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LIETUVIŲ KALBA
Multimedijos kalbos ir kultūros kursas migrantams

A2 lygis
Kaip bendrauti kasdienin÷se situacijose Lietuvoje

Projektą finansuoja Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programa
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MODULIS 8
APSIPIRKIMAS

Apsipirkimas
Modulis susijęs su apsipirkimo tema: kaip pasiteirauti padav÷jos apie norimą įsigyti prekę, jos
kainą, dydį? Kaip pakeisti pirkinį kitu, jei pasteb÷jote defektą? Šalies informacijoje pateikiama
informacija apie Lietuvos nacionalinę valiutą.

Modulio turinys
Situacija
Parduotuv÷l÷je
Maisto parduotuv÷je
Drabužių parduotuv÷je

Modulis 8

Bendravimo būdas
Dialogas
Dialogas
Dialogas

Mokymosi turinys
Skaitvardžių linksniavimas
Daiktavardžių linksniavimas
Kilmininko naudijimas
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Drabužių parduotuv÷je
Mobiliojo ryšio paslaugų
parduotuv÷je
Šalies informacija

Modulis 8

Dialogas
Dialogas

Kiekiniai skaitvardžiai
Kelintiniai skaitvardžiai

Pateikta informacija

Lietuvos nacionalin÷s
valiutos pristatymas
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Dialogas Nr. 1

Parduotuv÷l÷je
(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 8, dialogas 1. Lietuvos“ – Modulis 8.1)
Pokalbis
Situacija: Urt÷ atvyko į
parduotuvę nusipirkti
suknel÷s.
Veik÷jai: Urt÷,
pardav÷ja
Vieta: Parduotuv÷

Pardav÷ja:

Laba diena.

Urt÷:

Laba diena.

Pardav÷ja:

Kuo gal÷čiau Jums pad÷ti?

Urt÷:

Nor÷čiau nusipirkti suknelę.

Pardav÷ja:

Kokios suknel÷s nor÷tum÷te?

Urt÷:

Svajoju apie lengvą suknelę. Nor÷čiau ilgos, moteriškos. Gal iš šilko?

Modulis 8

puslapis

-6-

Migrantų mokymas valstybin÷s kalbos Europos šalyse

Pardav÷ja:

Kokios spalvos?

Urt÷:

Baltos arba su margais raštais, pavyzdžiui, vasariškomis g÷l÷mis.

Pardav÷ja:

Minut÷lę. Manau, tikrai kažką rasime. Kaip Jums ši suknel÷?

Urt÷:

Labai graži.

Pardav÷ja:

Sakykite, kokio dydžio Jums reik÷tų?

Urt÷:

Matau šis yra kaip tik tinkamas - 36. Kiek ji kainuoja?

Pardav÷ja:

Jos kaina 100 litų.

Urt÷:

O kiek kainuoja šita suknel÷?

Pardav÷ja:

Ši - brangesn÷. Jos kaina yra 300 litų, nes medžiaga yra truput÷lį
geresn÷.

Urt÷:

Nor÷čiau ją pasimatuoti.

Pardav÷ja:

Žinoma.

Urt÷:

Ši truput÷lį per didel÷. O koks yra jos dydis? Man reik÷tų 36 dydžio
suknel÷s.

Pardav÷ja:

Tuoj atnešiu Jums pasimatuoti kitą... Na, ir kaip? Ar ši tinka geriau?

Urt÷:

Ši tinka idealiai. Priminkite, kokia jos kaina?

Pardav÷ja:

Ši kainuoja 300 litų. Tačiau, jei turite mūsų mados namų nuolaidų
kortelę, Jums suteiksime 20 procentų nuolaidą. Tokiu atveju reik÷tų
mok÷ti tik 240 litų.

Urt÷:

Gerai. Nuolaidų kortelę turiu.

Pardav÷ja:

Labai gerai. Šią savaitę taip pat suteikiama nuolaida diržams ir kitiems
aksesuarams.

Urt÷:

Gal gal÷tum÷te parodyti, kur sud÷ti papuošalai? Kaip tik nor÷čiau įsigyti
ką nors prie šios suknel÷s.

Pardav÷ja:
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Urt÷:

Manau, kad priderinsiu. Nor÷čiau kokių nors ilgų karolių. Įvairių spalvų.

Pardav÷ja:

Jų kaina tikrai gera: nuo 50 iki 100 litų.

Urt÷:

Man patinka šis kailis. Tikrai neblogai atrodo.

Pardav÷ja:

Tikrai tinka.

Urt÷:

Tai jį pirksiu. Gal gal÷tum÷te suskaičiuoti, kiek man visa tai kainuos?

Pardav÷ja:

Suknel÷s kaina - 300 litų. Su nuolaida jos kaina yra 240 litų ir 20 centų.
Karolių kaina 15 litų. Su 30 procentų nuolaida - 10 litų ir 50 centų.
Bendra suma bus 265 litai ir 70 centų.

Urt÷:

Nor÷čiau atsiskaityti kortele.

