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1. ŢODŢIO DALYS 

ŢODŢIO 

DALIS 

ŢYMĖ-

JIMAS 

PAVYZDŢIAI 

 

Šaknis   apkarpytas ← karpė 

ji, šis, šuo 

Galūnė □ namas – namo – namui – namą  

Priesa-

ga 
˄ namelis, vadino, sausra, eiti, 

eis, einant, namie, vadinti, 

valgytų, gamyklinis, tolyn 

Priešdė-

lis 
¬ pasakoti, išpasakoti, 

neišpasakoti 

iššoko, uţţėlė, perrinko, 

paaštrino, pusseserė 

sąţinė, samprotauti, santaika 

įlipo, įrankis, intarpas, impilas 

Sangrą-

ţos 

dalelytė 

‿ nusivalė, pešasi, pešas 

Intar-

pas 
O tampa (tapo),  limpa (lipo),  

sninga (snigo) 

Jungia-

masis 

balsis 

  
piliakalnis, lovūgalis, eglišakis, 

ţemėlapis,viršukalnė,dirvoţemis 

lauţavietė, dailyraštis,  

Kamie-

nas 

 

____ǀ 

vaikelis, sveikinti, gerai, 

tolyn, graţiai 

 

Pvz.:    nesimatantis ,    rugiagėlė       
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2. PRIEBALSIŲ   SUPANAŠĖJIMAS  (ASIMILIACIJA) 

/TARIAME/ → RAŠOME /TARIAME/ → RAŠOME 
/p/ → b:   

dirbti – dirbo   

skalbti – skalbė                               
grėbti – grėbė    

/b/ → p:   

šlapdriba – šlapias    

lipdyti – lipo  
apgauti, apdrausti 

/k/ → g:   

degti – degė                     

megzti – mezgė 

/g/ → k:   

sukdamas – suko   

laukdamas – laukė 

/t/ → d:  

medkirtys – medį  kirto  

pėdsakai – pėda 

/d/ → t:   

savaitgalis – savaitė  

atţelti, atgarsis 

/š/ → ţ:  

veţti – veţė,    
uţpylė, uţšokti 

/ţ/ → š:  

rišdavo – rišo, 
išbėgo, išdūrė,išgaudė 

/s/ → z:   

zyzti – zyzė 

urgzti – urzgė 

/z/ → s:  

kasdamas – kasė 

sausgyslė – sausa                    

/š/ → s:  

mokesčiai – mokestis,   mesčiau – mesti,   pėsčias – 
pėstysis,   anksčiau – anksti,  rūsčiai – rūstus 

/ţ/ → z:  

vabzdţiai – vabzdys,   pavyzdţiai – pavyzdys,     

skruzdţių – skruzdėlė,   vamzdţiai – vamzdis 

beţdţionė  

kad, niekad, tad, bemaţ, uţ, daug, nedaug, jog, 

visad  

Liepiamoji nuosaka: bėk, sek(sagę), dek, sirk, auk, 
sprok,  baik,  pasidţiauk,  stauk   

Būsimojo laiko 3 a. (jis, ji):veš, gręš, megs, zys, 

urgs, ūš 
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3. NOSINIŲ BALSIŲ RAŠYBA  

Taisyklė Pavyzdţiai Nosinė nerašoma  

 
ą (an) 

 
ę (en) 

 
į (in) 

 

ų (un) 
  

kąsti- kanda, 
galąsti- galanda 

kęsti- kenčia 
švęsti- švenčia 

bręsti (brendo) 
sklęsti (sklendė) 

grįsti- grindė 
paţįstamas (paţinti) 

lįsti- lindo 
skųsti- skundė 

siųsti (siuntė) 

gedo, seko, 
sklastymas,  

ako, lysti (liesėti), 
brastą      

 

 
ą 

↓↑ 
ę 

↓↑ 
į 

grąţtas,  
grąţa-gręţti-grįţti  

tąsa-tęsti-tįsti-
ištįsėlis 

rąţytis-ręţtis 
rąstai-ręsti 

trąšos-tręšti 
spąstai-spęsti 

drąsa-drįsti 

mąstyti-mįslė 
ląsta-lįsti 

grasyti,gresia(grėsė)  
drasko,dreskia(drėskė)  

dvesia (dvėsė) 
graţina(puošia)(groţis) 

gyţta pienas, tyţta, 
lysvė,ryţtingas,raţiena 

pasiryţo,raţas,mastas, 
mastelis, Masčio 

ežeras, tesi pažadą,  

tysoti (gulėti), gryčia 
įgrysta (nusibosta) 

Įsimink 
ą 

 
ę 

 

