, pateikta patarimų; 

• kalbos priemonės tinkamos, žodynas platus, 

klaidų pasitaiko, bet yra aišku, kas norima pasakyti; 

• visas tekstas rišlus, logiškai nuoseklus, atitinka 

žanrą. 
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Ką rodo atliktys? 

• Tyrimui darbai grupuojami pagal įvertinimą 

taškais. 

• Iš kiekvienos grupės išanalizuota po 2 darbus. 

• Tikslai – nustatyti: 

– kalbinės raiškos būdingus bruožus, 

– teksto organizavimo ypatumus. 
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Kalbinė raiška 

• Fonetinė rašyba:  mes dviračio važiosim, laukia 

(lauke), nuvaževe, užsijiemusi, nemelije (namelyje), 

uoda (oda), paskutinia ( paskutinę), Leitovoj 

(Lietuvoje), ne pasilksiu (nepasiilgsiu) 

– asimiliacija: kašką, kaškurtai, praleiščiau, pavyždžiui, 

isidalines (išsidalinęs) 

– užpakalinės eilės balsiai po minkštų priebalsių: 

nuvaževe, geriause 

– žodžio galas: gyvenu Ameriko, geriausias parkas pasaulė, 

žiaurėj linksma, buvov (buvai), tav (tau)  
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• Trumpinamos galūnės:  Ameriko (Amerikoje)  

isivaizdot (įsivaizduoti), žaist, su bulvėm, ateinančiom 

atostogom 

• Esama verstinių konstrukcijų: gera laika ten 

turėjau, aš draugaujau su visais bet viena mergaite 

(išskyrus vieną mergaitę), bus taip smagu, aš negaliu 

padeti į žodžius 
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• Pasitaiko tarminių formų: aš tave nuvestau; mama 

lėps tau kambarį tvarkytus (siekinys?) 

• Nelietuviškos kilmės žodžiai  rašomi 

nelietuviškai: turisticą,  comedyjos (komedijos) 

• Labai dažnai nesilaikoma rašybos normų: 

– nosinių, ilgųjų rašyba: gimtąjame,  labai idomū,  

– žodžių rašymas kartu ir atskirai: ne galiu, su laukti, 

taipat, ne pasilksiu  

 
2017-01-15 



• Sakiniai dažniausiai jungiami grandinine seka 

jungtukais ir, bei, kad, nes, kai:  

Ar tu jau žinai ka veikseti per atostogas? Aš žinau kad aš 

išvaziojų į mišką pastovyklaut su šeima. Kai gryšiu namo, dar 

bus atostogos. Namuose bus labai tylių nes visi bus išvažavius 

dirbti.  

• Rašoma trumpais atskirais sakiniais: Man 15 metų! 

Man patinka teatras ir šokti! 
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• Menka gramatinės raiškos aprėptis, retai  

vartojami dalyviai, padalyviai (kondensatoriai).  

Tai aš nesenai gryžau iš atostogu. Aš su draugais buvome nuvaževe 

į Miami, Florida. Mes buvome ten trys savaites. Buvome prie 

vandens daug, plaukėm su delphinais, ir daug buvome su 

turisticą, ir parduotuvesę. Aš laiminga kad nebuvau namie nes 

būtu buve labai nuobodų. 
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• Vartojamas bazinis ir kasdienis  žodynas, 

mažai pasitaiko rečiau vartojamų kokios nors 

srities žodžių. 

• Esama šnekamosios kalbos žodžių: biškį, fainas. 

• Painiojamos žodžių reikšmės: plaukyti 

(=maudytis), statinys (=pastatas), valyti 

(=tvarkytis),   
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Teksto organizavimas 

• Teksto siejimas: grandininė seka,  kartojami 

įvardžiai, elementarios sakinių struktūros, kartais  

net neskaidoma į sakinius 

• Teksto įforminimas: tinkamai  vartojamos 

pradžios ir pabaigos frazės, kartais išverčiamos:  

– pradžios: Labas, Labas drauguži,  Miela / Mielas,    

– pabaigos: Iki, Su meile, Myliu ir sekmės, Malonu (prieš 

vardą laiško pabaigoje)  
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Užrašyta sakytinė kalba? 

„Didžiausias sakytinės ir rašytinės formų skirtumas 

yra tas, kad kalbėtojai paprastai nekalba sakiniais. 

Kalbėjimas veikiau susideda iš minčių blokų 

(idea units),  kuriuos sudaro trumpos frazės ir 

predikatiniai dėmenys, susieti jungtukais ir, ar, 

bet, kad, arba net visai nejungiami jungikliais, bet 

paprasčiausiai pasakomi vienas po kito <...>“ 

Luoma, 12   
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Išvados 

• Linkstama žodžius užrašyti fonetiškai (kaip girdima) 

• Dažniau vartojamos paprastos gramatinės formos, 

būdingos sakytinei kalbai. 

• Žodynas ribotas, taisyklingiau vartojamas  tik bazinis 

žodynas. 

• Taikoma strategija – versti iš geriau mokamos kalbos. 

• Iš esmės mokama kurti rišlų sakytinį tekstą, bet dažnai 

rašytinio teksto kūrimo gebėjimai yra labai menki. 
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