Pardav÷ja:

Ačiū.

Urt÷:

Ačiū Jums už pagalbą.

Pardav÷ja:

Viso gero, geros Jums dienos.
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1 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Urt÷ at÷jo į parduotuvę nor÷dama įsigyti suknelę.
b. Urt÷ svajojo apie mažą juodą suknelę.
c. Urt÷ vilki 38 dydžio drabužius.
d. Urtei nepatiko kailis.
e. Urt÷ atsiskait÷ grynais.

2 Pratimas
Parašykite (papasakokite), kiek kainuoja Jūsų drabužiai, aksesuarai, avalyn÷. Taip pat
parašykite apie tai, ką nor÷tum÷te įsigyti ir kiek šie daiktai kainuoja. Skaitvardžius rašykite ne
skaitmenimis, o raid÷mis.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................
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Dialogas Nr. 2

Maisto parduotuv÷je
(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 8, dialogas 2. Lietuvos“ – Modulis 8.2)
Pokalbis
Situacija: Urt÷ atvyko į
parduotuvę nusipirkti
maisto produktų.
Veik÷jai: Urt÷,
pardav÷ja
Vieta: Parduotuv÷

Urt÷:

Labas vakaras.

Pardav÷jas:

Labas vakaras.

Urt÷:

Nor÷čiau nusipirkti vaisių ir daržovių. Sakykite, ar šviežios?

Pardav÷jas:

Žinoma, siūlome tik šviežius vaisius ir daržoves.

Urt÷:

Tuomet nor÷čiau vieną kilogramą bulvių.

Pardav÷jas:

Štai prašom.

Urt÷:

Taip pat nor÷čiau 5 kilogramus pomidorų.
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Pardav÷jas:

Taip, tuoj pasversiu. Gal dar kažko?

Urt÷:

Taip, nor÷čiau pusę kilogramo agurkų. Vieno kopūsto bei pusę
kilogramo šparaginių pupelių.

Pardav÷jas:

Taip, prašau.

Urt÷:

Aha, dar galvoju, jog nor÷čiau deserto. Gal vaisių... O gal kažką
pasiūlytum÷te?

Pardav÷jas:

Turime šviežių braškių. Šios labai gardžios ir saldžios. Tikrai tiks
desertui.

Urt÷:

Sakykite, kiek kainuoja kilogramas?

Pardav÷jas:

Kilogramo kaina 10 litų.

Urt÷:

Gerai, pasverkite man pusę kilogramo braškių.

Pardav÷jas:

Turime skanių bananų, obuolių, persikų ir nektarinų.

Urt÷:

Hmm, na, gal duokite 4 bananus ir porą nektarinų.

Pardav÷jas:

Taip, tuoj pat. Gal dar kažko pageidautum÷te?

Urt÷:

Na, manau, kad jau viskas.

Pardav÷jas:

Tada viską suskaičiuosiu.

Urt÷:

Oi, atsiprašau, pamiršau paprašyti morkų ir svogūnų. Labai atsiprašau.

Pardav÷jas:

Nieko tokio. Kiek nor÷site?

Urt÷:

Pasverkite pusę kilogramo morkų, 6 svogūnus, sviesto ir grietin÷s. Ir
tada jau galite skaičiuoti.

Pardav÷jas:

Tai gi bus 36 litai ir 57 centai.

Urt÷:

Ačiū Jums labai. Tur÷site grąžos iš 100 litų?

Pardav÷jas:

Taip, žinoma, jokių problemų. Štai Jūsų grąža: 63 litai, 43 centai.

Urt÷:

Ačiū Jums ir iki pasimatymo.

Pardav÷jas:

Ačiū ir Jums.
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3 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Pardav÷ja pasak÷ Urtei, kad jų parduotuv÷ siūlo tik šviežias daržoves.
b. Urt÷ nusipirko braškių.
c. Urt÷ atsipraš÷ pardav÷jos, jog užmiršo paprašyti kai kurių maisto produktų.
d. Pardav÷ja netur÷jo grąžos iš 100 litų.
e. Urt÷ pažad÷jo pardav÷jai ateiti rytoj.

4 Pratimas
Parašykite savo m÷gstamiausio patiekalo receptą ir gaminimo procesą.
Pavyzdys:
Blyneliai su sūriu.
Tai labai lengvas, greitas ir sotus patiekalas.
4 porcijoms reik÷s:
300 g miltų,
1 kiaušinio,
200 ml pieno,
200 g fermentinio sūrio,
150 g sviesto,
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šiek tiek druskos.
Gaminimo procesas:
Kiaušinio trynį išplakite su druska, sumaišykite su pienu ir miltais. Įmaišykite išplaktą baltymą.
Tešla turi būti grietin÷s tirštumo.
Sūrį supjaustykite nedidel÷mis kvadratin÷mis plokštel÷mis. Į įkaitintus riebalus d÷kite po
šaukštą tešlos, ant viršaus užd÷kite po sūrio gabal÷lį ir uždenkite trupučiu tešlos.
Kepkite iš abiejų pusių, kol gražiai pagels. Prieš tiekdami užpilkite karštu lydytu sviestu.
Mano receptas:
Man reik÷s:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Gaminimo procesas:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

5 Pratimas

Prisiminkite maisto produktus. Parašykite, ką Jums labiausiai patinka valgyti, ką m÷gstate
gaminti.