ąsa, ąselė, ąsotis 
ąţuolas,ąţuolynas 

lęšis, lęšiukas  
ţąsis,ţąsinas,ţąslai 

Kęstutis, vąšelis 

aslą, balina, gesina, 
samanos, vaškas, 

ţastas, ţastikaulis, 
paţastis, Ţasliai, 

Kastytis, kastinys 

Tik  
esama- 

jame  
laike 

(dabar) 
ą, ę 

bąla, bąlu, bąlant, 
bąlame, bąlantis, 

šąla, šąlu, šąlant 
gęsta, gęstu,  

tręšta...   

balo, balina, baldavo, 
išbalęs, šalti, šalo, 

salo, geso, ... 
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4. DALELYČIŲ RAŠYBA 

KARTU     ATSKIRAI 

anąkart, šiąnakt, galbūt, 
tuomet, visuomet,viskas 

kasdien, kaţkas,  

aną kartą, šią naktį, tuo 
metu, gali būti, kaţin kas 

iškart, perpus, popiet iš karto, per pusę, po pietų 

mudu, mudvi, judu, judvi, 

abudu, abidvi 

bet kas, bet koks, bet kur, 

kai kur, kur nors,  
kol kas, šiaip sau, tiek to, 

tiek pat, tas pats, 
toks pat, tuoj pat, vis dėlto, 

vis tiek, vis tik, dėl to 

poryt, uţporyt, uţvakar 

tiktai, tuojau, pernelyg 

                                        ne, nebe 

KAI ŽODŽIUI SUTEIKIAMA 
NAUJA REIKŠMĖ: 
nelaimė, negeras, nedirba, 

nedirbamas, nekalbant, 
negerai, neilgam; netoliese 

nekoks (prastas), nekaip 
(prastai),nesavas(svetimas); 

nedaug, netoli, nebetoli 

KAI  YRA  

PRIEŠTRAVIMAS: 
Ne medis, o su lapais.  

Nebe skaito, o rašo.  
NEIGIA SAKOMĄ DALYKĄ: 

ne prastesnis, ne brolis, 

ne geriausias,ne aš, ne čia, 
ne vienas, ne bet kaip 

 kas ne kas, kuris ne kuris, 
kur ne kur, vos ne vos 

                                        nė, nei 

nėmaţ, nėkart nė nemanė, nė vienas; 

Nei šviečia, nei šildo. 

                                    te, be, tebe 

temato, bekalbant, begalinis 

tebegraţus; bedugnė,  

Bene eisi į teatrą? 

Te jis kalba. 

                                          per 

pernešti, perėjimas per didelis, per daug 

                                           gi 

argi, betgi, irgi, kurgi, nagi, 
netgi, ogi, taipgi, vėlgi, visgi, 

kadangi, nejaugi, taipogi 

kas gi, kuris gi, visi gi, 
tenai gi, kodėl gi,  

vis tiek gi 
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5. KALBOS DALYS 
Kalbos dalis Reikšmė Klausimai Pavyzdţiai 

DAIKTA-
VARDIS 

Daikto 
vardą  

Kas tai? stalas, jausmas 
dangus, Tomas,  

BŪD- 
VARDIS 

Daikto 
ypatybę, 
poţymį 

Koks? 
Kokia? 
Kokie? 

naujas, darbšti, 
vakarykštis, geri 

VEIKSMA-
ŢODIS 

Daikto 
veiksmą   

Ką daiktas 
veikia? 

Kas jam 
atsitinka? 

tyli, bėga, jaučia, 
drasko, šąla, 

laukdavo, lėks 

N
E
A
S
M

E
N

U
O

JA
M

O
S
  
 V

E
IK

S
M

A
Ţ
O

D
Ţ
IO

  
 F

O
R
M

O
S
 

Bendratis Bendrą 
veiksmo 
pavadinimą 

Ką veikti? Būti, dirbti, matyti 

Dalyvis Iš veiksmo 
kylančią 

daikto 
ypatybę  

Tinka būdv. 

klausimai, 

bet 

padaromas 

iš 

veiksmaţo-

dţio 

jaučiantis, 
bėgdavęs, tylėjęs 

draskomas, 
matytas 

Pusdaly-

vis 

Aplinkybę, 

kylančią iš 

to paties 

veikėjo kito 

veiksmo 

 jausdamas, 

tylėdama, 
matydami 

Padalyvis 
 

(dalyvis 
be 
galūnės) 

Aplinkybę, 

kylančią iš 

veiksmo, 

kurį atlieka 

kitas 

veikėjas  

 jaučiant, tylint, 
šąlant 

Būdinys Pabrėţia ir 

sustiprina 

veiksma-

ţodţio 

reikšmę 

 jauste, bėgte, 
dainuotinai 
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PRIE-
VEIKSMIS 

Būna prie 
veiksma-
ţodţio 

Kaip? 
Kiek? Kur? 
Kada? 

