I TESTAS
Atidžiai perskaityk tekstą ir atlik užduotis.

KETVIRTOKE!
Šiame testų sąsiuvinyje rasi įvairių lietuvių kalbos teksto suvokimo užduočių ir klausimų. Jais pasitikrinsi lietuvių kalbos teksto suvokimo gebėjimus, geriau pasirengsi 5 klasei.
Testai susideda iš įvairių užduočių. Vienos gali pasirodyti lengvos, kitos sunkesnės. Atidžiai perskaityk kiekvieną klausimą ar užduotį ir pasistenk kuo geriau atlikti. Atsakymus į
klausimus rašyk jiems skirtoje vietoje. Jei užduotyje prašoma pagrįsti savo nuomonę, pasistenk kuo tiksliau ją paaiškinti. Jeigu abejoji dėl atsakymo, rinkis patį tinkamiausią ir imkis
kitų užduočių. Vėliau neaiškumus galėsi aptarti su mokytoju arba tėveliais.
Kai kurios užduotys ir klausimai pateikiami su keliais atsakymo variantais, pažymėtais
raidėmis A, B, C, D. Kiekviena tokia užduotis turi tik vieną teisingą atsakymą. Apibrauk pasirinkto atsakymo raidę.
Pavyzdys:
Kuriuo metų laiku paukščiai išskrenda į šiltuosius kraštus?
A žiemą
B pavasarį
C vasarą
D rudenį
Dirbk tvarkingai. Jei nuspręsi pakeisti atsakymą ar ištaisyti parašytą žodį, užbrauk ir
parašyk teisingai.
Baigęs darbą būtinai pasitikrink, ar nepadarei klaidų. Kiekvieno testo pabaigoje rasi
lentelę su įsivertinimo rodykle (sunkios ar lengvos tau buvo užduotys). Rodyklėje tašku
pažymėk vietą, kuri geriausiai parodo užduočių sunkumą.
Pavyzdys:

Įsivertink:
Užduotys buvo
lengvos

Užduotys buvo
sunkios

„Ledynmetis“, IV dalis „Žemynų atsiradimas“, 2011 m.
Žanras – animacija, komedija
Kino teatruose nuo 2012 m. liepos 4 d.
Trukmė 1val. 33 min.
Tinka visiems žiūrovams
Filmo aprašymas
Ketvirtoje „Ledynmečio“ dalyje pašėlęs voveriukas Skretas vėl vaikosi išsvajotąją ąžuolo gilę.
Deja, lenktynių pabaiga ne tokia jau laiminga –
voveriukas tampa pasaulinės katastrofos kaltininku. Per jį susidaro žemynai, o gyvūnai privalo
prisitaikyti prie pakitusių gyvenimo sąlygų.
Mamutas Menis, tigras Diegas, tinginys Sidas
atsiduria vidury vandenyno, atskirti nuo savo
draugų. Ant atskilusios ledo lyties plūduriuojantys draugai turi grįžti namo, todėl leidžiasi į pavojingą kelionę. Jų laukia nematytas povandeninis pasaulis su savo gyventojais, dar
neregėtos žemės, egzotiški gyvūnai ir netgi negailestingi piratai.
Nepailstantis visos istorijos kaltininkas voveriukas šįkart atsidurs ten, kur jokia pasaulio voverė dar nebuvo įkėlusi letenėlės. Gal ketvirtą kartą pasiseks ir Skretas galų gale
pagaus po pasaulį klajojančią gilę...
Geografijos pamokos, žemynų atsiradimo istorija ir nauji „Ledynmečio“ draugų nuotykiai įgarsinti lietuviškai.
Pagal internetinį puslapį: https://multikino.lt/lt/films/
ledynmetis-4-zemynu-atsiradimas-3d/.

Klausimai ir užduotys
1 Koks medis minimas šiame tekste?

Testo pabaigoje parašyta, kiek taškų galėjai surinkti. Mokytojas įrašys, kiek taškų surinkai, ir aptars darbo rezultatą.
Vienam testui atlikti skiriamos 45 minutės.

(1 taškas)

2 Kokių pasikeitimų įvyko pasaulyje, kai voveriukas Skretas puolė vytis gilę?

Sėkmės!
(1 taškas)
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3 Parašyk, koks buvo vidury vandenyno atsidūrusių šio filmo veikėjų tikslas.

Kino teatras „Pramoga“

Klausimai ir užduotys

(1 taškas)

4 Paaiškink žodį plūduriuojantys.

1 Kurį filmą gali pažiūrėti turėdamas šį bilietą?

Vilnius
Salė 5

(1 taškas)

(1 taškas)

Ledynmetis 4: Žemynų
atsiradimas
Eilė Vieta
4
5

5 Remkis tekstu ir parašyk, kelintą kartą voveriukas Skretas bandė pagauti gilę.

Vaikiškas bilietas

Laikas
8:30

2 Ar su šiuo bilietu galėtų nueiti į kino teatrą tavo mama ar tėtis?

Data
08.10

taip

Kaina 2 Eur

(1 taškas)

ne

Kodėl?

