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1. Užpildyk šią lentelę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Įrašyk praleistas raides. Skliaustuose paaiškink tų žodžių rašybą. 

 

 Skęstantis (skendo) ir už šiaudo griebiasi. Katinėlis bandė išl___sti (...........................) 

pro išdaužtą langą. Laivas pradėjo sk___sti (....................................). K___snis (.............................) 

įstrigo gerklėje. Br__sta (.................................) kviečių varpos. Girioje sur___sime 

(.........................) ąžuolinę trobelę. Tau nereikės tiek kančių k_____sti (.............................). Kitais 

metais šv___sime (............................) mūsų miesto jubiliejų. Gerais norais ir pragaras gr__stas 

(.............................). velnią mušęs, velniui nepasisk__si (...............................). Mudviejų ginčą teks 

tau išspr__sti (.................................). Iš išg__sčio (.............................). Prie upelio stovėjo neseniai 

sur___sta (.................................) pirtelė.  

 

3. Parašyk duotų žodžių vienaskaitos ir daugiskaitos linksnius. 

Riebus kąsnis 

__________________________________ (vns. N.), _____________________________ (vns. G.), 

__________________________________ (dgs. Įn.). 

Senas pažįstamas 

________________________________ (vns.G.),_________________________________(dgs.K.) 

________________________________(dgs.Vt.). 

 

Veiksmažodžio 

bendratis 

Būtojo kartinio laiko 

III asmuo 

Esamojo laiko 

III asmuo 

Lįsti  lindo lenda 

Ręsti  rentė renčia 

Spręsti   

Skųsti   

Skęsti   

Kęsti   

Švęsti   

Spęsti (spąstus)   

Lįsti   

Grįsti   

Išsigąsti   

Galąsti    

Pažinti    
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Naujas galąstuvas 

_________________________________( vns. N.), _____________________________ (vns. G.), 

_________________________________(dgs.Vt.). 

Ąžuolinis rąstas 

________________________________ (vns.G.),_________________________________(dgs.K.) 

________________________________(dgs.Įn.). 

Didelis išgąstis 

_________________________________(vns.N.)_________________________________(vns.G.) 

_________________________________(vns.Įn.). 

Skęstantis laivas 

_________________________________(vns.G.)_________________________________(vns.Vt.) 

_________________________________(dgs.K.) 

 

4. Įrašyk sakiniuose praleistus žodžius: išdrįs, įsiręžęs, mąstymą, mąstytojai, tręšiame, tąsa, sutrešę, 

rąstigaliai, nedrįsau, įsiręžę, Grįžulo, drąsą, trąšomis. Nosines raides paryškink. 

 

 Tų įvykių...................................... mums buvo netikėta. Pušiniai ................................... 

buvo visai .......................................... pirmą dieną stovykloje ............................................ paklausti 

auklėtojos vardo. Mūsų komandos nariai .................................................. traukė virvę. Kas nežino 

Didžiųjų ...................................... Ratų žvaigždyno. Senovės graikų deivė Atėnė dalyvaudavo 

kautynėse ir ypač vertino............................................. Kasmet vaiskrūmius ........................................ 

mineralinėmis ............................................. . gebėjimas naudotis kompiuteriu lavina moksleivių 

loginį ........................................... . Antikos ....................................... studijavo astronomiją ir 

matematiką. Kas .................................................. pasakyti tiesą? Poviliukas net ................................. 

tempė bulvių maišą.  

 

5. Įrašyk praleistas raides. 

 Kai žmogus g.....sta, danguje atsiranda nauja žvaigždė, jo žvaigždė. Ji ž.....ba 

danguj..... tol, kol tas žmogus g.....vena. vasaros vakar...., mat.....dami krintant žvaigžd....., žmonės 

kalba: „Num.....rė žmogus. Jo žvaigždė nukrito ir užg.....so“. Už mirus..... tada kalba maldel..... 

„Amžiną atilsį“. Kiti sako, kai pamatai krintant..... žvaigžd....., tai, ką tą minut..... pam.....st.....si – 

išsipildys. 