Kodėl? 
Keliese? 

kaţkur, tolyn, 
šiandien, trise, 
puikiai 

LAIPSNIAI: 
graţiai-graţiau-

graţiausiai 

SKAIT-

VARDIS 

Skaičių arba 

skaičiuojamą 
vietą eilėje 

Kiek? Keli? 

Kelintas? 
Kelinta? 

trys,  trečias,   

dvi trečiosios 
devynetas, 
penkiasdešimt 

keturi 

ĮVARDIS Pakeičia 

daiktą, 
ypatybę, 

skaičių, bet 
jų 
nepavadina 

Kas? 

Koks? 
Keli? 

aš, manęs, mane, 

taviškis, šis, 
kaţkoks, toks pat, 

joks, keliolika, 
kuris 

PRIE-
LINKSNIS 

Reikalauja 
klausimų: 

Ko? Kam? 
Ką? Kuo? 

 
– 

ant, į, pas, prie, 
po, su, uţ, iš, 

dėka, gale, virš, 
apie, sulig, ties 

JUNGTUKAS Jungia 
sakinio dalis 

ir sakinius 

 
– 

ir, o, bet, tačiau, 
jei, ar, arba, kad, 

jog, tik, kol, nors, 
todėl, uţtai, nes 

DALELYTĖ Suteikia 
ţodţiui ar 
sakiniui 

papildomą 
prasmę 

 
– 

ar, argi, ne, tarsi, 
vėl, gal, kaţin, nei, 
nejaugi, na, nagi, 

lyg, negi, net, vis 
tiek, vis dėlto, štai, 

va, tartum, nebe,  

JAUSTUKAS Jausmus – ai, oi, ačiū, dėkui, 

opa, ak, bravo,vaje 
valio, deja, cit, cha,  

IŠTIKTUKAS Veiksmų 
sukeltus  
garsus ar 

vaizdus  

– brūkšt, miau, ţybt, 
ţvilgt, bakst, 
triokšt 
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6. DAIKTAVARDIS  (daikt.) 

LINKSNIAI 

VYRIŠKA GIMINĖ 

(vyr.g.) 

 MOTERIŠKA 

GIMINĖ (mot.g.) 

VIENASKAITA (vns.) 

V. kas? 

(vard.l.) 
vilkas kelias  katė vyšnia 

K. ko? 
(kilm.l.) 

vilko kelio katės vyšnios 

N. kam? 
(naud.l.) 

vilkui keliui katei vyšniai 

G. ką? 

(gal.l.) 
vilką kelią katę vyšnią 

Įn. kuo? 

(įnag.l.) 
vilku keliu kate vyšnia 

Vt. kur? 
(viet.l.) 

vilke kelyje katėje vyšnioje 

Š.-  ei! 
(šauk.l.) 

vilke kely kate vyšnia 

 DAUGISKAITA (dgs.) 

V. kas? 

(vard.l.) 
vilkai keliai  katės vyšnios 

K. ko? 

(kilm.l.) 
vilkų kelių kačių vyšnių 

N. kam? 
(naud.l.) 

vilkams keliams katėms vyšnioms 

G. ką? 
(gal.l.) 

vilkus kelius kates vyšnias 

Įn. kuo? 

(įnag.l.) 
vilkais keliais katėmis vyšniomis 

Vt. kur? 

(viet.l.) 
vilkuose keliuose katėse vyšniose 

Š.-  ei! 
(šauk.l.) 

vilkai keliai  katės vyšnios 
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7. BŪDVARDIS  (būdv.) 

LINKS-

NIAI 

VYR. G.   MOT.G. BE-

VAR-

DĖ  

GIM. 

(bev.g.) 

 

 

gera 
       
             

ţalia 

     

dailu 

 

VIENASKAITA (vns.) 

V.  geras ţalias  didelė ţalia 

K.  gero ţalio didelės ţalios 

N.  geram ţaliam didelei ţaliai 

G.  gerą ţalią didelę ţalią 

Įn.  geru ţaliu didele ţalia 

Vt.  gerame ţaliame didelėje ţalioje 

 DAUGISKAITA (dgs.) 

V.  geri ţali  didelės ţalios 

K.  gerų ţalių didelių ţalių 

N.  geriems ţaliems didelėms ţalioms 

G. gerus ţalius dideles ţalias 

Įn.  gerais ţaliais didelėmis ţaliomis 

Vt.  geruose ţaliuose didelėse ţaliose 
 

LAIPSNIAI 

AUKŠČIAUSIASIS geriausias geriausia geriausia 

AUKŠTESNYSIS geresnis geresnė geriau 

NELYGINAMASIS geras gera gera 
 

ĮVARDŽIUOTINIAI būdvardţiai 
baltas + jis = baltasis                  balta + ji = baltoji 

VIENASKAITA 

Vyriška giminė Moteriška giminė 

G.Ką? gerąjį, sunkųjį, didįjį G.Ką?       gerąją 

 Įn.Kuo?    gerąja 

DAUGISKAITA 

Vyriška giminė Moteriška giminė 

K. Ko?    gerųjų  K. Ko?      gerųjų 

 G.Ką?       gerąsias  
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8.VEIKSMAŢODIS (veiksm.) 