Vaisiai / uogos: obuolys, abrikosas, bananas, spanguol÷s, citrina, mandarinas, apelsinas,
persikas, arbūzas, brašk÷s, žemuog÷s, kriauš÷, slyvos, ananasas, vynuog÷s, aviet÷s,
m÷lyn÷s, džiovinti vaisiai.
Padažai / pagardai / prieskoniai: grilio padažas, aštrus padažas, saldus padažas, tirštas
padažas, saldžiarūgštis padažas, garstyčių padažas, medaus padažas, majonezo
padažas, karis, prieskoniai, balto vyno padažas, bazilikas, juodieji pipirai, kvapnieji pipirai.
Pieno produktai: grietin÷, varšk÷, varšk÷s sūris, pienas, jogurtas, rūgpienis, sviestas,
sūris, puskietis sūris, minkštas sūris, kietas sūris, fermentinis sūris, pel÷sinis sūris, sūris su
riešutais.
Saldumynai: ledai, vaisių desertas, žel÷, vaisių kokteilis, šokoladiniai saldainiai, ledų
kokteilis, karštas šokoladas, kava, tortas, medus, sausainis, pyragaitis, blyneliai su varške.
Žuvis: menk÷, jūros lydeka, karpis, skorpionžuv÷, tunas, silk÷, plekšn÷, aštuonkojis,
krevet÷s.
M÷sa: vištiena, kiauliena, jautiena, triušiena, kalakutiena.
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Kiti patiekalai ir pagardai: troškinta m÷sa, troškintos daržov÷s, virti kiaušiniai, garuose
virti ryžiai, sūdyta silk÷, karamelizuotas pyrag÷lis, kepta žuvis,

bulvių skiltel÷s, virtos

bulv÷s, keptuv÷je keptos bulv÷s, įdaryta menk÷, įdarytas pomidoras, trinta sriuba, džiovinti
grybai, užpilas, saldus užpilas, užpiltin÷.

Pavyzdys:
Man labiausiai patinka orkait÷je kepta vištiena su kmynais ir keptais obuoliais. Taip pat –
garuose virta žuvis. Desertui renkuosi šokoladinius ledus. Nors, tiesą pasakius, aš m÷gstu
daug ką: saldainius, žel÷, blynelius su varške. Namuose retai gaminu. Dažniausiai kepu
omletą ar išsikepu kiaulienos maltinukų. Juos valgau su virtomis bulv÷mis ir kopūstų
salotomis.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................
........................................................................................

6 Pratimas

Parašykite, ką planuojate šiandien pirkti.
Pavyzdys:
Šiandien vakare aš švęsiu savo gimimo dieną, tod÷l man reik÷s daug ko nusipirkti. Aš
pirksiu:
Žuvies, m÷sos, dešros, majonezo, žirnelių, vieną butelį šampano, kavos, duonos, servet÷lių,
pakelį sviesto, druskos, cukraus, d÷žę alaus, ledų, šokoladinių saldainių...
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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GRAMATIKA
Dalies kilmininkas
Kilmininkas yra linksnis, valdomas daiktavardžių, veiksmažodžių ir kiek rečiau būdvardžių.
Tai dažniausiai vartojamas lietuvių kalbos linksnis.
Kilmininkas vartojamas neapibr÷žtam kiekiui arba jo daliai reikšti. Jis dar vadinamas
dalies kilmininku.
Pavyzdžiai:
Parduotuv÷je nusipirkau d u o n o s , s v i e s t o i r p i e n o .
Nor÷čiau nusipirkti m÷sos ir daržovių.
Tačiau išimtinais atvejais, kai daiktavardis yra abstrakčios reikšm÷s, vartoti galininką taip
pat ne klaida.
Pavyzdžiui: tur÷ti d a r b ą – tur÷ti d a r b o , duoti n a u d ą – duoti n a u d o s , daryti į t a k ą –
daryti į t a k o s .
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Dialogas Nr. 3

Drabužių parduotuv÷je
(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 8, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis 8.3)
Pokalbis
Situacija: Urt÷ atvyko į
parduotuvę pakeisti
nusipirktų drabužių.
Veik÷jai: Urt÷,
pardav÷ja
Vieta: Parduotuv÷

Urt÷:

Laba diena.

Pardav÷ja:

Laba diena. Kuo gal÷čiau Jums pad÷ti?

Urt÷:

Nor÷čiau paklausti, ar galiu grąžinti šiuos marškin÷lius, kuriuos pirkau
pas Jus parduotuv÷je vakar?

Pardav÷ja:
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Urt÷:

Tiesiog pasteb÷jau d÷mę ant marškin÷lių, vidin÷je apykakl÷s pus÷je.

