7kl. gruodžio 9d namų darbai
Vardas__________________
1. Parašykite pagal pavyzdį.
Kambaryje yra šešios kėdės (6 kėdė). Knygyne nusipirkau (ką?) _______________
(3 knyga), _________________ (2 filmas) ir ____________________ (7 žaidimas).
Stalčiuje yra (kas?) _________________________________________________
(24 šakutė). Kuprinėje neradau (ko?) ____________________________________
(4 sąsiuvinis). Vakar apsipirkau (kur?) _____________________________ (2
parduotuvės). Gavau grąžos (ką?) _______________________________ (€17)
2. Parašykite pagal pavyzdį.
Piniginėje turiu (ką?) vienuolika eurų (€11). Už batus mokėjau (ką?/ kiek?)
___________________________________ (19 doleris). Išvažiuoju į Lietuvą
(kam?kuriam laikui?)__________________________________ (13 diena). Vasarą
uždirbau (ką?) ___________________________________ (1000 doleris).
3. Parašykite tinkamą dauginių skaitvardžių formą.
Vienas – vieneri, vienerios
Šeši – šešeri, šešerios
Du- dveji, dvejos
Septyni – septyneri, septynerios
Trys- treji, trejos
Aštuoni – aštuoneri, aštuonerios
Keturi – ketveri, ketverios
Devyni – devyneri, devynerios
Penki – penkeri, penkerios
Praėjo ketveri metai (4 metai). Spintoje kabo (kas?) ________________
____________ (3 marškiniai) ir _______________________ (2 kelnės). Mūsų
name yra (kas?)___________________________ (9 durys). Mano mamai yra
_________________________________________ (36 metai). Labai greitai
prabėgo _________________________________ (5 metai).
4. Parašykite, kelintas/kelinta.
Dvidešimt pirma

(21) diena

_________________ (15) namas

_________________ (3) aukštas
_________________ (8) savaitė

_________________ (18) gimtadienis

___________________ (9) kabinetas

_____________________(7) mėnesis

__________________ (12) kambarys

_________________ _____(27) butas

______________________ (30) diena

5. Parašykite pagal pavyzdį.
Čia yra du namai. Autobusų stotelė yra už dviejų namų.
Čia yra dvi draugės. Laukiu _________________________.
Čia trys bilietai. Nėra ________________________.
Trys valandos. Lėktuvas atskrenda po ____________________________.
Keturi lagaminai. Nerandu mūsų ______________________________.
Šešios minutės. Prašom paskambinti už __________________________.
6. Parašykite tinkamą formą.
Rytą į mokyklą važiuoju autobusu (10, minutė) ____________________________.
Be __________ devynios (8:55) aš jau esu mokykloje. Lygiai (9:00) _____________
________________ prasideda pamokos. Dabar yra (2:30) __________________.
Už (3) ____________ valandų prasidės treniruotė. Reiks išvažiuoti iš namų prieš
(15) _____________________ minučių. Lauksiu tavęs be ____________
__________ (17:50).
7. Parašyk šios dienos datą ir valandą.
Pvz. Šiandien yra du tūkstančiai trisdešimt penkti metai gegužės dvidešimt pirma
diena, pusė devynių vakaro.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