 

T
I
E
S

I
O

G
I
N

Ė
  
n

u
o

s
a
k
a
 (

ti
e
s
. 

n
.)

 

 
 

ASME-

NYS 

LAIKAI 
ESAMASIS 

(esam.l.)  

Ką 
veikia? 

BŪTASIS 
KARTINIS  

(būt.k.l.)  
 Ką veikė? 

BŪTASIS 
DAŢNINIS 

(būt. d. l.)  
 Ką 

veikdavo? 

BŪSIMASIS 

(būs. l.)  

Ką veiks? 

VIENASKAITA (vns.) 

1 asm. 

(aš) 

laukiu  

moju 

laukiau 

mojau 

laukdavau  

modavau 

lauksiu 

mosiu 

2 asm. 

 (tu) 

lauki 

moji 

laukei 

mojai 

laukdavai 

modavai 

lauksi 

mosi 

3 asm. 

 (jis,ji) 

laukia  

moja 

laukė 

mojo 

laukdavo 

modavo 

lauks 

mos 

DAUGISKAITA (dgs.) 

1 asm. 
 (mes) 

laukiame 
mojame 

laukėme 
mojome 

laukdavome 
modavome 

lauksime 
mosime 

2 asm. 
 (jūs) 

laukiate  
mojate 

laukėte 
mojote 

laukdavote  
modavote 

lauksite 
mosite 

3 asm. 
 

(jie,jos) 

laukia 
moja 

laukė 
mojo 

laukdavo  
modavo 

lauks 
 mos 

 

 

TARIA- 

MOJI  

nuosaka 

(tar.n.) 

 VIENASKAITA 

(vns.) 

DAUGISKAITA 

(dgs.) 
Ką veikčiau?      
Ką veiktum? 
Ką veiktų? 

1 asm.ţinočiau  1asm. ţinotumėm(e) 

2asm.ţinotum(ei)  2asm. ţinotumėt(e) 

3asm. ţinotų  3asm.   ţinotų  
    

LIEPIA- 

MOJI n. 

(liep.n.)  

(GEIDŢIA

MOJI) 

(geidţ.n.) 

Ką veik? 

Ką veikime? 
Ką veikite? 
Tegul veikia 

1 asm. 1 asm. ţinokime 

2 asm. ţinok 2 asm. ţinokite 

3 asm. teţino 
          tegu ţino 

3 asm.  teţino 
            tegu ţino 

 

SANGRĄŢINĖ  FORMA:  prausiuosi, prausiasi, 
prausiausi;  prausčiausi, praustųsi;  

prauskis, tegul prausiasi,... 
11 

9. VEIKSMAŢODŢIŲ VALDOMI LINKSNIAI  

 

Atitikti + ką? (G.) 

Atsiliepti + kam? (N.) 

Atstovauti + kam? (N.) 

Kreiptis + į + ką? (G.) 

Ateiti + pas + ką? (G.) 

Skolintis + iš + ko? (K.) 

Ginčytis + dėl + ko? (K.) 

Keisti + į + ką? (G.) 

Kenkti + kam? (N.) 

Kovoti + su + kuo? (Įn.) 

Linkti + į + ką? (G.) 

Mainyti + į + ką? (G.) 

Pasiekti + ką? (G.) 

Pasitikėti + kuo? (Įn.) 

Nusikalsti + kam? (N.) 

Tarnauti + kam? (N.) 
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10. DALYVIS (dalyv.) 

 

  VEIKIAMOJI  
RŪŠIS 

Pvz.: keliantis (rąstą) 

vyras 

NEVEIKIAMOJI  
RŪŠIS 

Pvz.: keliamas rąstas 

L
A

I
K

A
I
 

 LINK-
SNIAI 

vns. dgs. vns. dgs. 

ESAMASIS 

(esam.l.) 
V.kas

? 

keliantis 

kelianti 
keliantys 

keliančios 
keliamas 

keliama 
keliami 

keliamos 
K. ko? ... ... ... ... 

 

BŪTASIS 
KARTINIS  
(būt.k.l.)  

   BŪTASIS (būt.l.) 

V.kas

? 

kėlęs 

kėlusi 
kėlę 

kėlusios 
keltas  

kelta  

kelti  

keltos 

K. ko? ... ... ... ... 

BŪTASIS 
DAŢNINIS 

(būt. d. l.)  

