
LIETUVIŲ KALBOS VIKTORINOS „KALBOS NAMAI“ KLAUSIMAI 

 

 

Teisingi atsakymai paryškinti. 

 

1. Kuris lietuvių kalbos žodis tiesiogiai neverčiamas į kitas kalbas? 

a) vaivorykštė; 

b) pasakėčia; 

c) knygnešys. 

 

2. Kas yra gramatinė klaida? 

a) tokios sąvokos nėra; 

b) rašybos klaida; 

c) korektūros klaida. 

 

3. Kurio varianto žodžiai parašyti su rašybos klaidomis? 

a) pabalusius, aiškiaregys, nuopuolis; 

b) gręsiantys, sukūriai, kraujosrūvos; 

c) paviljonas, biliardas, sąvartynas. 

 

4. Kurio varianto nelietuviški žodžiai parašyti taisyklingai? 

a) čeburėkas, fojė, suši; 

b) grafitti, karaoke, failas; 

c) hiphopas, feisbukas, skeneris.  

 

5. Kuris žodis vartotinas elektroniniuose laiškuose? 

a) prisegti;  

b) prikabinti; 

c) pridėti. 

 

6. Kuris įterpinys nevartotinas bendrinėje lietuvių kalboje? 

 a) atrodo; 

 b) rodos; 

c) berods. 

 

7. Kurio varianto žodžiai yra tarptautiniai? 

a) zebras, bebras, ofisas; 

b) gitara, serenada, polka;  

c) bestseleris, printeris, serveris. 

 

8. Kuriame sakinyje yra skyrybos klaida? 

a) Nežinau, ar pamatęs kaukės nedėvintį žmogų, būčiau jį perspėjęs; 

b) Nežinau, ar, pamatęs kaukės nedėvintį žmogų, būčiau jį perspėjęs; 

c) Nežinau, ar pamatęs kaukės nedėvintį žmogų būčiau jį perspėjęs. 

 

 



2 
 

9. Kuriame žodžių junginyje pavartotas netaisyklingos darybos žodis? 

a) knygos bendraautorius; 

b) naujametis atvirukas; 

c) įmonės bendraturtis. 

 

10. Kiek iš šių žodžių turi kirtį galiniame skiemenyje: suteikta galimybe, brangia mamyte, įdomia 

pamoka, gauta dovana, gražia Lietuva? 

a) keturi; 

b) penki; 

c) du. 

 

11. Kas sukūrė naujadarą vaizduoklis? 

a) informatikai; 

b) kalbininkai; 

c) kiti kalbos vartotojai. 

 

12. Kas raitą karį, vaizduojamą herbuose, pirmasis pavadino vyčiu? 

a) Simonas Daukantas; 

b) Konstantinas Sirvydas; 

c) Mikalojus Daukša. 

 

13. Kuriame sakinyje nėra skyrybos klaidų? 

a) Vis dėlto, mokytojų, dirbančių korepetitoriais, nėra daug; 

b) Be tikslų ir motyvacijos asmenybės kryptingumą lemia ir individuali vertybių sistema; 

c) Šis žurnalo numeris yra šiek tiek kitoks, negu įprasta. 

 

14. Kuris literatūrologas (-ė) taip teigė: „Turėdama bendrą teritoriją, tauta privalo turėti ir bendrą 

kalbą, – tai viena iš pagrindinių nacionalinės egzistencijos būtinybių.“? 

a) Petras Bražėnas; 

b) Viktorija Daujotytė; 

c) Jonas Lankutis. 
 

15. Kurio varianto frazeologizmai yra išversti iš kitų kalbų? 

a) šunkeliais išeiti, lūpą pakabinti; 

b) trūksta vieno šulo, iškrėtė kiaulystę; 

c) priskaldyti malkų, makaronus kabinti. 
 

16. Kuris teiginys labiausiai atitinka tikrovę? 

a) keptuvė yra susijusi su kamuoliu; 

b) keptuvė yra susijusi su debesimi; 

c) keptuvė yra susijusi su naujienomis. 
 

17. Kiek lietuvių kalbos diktanto konkursų yra surengęs Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių 

skyrius? 

a) 28; 

b) 14; 

c) 25. 
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18. Ką reiškia frazeologizmas akimis žibinti? 

a) meiliai žiūrėti; 

b) tykoti, norint gauti; 

c) būti matomam. 

 

19. Kurios žodžio formos yra taisyklingos? 

a) tikėdamosios, mokęsis, kreipimąsi; 

b) besižavėdamos, mokysęs, kreipimesi; 

c) žavėdamosi, mokiusis, kreipimųsi. 

 

20. Sakinyje Koks jis akiplėša! daiktavardis yra: 

a) moteriškosios giminės, nes tai rodo galūnė -a; 

b) vyriškosios giminės, nes tai rodo įvardis jis; 

c) bendrosios giminės, nes tinka ir vyrui, ir moteriai pavadinti. 

 

21. Kuris iš šių sakinių netaisyklingas? 

a) Praėjusį rudenį „Dagilėlio“ koncertuose aidėjo gražiausios repertuaro dainos; 

b) Praėjusį rudenį berniukų choro „Dagilėlio“ koncertuose aidėjo gražiausios repertuaro 

dainos; 

c) Praėjusį rudenį berniukų choro „Dagilėlis“ koncertuose aidėjo gražiausios repertuaro 

dainos. 

 

22. Kuris žodžių junginys yra vartotinas? 

a) pakankamai mažas; 

b) didesnė pusė;  

c) žingeidus mokinys. 

 

23. Kuri kūno dalis dažniausiai minima frazeologizmuose? 

a) galva; 

b) akis; 

c) širdis. 

 

24. Kas yra metaforos kalbos namai autorius (-ė)? 

a) Rita Miliūnaitė; 

b) Aldona Puišytė; 

c) Justinas Marcinkevičius.  

 

25. Ką reiškia vakarų aukštaičių šiauliškių patarmėje vartojamas frazeologizmas stimburį laužti? 

a) stengtis gražiai ką padaryti; 

b) nusiminti; 

c) daryti ką nors per jėgą, labai stengtis. 

 

__________________ 