Pardav÷ja:

Labai atsiprašome d÷l to, kartais taip pasitaiko. Sakykite, ar turite
pirkimo čekį? O gal norite pasikeisti marškin÷lius?

Urt÷:

Taip, pirkimo čekį turiu. Nor÷čiau pasikeisti marškin÷lius, jei dar turite
tokio dydžio.

Pardav÷ja:

Minut÷lę, tuoj pažiūr÷sime, ar dar turime.

Urt÷:

Būtų puiku, jei gal÷tum÷te paieškoti.

Pardav÷ja:

Šių marškin÷lių turime, tik b÷da ta, kad jų neturime tokios pat spalvos.
Liko tik žalsvi marškin÷liai. Rausvų Jūsų dydžio marškin÷lių nebeturime.

Urt÷:

Nieko tokio, man šie žalsvi atrodo tikrai labai gražiai, netgi geriau nei
rausvi.

Pardav÷ja:

Puiku. Ar nor÷site juos pakeisti?

Urt÷:

Taip. Žinoma. Labai atsiprašau, bet gal galite apžiūr÷ti, ar n÷ra kokių
nors d÷mių?

Pardav÷ja:

Modulis 8
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4 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Urt÷ nor÷jo paklausti, ar gali grąžinti marškin÷lius, kuriuos pirko parduotuv÷je vakar dieną.
b. Urt÷ nor÷jo grąžinti marškin÷lius, nes jie buvo suplyšę.
c. Urt÷ negal÷jo pasikeisti marškin÷lių, nes netur÷jo pirkimo čekio.
d. Žalsvi marškin÷liai Urtei patiko dar labiau nei rausvi.
e. Urt÷ papraš÷ pardav÷jos apžiūr÷ti, ar n÷ra kokių nors d÷mių ant perkamų marškin÷lių.

7 Pratimas
Atidarydami skliaustus įrašykite daiktavardžius reikalingu linksniu.

Mano (spinta) ________________ yra daug drabužių. Aš m÷gstu puoštis. Man labai tinka
džinsai. M÷gstu d÷v÷ti (keln÷s) _________________. O prie jų derinu (švarkai)
____________________ ir (marškiniai) ________________. Tačiau aš turiu savo m÷gstamą
(suknel÷) __________________. Ji m÷lynos (spalva) _______________. Dažniausiai
renkuosi paprastus (drabužiai) _________________. Man patinka d÷v÷ti (švarkas)
___________________. Nem÷gstu geltonos spalvos (drabužiai) _____________________.
Visada

turiu

daug

_________________.

(p÷dkeln÷s)
Moteris

________________.

visada

gerai

atrodo

Man
su

patinka

stilingi

aukštakulniais

(batai)
(bateliai)

________________. Ji atrodo aukštesn÷, gražesn÷. Vasarą, žinoma, renkuosi: palaidines,
plačias (keln÷s) _____________________,(suknel÷s) ___________________. O žiemą
d÷viu (paltas) ___________________ ar šiltą (striuk÷) __________________. Rudenį ir
pavasarį reikia tur÷ti šiltą (megztinis) _________________, šiltas (kojin÷s) ______________.
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Rudenį ir pavasarį aš aviu gerais, šiltais (batai) ________________. Taip pat man patinka
aksesuarai: (auskarai) _________________, (karoliai) _______________. Jų turiu daug.
Taip pat turiu keletą originalių (žiedai) ________________.
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Dialogas Nr. 4

Drabužių parduotuv÷je
(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 8, dialogas 4. Lietuvos“ – Modulis 8.4)
Pokalbis
Situacija: Urt÷ atvyko į
parduotuvę nusipirkti
drabužių.
Veik÷jai: Urt÷,
konsultantas
Vieta: Parduotuv÷

Konsultantas:

Laba diena.

Urt÷:

Sveiki. Sakykite, gal turite šių mažesnio dydžio striukių ?

Konsultantas:

Minut÷lę, tuoj pažiūr÷sime.

Urt÷:

Gerai, ačiū.

Konsultantas:

Atsiprašau, bet šios spalvos mažesnių dydžių striukių neb÷ra. Bet
turime kitokių modelių.
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Urt÷:

Ši raudona striuk÷ yra pakankami graži..

Konsultantas:

Tuomet, prašau.

Urt÷:

Gal gal÷čiau pasimatuoti?

Konsultantas:

Taip. Žinoma. Štai ten yra persirengimo kambarys.

Urt÷:

Gerai, ačiū.

Konsultantas:

Na, ir kaip? Ar tiko?

Urt÷:

Man nelabai patinka striuk÷s spalva. Mačiau, buvo pilka striuk÷. Gal
gal÷čiau pasimatuoti ją?

Konsultantas:

Taip, prašom.

Urt÷:

Taip pat nor÷čiau pasimatuoti šiuos džinsus.

Konsultantas:

Labai geras pasirinkimas. Sakykite, koks Jūsų dydis?

Urt÷:

Mano dydis 28.