6 Pažymėk visus tekste minimus veikėjus.

tinginys

vilkas

tigras

kiškis

mamutas

voverė

(1 taškas)

3 Pažymėk, kada gali pažiūrėti filmą turėdamas šį bilietą.

A ryte
B dieną
(1 taškas)

C vakare
D naktį

(1 taškas)

4 Koks šio bilieto tekstas?

7 Remkis tekstu ir parašyk, ko moko šis filmas.

grožinis

negrožinis

Kodėl taip manai?
(1 taškas)

8 Kada filmas pradėtas rodyti kino teatruose?

A žiemą
B pavasarį

C vasarą
D rudenį

(1 taškas)

5 Kino salės plane pažymėk vietą, kurioje sėdėtum turėdamas šį bilietą.
(1 taškas)

9 Remkis tekstu ir įrodyk, kad tai nuotykių filmas.

(1 taškas)
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ekranas

(1 taškas)
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Pirmieji filmai
1895 m. gruodžio mėnesį į vieną Paryžiaus kavinę lankytojai susirinko žiūrėti pirmo judamojo paveikslo. Jį rodė
du broliai prancūzai Luji ir Ogiustas Liumjerai. Nors filmas susidėjo iš kelių trumpučių, paprastų scenelių, kinas
išpopuliarėjo. Lietuvą šis filmas pasiekė po dvejų metų.
Pirmieji pasaulyje sukurti filmai trukdavo vos minutę... Jie
buvo begarsiai, tik su užrašais ekrane veiksmui paaiškinti.
Rodant filmą pianistas skambindavo atitinkamą muziką,
pavyzdžiui, per gaudynių sceną – greitą ir šiurpinamą.
1927 m. buvo parodytas pilnametražis garsinis filmas, ir
nuo tol filmai tapo nepamainoma publikos pramoga.
Pirmieji kino mėgėjai
Pirmieji filmai būdavo rodomi tuščiuose sandėliuose,
pašiūrėse, kluonuose įrengtose „kino salėse“. Žiūrovų
niekada netrūkdavo. Nors ir trumpučiai, filmai dažnai
nutrūkdavo. Dažniausiai jie būdavo apie žmones su turbanais, keliaujančius per dykumą kupranugariais.
Kas priverčia paveiksliukus judėti?
Pamatę pirmuosius filmus kai kurie žmonės manydavo, kad nedidelėje traškančioje mašinoje, kurioje sukasi
juosta, tūno velnias, priverčiantis paveiksliukus judėti.
Pirmasis kino teatras Lietuvoje
Pirmasis kino teatras „Iliuzija1“ įsikūrė 1905 m. Vilniuje, Didžiosios gatvės 60 namo
kieme. Netrukus kino salė duris atvėrė Kaune, Laisvės alėjoje. Vilnių ir Kauną galima
priskirti prie pirmųjų pasaulio miestų, radusių kinui nuolatines patalpas ir iškėlusių kino
teatro iškabas.
Pasaulis, kuriame vaidina vabalai
Vladislovas Starevičius 1910 m. pirmas pasaulyje sukūrė animacinį lėlių filmą. Jo veikėjai buvo didžiuliai vabalai elniaragiai. Filmo kūrėjas nuo mažų dienų domėjosi vabalų
pasauliu, Kauno Ąžuolyno parke stebėdavo jų žaidimus. Bet vabzdžiai buvo prasti aktoriai, todėl teko sukurti gudrias jų kopijas. Ilgą laiką žiūrovai manė, kad filme vaidina
tikri dresuoti vabalai! Kūrybos paslaptis V. Starevičius labai saugojo.
Pagal knygas: Dangė Vitkienė „Lietuvos įdomybės“,
Laura Tassi „Įdomioji enciklopedija apie viską“.
1
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Iliuzija – klaidingas įsivaizdavimas ar suvokimas, tikėjimas netikrais dalykais.

Klausimai ir užduotys
1 Kiek trukdavo pirmieji pasaulyje sukurti filmai?

(1 taškas)

2 Remkis tekstu ir pažymėk, kur buvo parodytas pirmasis filmas.

A pašiūrėje
B kieme

C sandėlyje
D kavinėje
(1 taškas)

3 Ką šiame tekste reiškia posakis judamasis paveikslas?

(1 taškas)

4 a) Kokiu muzikos instrumentu būdavo grojama rodant pirmuosius filmus?

(1 taškas)

b) Remkis tekstu ir parašyk, kodėl pirmiesiems filmams reikėjo muzikos.

(1 taškas)

5 Ar pirmųjų filmų žiūrovai suprato, kaip kuriamas kinas?

taip

ne

Pagrįsk savo nuomonę.

(1 taškas)

6 Remkis žodžio iliuzija paaiškinimu ir parašyk, kodėl pirmasis kino teatras Lietuvoje
buvo pavadintas „Iliuzija“.

(1 taškas)
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