V.kas

? 

keldavęs 

keldavusi 

keldavę 
keldavusios 

  

K. ko? ... ... ... ... 

BŪSIMASIS 

(būs. l.)   
V.kas

? 

kelsiąs 

kelsianti  

kelsiantys 

kelsiančios  

kelsimas 

kelsima 

kelsimi 

kelsimos 

K. ko? ... ... ... ... 
 

PUSDALYVIS (pusdal.)    
  (vyr. g. ) 

 

(mot. g. ) 

vns. dgs. vns. dgs. 

keldamas keldami keldama keldamos 
 

Pvz.:  Keldamas rąstą, vyras sudejavo iš skausmo. 

 

PADALYVIS (padal.) 

LAIKAI PVZ. 

ESAMASIS  L. (esam.l.)  keliant  

BŪTASIS  KARTINIS  L.  (būt. k. l.) kėlus 

BŪTASIS  DAŢNINIS  L.  (būt. d. l.) keldavus   

BŪSIMASIS  L.  (būs. l.) kelsiant   
 

Pvz.:   Vyrui keliant rąstą, virš miško praskrido lėktuvas. 
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11. SKAITVARDIS  (skaitv.) 

 

S K Y R I A I 
KIEKINIAI (Kiek?, Keli?) 

pagrindiniai dauginiai kuopiniai trupmeniniai 

vienas, 
viena, 

dvylika, 
trisdešimt du 

dveji, 
dvejos, 

penkeri, 
penkerios 

dvejetas, 
devynetas 

viena antroji, 
ketvirtadalis,  

pusantro 

KELINTINIAI (Kelintas? Kelinta?) 
paprastieji įvardžiuotiniai 

pirmas, pirma,  

penktas, penkta 

dvyliktas, 
trisdešimt antras 

vns. G. ką?         pirmąjį      pirmąją 

vns. Įn. kuo?                       pirmąja 

dgs. K.ko?          pirmųjų     pirmųjų 
dgs. G.ką?                         pirmąsias 

 
           LAIPSNIAI 

 

 vyr. g.  mot. g.  bev. g. 

AUKŠČIAUSIASIS pirmiausias pirmiausia pirmiausia 

AUKŠTESNYSIS pirmesnis pirmesnė pirmiau 

NELYGINAMASIS pirmas pirma pirma 

 

Ką? : vienuolika, dvylika, trylika, ... ,devyniolika 
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12. ĮVARDŢIUOTINĖS  FORMOS 

 
 
 

Įvardţiuotiniai būdvardţiai: 
 

baltas + jis = baltasis         balta + ji = baltoji 
 

Įvardţiuotiniai skaitvardţiai:  
 

pirmas + jis = pirmasis    pirma + ji = pirmoji 
 

Įvardţiuotiniai įvardţiai:  
 

manas + jis  = manasis    mana + ji  = manoji 

 
Įvardţiuotiniai dalyviai: 

  
einantis + jis = einantysis 

 
einanti + ji = einančioji 

 

metantis + jis = metantysis 
 

pamestas + jis = pamestasis 
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13. SAKINIO  DALYS 

 

PAGRINDINĖS 

VEIKSNYS TARINYS 

 

kas? ką veikia? 
ką veikė? 

ką veikdavo? 
ką veiks? 

kas pasakyta apie veiksnį? 

 Grynasis: ţiūrėjo, šokinės 

Suvestinis: galiu eiti, nustok kalbėti 
Sudurtinis: yra kareivis, buvo laukiamas 

Mišrusis: gali būti šiltas, turi būti atidesnis 

ANTRININKĖS 

PAPILDINYS PAŢYMINYS APLINKYBĖ 

 

ko? 
kam? 

ką? 
kuo? 

koks? 
kokia? 

kokie? 
kokios? 

kelintas? 
kieno? 

kur? 
kada?  

nuo kada? 
iki kada? 

kaip? 
kodėl? 

kuriuo tikslu? 

 

Kada?        Kas?       Ką veikė?      Kokį?          Ką? 

Vakar      vaikai       ţiūrėjo     įdomų    spektaklį. 
 

 

 Ką?         Ką veikė?           Kur?       Kokie?     Kieno?        
Visus      nustebino        miške      matyti      vilko       

 

   Kas? 
pėdsakai. 
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14. VIENTISINIO SAKINIO SKYRYBA 

VIENARŪŠĖS SAKINIO DALYS 

Skyrybos 
ţenklas 

Taisyklė Pavyzdţiai 

, 
1. Be jungtukų Eţere nardė lydekos , 

kuojos , ešeriai. 

2. Jungtukai o, bet, 
tačiau 

 

Aš jums ne pasakysiu , 
o papasakosiu tolimos 

vaikystės vaizdelį. 

