
Vardas: _________________ 
 
 

7kl. balandžio 25d. LIETUVIŲ KALBOS namų darbai 

 GRAMATIKOS APIBENDRINIMAS (pirma dalis) 
 
Perskaitykite, ką reikia žinoti apie daiktavardį ir būdvardį ir atlikite užduotis. Visi 
atsakymai į klausimus yra aprašyme, reikia tik juos surasti :) 
 
Daiktavardis yra kalbos dalis, kuri pavadina daiktą (Čia stovi stalas.), reiškinį (Lauke lyja lietus.) arba 

veiksmą (Jis lanko plaukimą.) ir atsako į klausimą kas tai?  

● Daiktavardžiai gali būti moteriškos arba vyriškos giminės (Namas – vyr.g. gėlė – mot.g.). 

● Daiktavardžiai yra linksniuojami pagal klausimus: Kas?Ko?Kam?Ką?Kuo?Kur? 

● Daiktavardžiai yra kaitomi skaičiais ir linksniais. Tai reiškia, kad gali keistis jų skaičius ir linksniai.  

Pagrindinės rašybos taisyklės:  

● Vietininko linksnyje (kur?) visada gale rašome e. Aš niekada nebuvau (kur?) Graikijoje. 
● Vienaskaitos galininko (ką?) linksnyje visada rašome nosinę. Prašau paduok man (ką?) pieštuką. 
● Daugiskaitos kilmininko (ko?) linksnyje visada rašome nosinę. Gavau labai daug (ko?) dovanų. 

 
Kas tai yra daiktavardis? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Išbrauk žodžius, kurie nėra daiktavardžiai: 
 
VĖJAS   KREPŠINIS   RAŠYTI  LAIMĖ   DŽIAUGTIS   SMAGIAI   SNIEGAS 
 
Kuo kaitomi daiktavardžiai:   _______________    ir   ________________ 
 
Kas nesikeičia daiktavardžiuose? ____________  
 
Kokios giminės būna daiktavardžiai?     _______________   arba   ________________ 
 
Kada daiktavardžių galūnėje rašome nosinę? Parašyk taisykles ir pavyzdžius. 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 



 
Kokia taisyklė NEBUVO pritaikyta šiame sakinyje? Pataisyk klaidas. Jų yra trys. 
 

Neradau savo šuniuko nei laukia, nei kambaryja, jo 

nebuvo net ir mano lovoja. 

 
______________________________________________________________________ 
 
Sakinyje rask daiktavardžius ir išnagrinėk juos gramatiškai (parašyk, kokia giminė, 
skaičius, linksnis). Naudokis daiktavardžių lentele. 
 

Pelėda išgąsdino visą bebrų šeimyną. 

 

1. _________________________________________________________ 

 

2. _________________________________________________________ 

 

3. _________________________________________________________ 

 

 

Būdvardis yra kalbos dalis, kuri nusako daikto ypatybę ir atsako į klausimus koks? kokia? (Gražus rytas, 

medinė kėdė, geltona saulė). 

● Būdvardžiai kaip ir daiktavardžiai kaitomi skaičiais ir linksniais. Jie yra visada derinami prie 

daiktavardžio. Per atostogas perskaičiau daug (ko?) įdomių knygų. Rūbai sukabinti (kur?) 

senoje spintoje. 

● Tas pats būdvardis gali būti ir moteriškos ir vyriškos giminės. Tai priklauso su kokios giminės 

daiktavardžiu jis yra derinamas. Baltas (vyr.g.) namas, balta (mot.g.) gėlė. 

● Būdvardžiai gali būti laipsniuojami (gražus, gražesnis, gražiausias) 
 

Pagrindinės rašybos taisyklės:  

● Vietininko linksnyje (kur?) visada gale rašome e. Aš miegu (kur?) naujoje lovoje. 
● Vienaskaitos galininko (ką?) linksnyje visada rašome nosinę. Pamečiau (ką?)juodą pieštuką. 
● Daugiskaitos kilmininko (ko?) linksnyje visada rašome nosinę. Noriu (ko?) skanių saldainių. 

 

 
 
Kas tai yra būdvardis? Pabandyk parašyti savais žodžiais. 
 
___________________________________________________________________________ 
 



___________________________________________________________________________ 
 
Išbrauk žodžius, kurie nėra būdvardžiai: 
 
RAUDONAS   SMAGIAI   LENGVA   TYLUS   TYLIAI   NEĮDOMI   ĄŽUOLINIS 
 
Kuo kaitomi būdvardžiai? _______________    _______________   ______________ 
 
Kada būdvardžių galūnėje rašome nosinę? Parašyk taisykles ir pavyzdžius. 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Sakinyje rask būdvardžius ir išnagrinėk juos gramatiškai (parašyk, kokia giminė, 
skaičius, linksnis). Naudokis daiktavardžių lentele. 
 

Dideliame sode augo geltoni obuoliai, raudonos vyšnios, 

bet niekur nemačiau mano mėgiamiausių, saldžių kriaušių. 

 

1. _________________________________________________________ 

 

2. _________________________________________________________ 

 

3. _________________________________________________________ 

 

4. _________________________________________________________ 

 

5. _________________________________________________________ 
 

Parašyk šiuos būdvardžius skirtingais laipsniais. 
 

geltonas geltonesnis geltoniausias 

naujas   

geras   

raudonas   

įdomus   

švarus   



 