Konsultantas:

Šitie džinsai yra kaip tik ir yra 28 dydžio.

Urt÷:

Ačiū.

Konsultantas:

Na ir kaip džinsai?

Urt÷:

Labai geri. Man jie patinka. Prie jų nor÷čiau pasimatuoti ir megztuką.

Konsultantas:

Kurį megztuką?

Urt÷:

Štai šitą.

Konsultantas:

Kokio dydžio Jums reik÷tų?

Urt÷:

S ir XS dydžio.

Konsultantas:

Turime ir S ir XS dydžių. Pasimatuokite abu ir pasižiūr÷site, kuris tinka
Jumslabiau.

Urt÷:

Gerai, man jis labai patinka.

Konsultantas:

Tikrai labai gražus derinys.

Urt÷:

Suskaičiuokite kiek visa tai kainuos?
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Konsultantas:

Žinoma. Viskas kainuos 289 litus. Nor÷site mok÷ti grynaisiais ar
kortele?

Urt÷:

Kortele, prašau.

Konsultantas:

Įd÷kite kortelę štai čia.

Urt÷:

Taip.

Konsultantas:

Štai Jūsų pirkimo kvitas. Ačiū, kad pirkote. Geros dienos.

Urt÷:

Ačiū Jums labai.

Modulis 8

puslapis

- 25 -

Migrantų mokymas valstybin÷s kalbos Europos šalyse

8 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Urt÷ apsilank÷ parduotuv÷je tik÷damasi nusipirkti striukę.
b. Urt÷ nenor÷jo matuotis džinsų.
c. Prie džinsų Urt÷ išsirinko megztuką.
d. Parduotuv÷s konsultantas pagyr÷ Urt÷s stilių.
e. Urt÷ pad÷kojo konsultantui už d÷mesį.

9 Pratimas
Aprašykite, koks apsirengimo stilius Jums patinka. Koks nepatinka ir kod÷l? Ar tam, kad
atrodytumei stilingai, reikia išleisti daug pinigų?

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Dialogas Nr. 5

Mobiliojo ryšio paslaugų parduotuv÷
(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 8, dialogas 5. Lietuvos“ – Modulis 8.5)
Pokalbis
Situacija: Urt÷ atvyko į
parduotuvę nusipirkti
mobilaus telefono.
Veik÷jai: Urt÷,
pardav÷ja
Vieta: Parduotuv÷

Urt÷:

Sveiki.

Pardav÷jas:

Laba diena.

Urt÷:

Nor÷čiau įsigyti mobilųjį telefoną.

Pardav÷jas:

Taip, žinoma. Sakykite, gal jau apsisprend÷te, kokio nor÷tum÷te?

Urt÷:

Taip. Pirmiausia nor÷čiau išsirinkti mobiliojo ryšio planą

Pardav÷jas:

Taip. Sakykite, ar Jūs studijuojate?
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Urt÷:

Taip, štai mano studento pažym÷jimas.

Pardav÷jas:

Gerai.

Urt÷:

O kokia šio plano kaina?

Pardav÷jas:

Šis planas tikrai labai geras, tinkantis studentams.

Urt÷:

Puiku.

Pardav÷jas:

M÷nesinis mokestis yra 12 litų. Į jo kainą įeina 300 minučių skambučių į
visus tinklus, 200 trumpųjų žinučių bei 1 GB duomenų. Taip pat gal÷site
įsigyti išmanųjį telefoną tik už vieną litą.

Urt÷:

Sakykite, o jei skambinčiau į užsienį, ar tai būtų įskaičiuojami į bendrą
sumą?

Pardav÷jas:

Ne, skambučiai į užsienį neįskaičiuojami į bendrą sumą. Už juos reik÷tų
mok÷ti papildomai, bet kaina tikrai n÷ra labai didel÷.

Urt÷:

Keleriems metams reik÷tų pasirašyti sutartį?

Pardav÷jas:

Šio plano privalumas yra tas, kad planas neterminuojamas. Jį galite
nutraukti bet kada.

Urt÷:

Puiku. Tuomet nor÷čiau šio plano bei telefono.

Pardav÷jas:

Puiku. Man reik÷s Jūsų studento pažym÷jimo ir asmens tapatyb÷s
kortel÷s arba paso.

Urt÷:

Štai prašau.

Pardav÷jas:

Minut÷lę palaukite, tuoj parašysiu sutartį ir iškart gal÷site prad÷ti
naudotis mūsų paslaugomis.

Urt÷:
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10 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Urt÷ nor÷jo įsigyti tik mobilųjį telefoną.
b. Urt÷ ką tik baig÷ studijas.
c. Urt÷ pasiraš÷ sutartį vieneriems metams.
d. Urt÷ netur÷jo studento pažym÷jimo.
e. Pardav÷ja pasak÷ Urtei, kad ji netrukus gal÷s prad÷ti naudotis paslaugomis.