3. Pasikartojančiais 
jungtukais ir, ar, 

arba 

Tu arba parašyk laišką ,  
arba paskambink 

telefonu. 

: 
 
Po apibendrinamojo 

ţodţio 

Šiaurėje gyventi sunku 
visiems: augalams, 

ţvėrims, paukščiams. 

 

  –   
 
Prieš apibendrinamąjį 

ţodį 

Gyvuliai, darţai, vaikai 

– viskas ant vargšės 

motinos galvos. 
 

PRIEDĖLIS 

, kableliai , Po paţymimojo 
ţodţio 

Mes , vaikai , mėgome 
išdykauti. 

– 
 

Po paţymimojo 
ţodţio 

Netrukus atvyko mūsų 

laukiami svečiai - Uţupio 

kaimo mokiniai. 
 

DU AR KELI VIENARŪŠIAI PAŢYMINIAI 

, 

Po 

paţymimojo 

ţodţio 

Taip ir  atėjo  vienas  sekmadienis  ,  
snieguotas ir šaltas. 

                Bet 
Taip ir atėjo vienas snieguotas ir   
šaltas  sekmadienis. 

                                    17 

IŠPLĖSTINIS BŪDVARDINIS AR DALYVINIS 

PAŢYMINYS 
 

, 

Po paţymimojo 

ţodţio 
Pūga  ,  suvariusi   ţmones  į 

trobas ,  pamaţu  rimo. 

 

ĮTERPINYS 
 

, 

(tiesa, teisybė, anot jo, 
regis, rodos, laimei, 

ţinoma, pavyzdţiui, 
vadinasi...) 

Giria , atrodė , paveikė 

keleivį. 

 
KREIPINYS 

 

, 

Be rūpesčių , vaikeli , niekas negyvena. 
Ką , mano geroji mamyte , man dabar daryti? 

 
TIKSLINAMOSIOS APLINKYBĖS 

 

, 

Kai antroji aplinkybė 

patikslina pirmąją,  
antroji išskiriama kableliais. 

Šįvakar , dešimtą 

valandą , prasidės 
šventinis koncertas. 

 

BRŪKŠNYS TARP VEIKSNIO IR TARINIO 
 

– 

praleistas 
„yra“ 

Kernavė  –  senoji Lietuvos sostinė. 
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15. SUDĖTINIO  SAKINIO  SKYRYBA 
Skyry-

bos 

ţenklas 
Taisyklė Pavyzdţiai 

Sudėtiniai  bejungtukiai sujungiamieji sakiniai 

,       
Dėmenys 
savarankiški 

Alksnyne čiauškėjo 
lakštingala , uţkukavo 

gegutė sode. 

: 
Kai yra 
paaiškinimas, 

parėmimas 

Rytas išaušo nepaprastai 
graţus: saulė ţybčiojo iš uţ 

miško. 

– 
Staigus minties 

šuolis ar išvada 
Kelmą prausk neprausęs – 

vis tiek bus juodas. 

Sudėtiniai jungtukiniai  sujungiamieji  sakiniai 

, 
Jungtukai: ir, o, 

bet, tačiau, tik, ar, 

arba, tad, taigi, 
todėl, dėl to, uţtai 

Sargyba stovėjo sode , o 
mudu vakarieniavome. 

, 
Pasikartojantys  
jungtukai:   ir…ir,  

nei…nei,   tai…tai 

Nei darbas šiandien jam 
nebesiseka , nei  valgis  

nelenda. 

Sudėtiniai prijungiamieji sakiniai 

, 
Pagrindinis + 

šalutinis sakinys 

Tuo tarpu jis išgirdo , kad 

uţ alyvų krūmo kaţin kas 
sušlamėjo. 

     TIESIOGINĖ  KALBA 

Atsisuko į mane senelis ir tarė : 

– Ar dar matosi ţvaigţdės? – paklausė manęs. 

– Ne, jau uţslinko debesys, – atsakiau jam, – 
turbūt greitai pradės lyti. 
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16. ŠALUTINIŲ SAKINŲ RŪŠYS 

 

Šalutiniai 
sakiniai 

Jungiamieji 
ţodţiai 

Pavyzdţiai  
 

 
Veiksnio  

(kas?) 

Kad, jog, 
ar, kaip, 

kur 

Buvo matyti,  kaip į jūrą 
leidţiasi raudona saulė. 

 

 
Tarinio 

(koks? kokia?) 

Kad, jog, 
koks, 

kokia, 
toks, 

tokia 

Vaikas buvo toks maţas,  
kad dar net nevaikščiojo. 

 

 

Papildinio  

(ko? kam? ką? 
kuo?) 

Kad, jog, 

ar, kas, 

ką,  koks, 
kuris, 

kaip, kur, 
kada 

Papasakosiu broliukui,  ką 

mačiau sostinėje. 

