
Parengė surdopedagogė ekspertė Sigita Koroliovė 

 

VIENTISINIO SAKINIO SKYRYBA 

Kontrolinis darbas 

 

1. Sudėkite, kur reikia, skyrybos ženklus ir paaiškinkite kiekvieno sakinio skyrybą. 

Už teisingą atsakymą skiriama 0,5 balo. 

 

1. Lauke tai lyja tai sninga. 

________________________________________________________________________________ 

2. Miške auga baravykai raudonikiai ir voveraitės. 

________________________________________________________________________________ 

3. Į uostą atplaukė kruizinis laivas vežantis net tūkstantį turistų. 

________________________________________________________________________________ 

4. Ten nežinomuose kraštuose ir gėlės atrodo gražesnės. 

________________________________________________________________________________ 

5. Gyvenu gerai labai gerai! 

________________________________________________________________________________   

6. Pūga suvariusi ir žmones ir žvėris į trobas urvus olas pamažu rimo. 

________________________________________________________________________________ 

7. Visi sužiuro durims tyliai prasivėrus. 

________________________________________________________________________________ 

8. Povilas aukštai kilnodamas kojas darė rytinę mankštą. 

________________________________________________________________________________ 

9. Bėgiais linksmai riedėjo traukinys vežantis keleivius į Vilnių. 

________________________________________________________________________________ 

10. Suskambėjus žadintuvui vaikai nenorėjo keltis. 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Sugalvokite po vieną sakinį su vienarūšėmis sakinio dalimis, tikslinamąja aplinkybe, 

išplėstiniu pažyminiu ir išplėstine aplinkybe. 

Už teisingą sakinį skiriamas 1 balas. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Duotoje laikraščio iškarpoje raskite nors vieną vientisinį sakinį, kuriame yra 2-oje 

užduotyje išvardintos sakinio dalys. 

Už kiekvieną rastą teisingą sakinį gausite po 0,5 balo. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  



Parengė surdopedagogė ekspertė Sigita Koroliovė 

 

VIENTISINIO SAKINIO SKYRYBA 

Kontrolinio darbo atsakymai 

 

1. Sudėkite, kur reikia, skyrybos ženklus ir paaiškinkite kiekvieno sakinio skyrybą. 

 

1. Lauke tai lyja, tai sninga. 

Vienarūšės sakinio dalys. 

2. Miške auga baravykai, raudonikiai ir voveraitės. 

Vienarūšės sakinio dalys. 

3. Į uostą atplaukė kruizinis laivas, vežantis net tūkstantį turistų. 

Išplėstinis pažyminys. 

4. Ten, nežinomuose kraštuose, ir gėlės atrodo gražesnės. 

Tikslinamoji vietos aplinkybė. 

5. Gyvenu gerai, labai gerai! 

Tikslinamoji būdo aplinkybė. 

6. Pūga, suvariusi ir žmones, ir žvėris į trobas, urvus, olas, pamažu rimo. 

Išplėstinis pažyminys, vienarūšės sakinio dalys. 

7. Visi sužiuro durims tyliai prasivėrus. 

Išplėstinė aplinkybė, einanti po tarinio. 

8. Povilas, aukštai kilnodamas kojas, darė rytinę mankštą. 

Išplėstinė būdo aplinkybė. 

9. Bėgiais linksmai riedėjo traukinys, vežantis keleivius į Vilnių. 

Išplėstinis pažyminys. 

10. Suskambėjus žadintuvui, vaikai nenorėjo keltis. 

Išplėstinė laiko aplinkybė. 

 

2. Sugalvokite po vieną sakinį su vienarūšėmis sakinio dalimis, tikslinamąja aplinkybe, 

išplėstiniu pažyminiu ir išplėstine aplinkybe. 

Už teisingą sakinį skiriamas 1 balas. 

 

3. Duotoje laikraščio iškarpoje raskite nors vieną vientisinį sakinį, kuriame yra 2-oje 

užduotyje išvardintos sakinio dalys. 

Už kiekvieną rastą teisingą sakinį gausite po 0,5 balo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parengė surdopedagogė ekspertė Sigita Koroliovė 

 

Adaptuota užduotis 

VIENTISINIS SAKINYS 

kontrolinis darbas 

 

1. Raskite ir pabraukite žodžius, atsakančius į klausimus Kas? ir Ką veikia? 

Už teisingą atsakymą skiriama 0,5 balo. 

 

1. Lauke lyja lietus 

 

2. Miške auga baravykai, raudonikiai ir voveraitės. 

 

3. Į uostą atplaukė laivas. 

 

4. Nežinomuose kraštuose auga gražios gėlės. 

 

5. Aš gyvenu gerai! 

   

6. Pūga pamažu rimo. 

 

7. Vaikai sužiuro į tyliai prasivėrusias duris. 

 

8. Povilas darė rytinę mankštą. 

 

9. Bėgiais linksmai riedėjo traukinys. 

 

10. Suskambėjus žadintuvui vaikai nesikėlė. 

 

 

2. Užpildykite lentelę. 

Už teisingą atsakymą skiriama 0,5 balo. 

 Ką veikia? Kas?  

Mokytoja pasakoja. Tėtė  skaito 

Varna ... ... valgo 

Autobusas   šoka 

Medis   skrenda 

Lietus   piešia 

Vanduo   kvepia 

 