11 Pratimas
Perskaitykite tekstą ir atsakykite į klausimus.

Sveiki,
Mano vardas yra Tomas. Aš esu rašytojas. Rašau poeziją, prozą, pjeses. Man nereikia keltis
anksti. Aš dirbu tada, kada noriu. Aš gyvenu kartu su savo žmona Marija. Marija yra
literatūros kritik÷. Tod÷l mes turime apie ką pasikalb÷ti. Mano žmona Marija keliasi labai
anksti, nes ją pažadina mūsų dukra Saul÷. Saulei yra aštuoni m÷nesiai. Ji yra labai graži ir
miela. Saul÷ m÷gsta bendrauti. Ji jau viską supranta. Marija dirba knygyne. Ji yra labai
talentinga. Aš pavydžiu jai to, kad ji yra labai valinga. Aš gimiau mažame miestelyje. Mano
t÷vai yra paprasti žmon÷s. Mano t÷vo profesija – inžinierius. Mama – vir÷ja. O aš visada
nor÷jau būti rašytojas. Nuo vaikyst÷s prad÷jau rašyti poeziją.
Šiandien aš gyvenu paprastai: neuždirbu daug pinigų. Galima sakyti, kad mūsų šeimą išlaiko
mano žmona. Esu jai d÷kingas. Be to, mums dar labai padeda mano žmonos mama – mano
uošvien÷ Sandra. Ji mums atsiunčia daržovių, pieno produktų, o kartais ir pinigų. Bet aš
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nenusimenu. Galbūt kada nors parašysiu gerą knygą ir tapsiu įžymus. Kol kas aš visą dieną
praleidžiu namuose. Aš skaitau knygas. Kai nusibosta, skambinu savo draugams. Mes
einame kartu pasivaikščioti. Aš m÷gstu bendrauti su žmon÷mis, taip suprantu jų psichologiją,
norus. Man to reikia. M÷gstu dainuoti. Groju gitara. M÷gstu teatrą. Nor÷čiau kada nors tapti ir
dainininku. Bet mano galvoje nuolat sukasi mintys apie naują scenarijų.

Atsakykite į klausimus.

Ką daro Tomas?
................................................................................................................................................
Ar Tomas turi vaikų?
................................................................................................................................................
Kokia yra Marijos profesija?
................................................................................................................................................
Ką Tomas veikia per dieną?
................................................................................................................................................
Koks yra Tomo dukros vardas?
................................................................................................................................................
Kur Tomas užaugo?
................................................................................................................................................
Kuo dirba Tomo t÷vai?
................................................................................................................................................
Ar Tomas uždirba daug pinigų?
................................................................................................................................................
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Apie ką svajoja Tomas?
................................................................................................................................................
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Gramatika
DAIKTAVARDŽIŲ LINKSNIAVIMAS

Daugiskaita

Vienaskaita

Skaičius

Linksnis
,
klausim
as

LINKSNIUOTöS (nustatomos pagal vns. V. ir vns. K. linksnių galūnes)
I (vyr.g.)

V. kas?
K. ko?
N. kam?
G. ką?
Įn. kuo?
Vt.
kame?
Š. O!

namas
namo
namui
namą
namu
name
name

V. kas?
K. ko?
N. kam?
G. ką?
Įn. kuo?
Vt.
kame?
Š. O!

namai
gaidžiai
namų
gaidžių

kelias
kelio
keliui
kelią
keliu
kelyje
kely

brolis
brolio
broliui
brolį
broliu
brolyje
broli

keliai

kelių

II (mot.g.)
gaidys
gaidžio
gaidžiui
gaidį
gaidžiu
gaidyje
gaidy

broliai

ponia
ponios
poniai
ponią
ponia
ponioje
ponia

žol÷
žol÷s
žolei
žolę
žole
žol÷je
žole

III (mot.g., vyr.g.)

d÷d÷
d÷d÷s
d÷dei
d÷dę
d÷de
d÷d÷je
d÷de

ponios

žol÷s

d÷d÷s

ponių

žolių d÷džių

brolių
ponioms žol÷ms d÷d÷ms

namams keliams
gaidžiams

broliams

namus
gaidžius

brolius

ponias

žoles

d÷des

pilis
pilies
piliai
pilį
pilimi
pilyje
pilie

dantis
danties
dančiui
dantį
dantimi
dantyje
dantie

pilys
pilių
pilims
pilis
pilimis
pilyse
pilys

dantys
dantų
dantims
dantis
dantimis
dantyse
dantys

poniomis žol÷mis d÷d÷mis
kelius

namais
keliais
gaidžiais

poniose žol÷se
broliais

ponios žol÷s

d÷d÷se
d÷d÷s

namuose keliuose broliuose
gaidžiuose
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Skaičius

namai
gaidžiai

Vienaskaita

Linksnis,
klausima
s

keliai

broliai

LINKSNIUOTöS (nustatomos pagal vns. V. ir vns. K. linksnių galūnes)
IV (vyr.g.)

V (mot.g., vyr.g.)