 

 
Paţyminio 

(koks? kokia?) 

Kuris, 
kuri, 

kada, 
koks, 

kokia, kur 

Pasukome keliuku, kuris 
vedė prie eţero. 

Vietos 
aplinkybės 

(kur?)  

Kur  
 

Gera ten,  kur mūsų nėra. 
 

Nuolaidos 

aplinkybės 

(ko 
nepaisant?) 

Nors, kad 

ir,  

 

Kad ir kaip prašysi, vis tiek 

neateisiu. 

 

↓ 
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ŠALUTINIŲ SAKINŲ RŪŠYS 

 

Laiko 
aplinkybės 

(kada? kaip 
ilgai? kiek 

laiko? kuriuo 
metu?) 

Kai, kada, 
kol, vos, 

vos tik 
 

Kol ateis pavasaris,  dar 
daug sniego iškris. 

 
 

Prieţasties 

aplinkybės 
(kodėl? dėl 

kokios 
prieţasties?) 

Nes, 

kadangi, 
todėl, kad  

 

Mergaitės nuliūdo,  nes 

pralaimėjo kvadrato 
varţybas berniukams. 

 

Sąlygos 
aplinkybės 

(kokiai sąlygai 
esant?)  

Jeigu, jei 
 

Jeigu laiku grįši namo,  
pietūs dar bus ant stalo. 

 
 

Tikslo 

aplinkybės 
(kokiu tikslu?) 

(kad su 

veiksm. 
tar. 

nuos.)  
 

Jam reikia skėčio,  kad 

galėtų eiti lietui lyjant. 
 

Būdo 

aplinkybės 
(kaip?) 

 

Kad, jog, 

lyg, 
tartum 

 

Dideli sprogimai taip 

driokstelėjo,  kad net širdis 
sudrebėjo. 

 

Kiekybės 

aplinkybės 
(kiek?) 

Kad, kiek, 

juo...juo 
tiek..., 

kad 

Grybų radome tiek daug,  

kad neturėjome kur dėti.  
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17. SAKINIO KEITIMO PAVYZDŢIAI 

1. Išplėstinis paţyminys pakeičiamas šalutiniu 

paţyminio sakiniu. 

 

Pvz.: Kartu su Sabina plaukė geltoni medţių 

lapai, vėjo atnešti iš tolimų sodybų. (kokie 

lapai?) 

 

 

Kartu su Sabina plaukė  geltoni medţių lapai, 

kuriuos vėjas atnešė iš tolimų sodybų. 

 

 

 

2. Išplėstinė dalyvinė aplinkybė pakeičiama 

šalutiniu laiko aplinkybės sakiniu 

 

        Pvz. Atveţtas mokytis į Marijampolę, aš 

pirmą kartą patekau į miestą.  

 

Kai mane atveţė mokytis į Marijampolę, aš 

pirmą kartą patekau į miestą. 
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18.FUNKCINIAI STILIAI 

 

Stiliaus 
pavadinimas 

Apibūdinimas  

 
 

Mokslinis 

 Stilistinės ypatybės- tikslumas, 
aiškumas, objektyvumas 

 Ţanrai- straipsnis, tezės, 
vadovėlis, referatas, anotacija, 

pranešimas  

Pvz.: šviesos spindulys, krisdamas į 
akį, pirmiausia patenka į apvalų 

skaidrų langelį-rageną, kuri yra 
stipriausiai šviesą lauţianti akies 

struktūra. Tai išgaubtas galingas 
lęšis, kurio optinė galia sudaro dvi 

trečiąsias visos akies optinės galios. 
(T.Vestonas „Anatomijos atlasas“) 

 

 
 

Administracinis 

 Stilistinės ypatybės- 
oficialumas, tikslumas, 

standartiškumas 
 Ţanrai- instrukcija, kvitas, 

potvarkis, protokolas, prašymas, 
gyvenimo aprašymas, įsakymas 

 
Pvz.: Lietuvos Respublikos 

Konstitucija 
I Skirsnis 

Lietuvos valstybė 
15 straipsnis: 

Valstybės vėliavos spalvos- geltona, 
ţalia, raudona. 

Valstybės herbas- baltas Vytis 

raudoname lauke. 
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Publicistinis 

 Vartojimo sritis- ţiniasklaida 
 Stilistinės ypatybės- keliama 

konkrečiu laikotarpiu visuomenei svarbi 
problema 

 Ţanrai- straipsnis, interviu, 
reportaţas, kronika, recenzija, esė 
Pvz. Man norisi paţadinti ţmones. Mano 
misija- siekti, kad kiekvienas ţmogus savęs 

paklaustų: ar aš teisingai gyvenu? Kodėl aš 
gyvenu? Kam tas gyvenimas skirtas? Kas 
aš toks esu? Kai ţmogui kyla tokie 

klausimai, prasideda mąstymo procesas. 
(Romas Sakadolskis) 

 
 

 
Meninis 

 Vartojimo sritis- groţinė literatūra 
 Stilistinės ypatybės- 

individualumas, vaizdingumas, 
emocionalumas 

Pvz. Uţkulisyje stovėjo pelytė, 
laukdama savo eilės eiti į sceną. Čia pat 

vienas scenos darbininkas su gaisrininku 
lošė kortomis, ir Pelytė matė, kaip didėja 

pinigų krūvelė ant stalelio, ir kaţkodėl 
norėjo, kad laimėtų gaisrininkas. 

Pelytės vaidmuo buvo maţas, tačiau 

labai svarbus. Kol Princesė dabinasi prieš 
veidrodį, laukdama savo mylimojo, staiga 

per kambarį perbėga Pelytė, maţa, pilka, 
grakščiai besisukanti, prikaustanti ţvilgsnį ir 
uţburianti visus. 

Bitė Vilimaitė „Pelytė“ 

 

Buitinis 

 Vartojimo sritis- kasdienė aplinka 

 Turinys- paprasti kasdieniai dalykai 
 Stilistinės ypatybės- laisvumas, 

neoficialumas 
 Ţanrai- anekdotas 
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19. MENINĖS RAIŠKOS PRIEMONĖS 

 
Metafora – paslėptas 
palyginimas 

Kraujaţolių ţvaigţdynai 
pakely... 
(ţiedai lyginami su 

ţvaigţdynais) 

Personifikacija 

(įasmeninimas) – ţmogaus 
būdo bruoţų suteikimas 

negyviems daiktams. 

Akmenėlis turi šaltą širdį. 

Deminutyvas – maţybinis 

ţodis. 
 

Teka skruostais ašarėlės. 
 

Saulelė,   motutė 

Frazeologizmas – 
nekintantis perkeltinės 
prasmės ţodţių junginys 

(maţiausiai 2 ţodţiai). 
 

Jau šaukštai po pietų. (per 
vėlu) 
 

Kiškio pyragas. (lauktuvės) 

Hiperbolė – meninis 
padidinimas. 

 

Tūkstantį kartų aš tau viską 
aiškinau. 

Litotė – meninis 

sumaţinimas. 

Atnešė sūrio tik ant vieno 

danties. 
 

Palyginimas – dviejų dalykų 
gretinimas 

Ţvilga, plieskia rasa lyg (kaip) 
sidabro karoliai. 
 

Epitetas – vaizdingas 
apibūdinimas. 

Sidabrinės raţienos, šventa 
ţemė, mergelė lelijėlė. 

Retorinis klausimas – 
klausimas, nereikalaujantis 

atsakymo. 

Kur ji – manoji meilė 
ugniaţiedė? 

Retorinis sušukimas – 

šaukiamasis sakinys, kuriuo 
kalbėtojas išsako savo 

jausmus. 

Kaip graţu dabar laukuos! 

Ironija – paslėpta pašaipa. O taip, juk aš kaltas visada. 
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20. LITERATŪROS RŪŠYS IR ŢANRAI 

Rūšys Ţanrai  

 

EPAS 

Apsakymas - trumpas, neeiliuotas 

kūrinys. Nedaug veikėjų, vaizduojamas 
neilgas laiko tarpas. 

Novelė- prozos ţanras, kuriam būdingas 

glaustas turinys, trumpas laiko tarpas, 
maţai veikėjų, daţnai netikėta pabaiga 

Apysaka – kūrinys, ilgesnis uţ apsakymą, 
bet trumpesnis uţ romaną. 

Autobiografija – pasakojimas apie save 
Biografija- ţmogaus gyvenimo istorija 

Dienoraštis- kasdieniai uţrašai 
Esė-  laisvos formos rašinys arba 

straipsnis aktualia tema 
Pasakėčia – trumpas eiliuotas 

pamokomasis pasakojimas, kurio daţniausi 
veikėjai- gyvūnai 

Interviu- klausimų- atsakymų forma 
parašytas tekstas 

Laiškas- individualus asmens rašinys 

kitam asmeniui, siunčiamas paštu 
(paprastu ar elektroniniu) 

Reklama-  

LYRIKA Eilėraštis- trumpas eiliuotas kūrinys 

 
Daina- eiliuotas, melodingos intonacijos 

kūrinys 

DRAMA Drama (pjesė)—vaidinti skirtas rimto, 
bet ne tragiško turinio kūrinys 

Komedija- vaidinti skirtas linksmas 
kūrinys 

Tragedija- dramos kūrinys, kuris 
daţniausiai baigiasi veikėjo mirtimi. 
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