V. kas?

sūnus

direktorius

šuo

akmuo

sesuo

dukt÷

K. ko?

sūnaus

direktoriaus

šuns

akmens

sesers

dukters

N. kam?

sūnui

direktoriui

šuniui

akmeniui

seseriai

dukteriai

G. ką?

sūnų

direktorių

šunį

akmenį

seserį

dukterį

Įn. kuo?

sūnumi

direktoriumi

šunimi akmeniu
dukteria

Vt.
kame?

sūnuje

direktoriuje

sūnau

direktoriau

Š. O!
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seserimi/seseria dukterimi/

šunyje

akmenyje

seseryje

dukteryje

šunie

akmenie

seserie

dukterie
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V. kas?
K. ko?
N. kam?
G. ką?
Įn. kuo?
Vt.
kame?
Š. O!

Modulis 8

sūnūs
sūnų
sūnums
sūnus
sūnumis
sūnuose
sūnūs

direktoriai
direktorių
direktoriams
direktorius
direktoriais
direktoriuose
direktoriai

šunys
šunų
šunims
šunis
šunimis
šunyse
šunys

akmenys
akmenų
akmenims
akmenis
akmenimis
akmenyse
akmenys

seserys
seserų
seserims
seseris
seserimis
seseryse
seserys

dukterys
dukterų
dukterims
dukteris
dukterimis
dukteryse
dukterys
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Skyrius

Kelintiniai skaitvardžiai

Rūšis

Paprastieji

Skyrius

Modulis 8

Vienaskaita

V.
K.
N.
G.
Įn.
Vt.

pirmas
pirmo
pirmam
pirmą
pirmu
pirmame

Daugiskaita

Skaičius Linksnis

pirma
pirmos
pirmai
pirmą
pirma
pirmoje

V.
K.
N.
G.
Įn.
Vt.

pirmi
pirmos
pirmų
pirmų
pirmiems pirmoms
pirmus
pirmas
pirmais
pirmomis
pirmuose pirmose

trečias
trečio
trečiam
trečią
trečiu
trečiame

trečia
trečios
trečiai
trečią
trečia
trečioje

treti
trečių
tretiems
trečius
trečiais
trečiuose

trečios
trečių
trečioms
trečias
trečiomis
trečiose

Kiekiniai skaitvardžiai
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Poskyris

Dauginiai

Kuopiniai

Linksnis
V.
K.
N.
G.
Įn.
Vt.

treji
trejų
trejiems
trejus
trejais
trejuose

trejos
trejų
trejoms
trejas
trejomis
trejose

septyneri
septynerios
septynerių
septynerių
septyneriems septynerioms
septynerius
septynerias
septyneriais
septyneriomis
septyneriuose septyneriose

Skyrius

trejetas
trejeto
trejetui
trejetą
trejetu
trejete

devynetas
devyneto
devynetui
devynetą
devynetu
devynete

Kiekiniai skaitvardžiai

Rūšis
Pagrindiniai
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Vienaskaita

V.
K.
N.
G.
Įn.
Vt.

vienas
vieno
vienam
vieną
vienu
viename

viena
vienos
vienai
vieną
viena
vienoje

dešimtis
dešimties
dešimčiai
dešimtį
dešimtimi
dešimtyje

Daugiskaita

Skaičius Linksnis

V.
K.
N.
G.
Įn.
Vt.

vieni
vienų
vieniems
vienus
vienais
vienuose

vienos
vienų
vienoms
vienas
vienomis
vienose

dešimtys
dešimčių
dešimtims
dešimtis
dešimtimis
dešimtyse

puslapis

- 36 -

Modulis 8

Vienaskaita

V.
K.
N.
G.
Įn.
Vt.

du, dvi
dviejų
dviem
du dvi
dviem
dviejuose, dviejose
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V.
K.
N.
G.
Įn.
Vt.

keturi
keturių
keturiems
keturis
keturiais
keturiuose

trys
trijų
trims
tris
trimis
trijuose, trijose

keturios
keturių
keturioms
keturias
keturiomis
keturiose

dvylika
dvylikos
dvylikai
dvylika
dvylika
dvylikoje
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ŠALIES INFORMACIJA
LIETUVOS NACIONALINö VALIUTA

Lietuvos nacionalin÷ valiuta – litas. Oficialus Lietuvos pinigas, naudojamas šalyje nuo
1993 m . birželio 25 d . Litus leidžia Lietuvos Bankas. Vienas litas yra padalintas į 100
centų. Visose litų bei centų monetose priekin÷je pus÷je yra pavaizduotas nominalas, o
kitoje pus÷je yra pavaizduotas valstybinis herbas.
Lietuvoje yra 9 monetų nominalai:

1 centas

2 centai

5 centai

10 centų

20 centų

50 centų

1 litas

2 litai

5 litai
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500 litų

20 litų

2000 m . laida

2007 m . laida

200 litų

20 litų

1997 m . laida

2001 m . laida

20 litų
1997 m . laida

Modulis 8

100 litų

50 litų

2007 m . laida

2003 m . laida

100 litų

50 litų

2000 m . laida

1998 m . laida
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10 litų

10 litų

2007 m . laida

2001 m . laida

10 litų
1997 m . laida

Apsipirkti Lietuvoje galite:
• Turguje
• Internetin÷je parduotuv÷je
• Parduotuv÷je
• Prekybos centre
• Mug÷je

Informacija pateikta remiantis:
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Lietuvos Banko pateikta informacija

12 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

1. Lietuvos nacionalin÷ valiuta –

Teisingas

Neteisingas

N÷ra minima tekste































litas.
2. Vienas litas yra padalintas į
1000 centų.
3. Lietuvoje yra 5 monetų
nominalai.
4. Visose litų bei centų monetose
priekin÷je pus÷je yra
pavaizduotas nominalas.
5. Lietuvos Bankas teikia
informaciją apie nacionalin÷s
valiutos nuvert÷jimą
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ŽODYNAS:
1. Banko mok÷jimo kortel÷, mot. g., daikt.;
2. Drabužių dydis, vyr. g., daikt.;
3. Kaina, mot. g., daikt.;
4. Nuolaidų kortel÷, mot. g., daikt.;
5. Pakeisti, veiksm.;

Legenda:
Mot. g.=moteriška gimin÷
Vyr. g.= vyriška gimin÷
Daikt. – daiktavardis
Būdv. – būdvardis
Veiksm. - veiksmažodis

6. Pardav÷ja, mot. g., daikt.;
7. Parduotuv÷, mot. g., daikt.;
8. Pasimatuoti, veiksm.;
9. Pasverti, veiksm.
10. Pirkimo čekis vyr. g., daikt.;
11. Suskaičiuoti, veiksm.

INTERNETINIS ŽODYNAS:
http://lkzd.lki.lt/Zodynas/Visas.asp
http://ualgiman.dtiltas.lt/kalbos_patarimai.html
http://dz.lki.lt/
http://www.tzz.lt/
http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/
http://www.zodziai.lt/
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ATSAKYMAI:
1 pamoka - Parduotuv÷l÷je

1 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Urt÷ at÷jo į parduotuvę nor÷dama įsigyti suknelę. TEISINGAS
b. Urt÷ svajojo apie mažą juodą suknelę. NETEISINGAS
c. Urt÷ vilki 38 dydžio drabužius. NETEISINGAS
d. Urtei nepatiko kailis. NETEISINGAS
e. Urt÷ atsiskait÷ grynais. NETEISINGAS

2 pamoka - Maisto parduotuv÷je

3 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Pardav÷ja pasak÷ Urtei, kad jų parduotuv÷ siūlo tik šviežias daržoves. TEISINGAS
b. Urt÷ nusipirko braškių. TEISINGAS
c. Urt÷ atsipraš÷ pardav÷jos, jog užmiršo paprašyti kai kurių maisto produktų. TEISINGAS
d. Pardav÷ja netur÷jo grąžos iš 100 litų. NETEISINGAS
e. Urt÷ pažad÷jo pardav÷jai ateiti rytoj. NETEISINGAS

3 pamoka - Drabužių parduotuv÷je
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4 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Urt÷ nor÷jo paklausti, ar gali grąžinti marškin÷lius, kuriuos pirko parduotuv÷je vakar dieną.
TEISINGAS
b. Urt÷ nor÷jo grąžinti marškin÷lius, nes jie buvo suplyšę. NETEISINGAS
c. Urt÷ negal÷jo pasikeisti marškin÷lių, nes netur÷jo pirkimo čekio. NETEISINGAS
d. Žalsvi marškin÷liai Urtei patiko dar labiau nei rausvi. TEISINGAS
e. Urt÷ papraš÷ pardav÷jos apžiūr÷ti, ar n÷ra kokių nors d÷mių ant perkamų marškin÷lių.
TEISINGAS

7 Pratimas
Atidarydami skliaustus įrašykite daiktavardžius reikalingu linksniu.

Mano (spinta) spintoje yra daug drabužių. Aš m÷gstu puoštis. Man labai tinka džinsai.
M÷gstu d÷v÷ti (keln÷s) kelnes O prie jų derinu (švarkai) švarkus ir (marškiniai) marškinius
Tačiau aš turiu savo m÷gstamą (suknel÷) suknelę Ji m÷lynos (spalva) spalvos. Dažniausiai
renkuosi paprastus (drabužiai) drabužius. Man patinka d÷v÷ti (švarkas) švarkus. Nem÷gstu
geltonos spalvos (drabužiai) drabužių. Visada turiu daug (p÷dkeln÷s) p÷dkelnių. Man patinka
stilingi (batai) batai. Moteris visada gerai atrodo su aukštakulniais (bateliai) bateliais. Ji atrodo
aukštesn÷, gražesn÷. Vasarą, žinoma, renkuosi:

palaidines, plačias (keln÷s) kelnes,

(suknel÷s) sukneles. O žiemą d÷viu (paltas) paltą ar šiltą (striuk÷) striukę. Rudenį ir pavasarį
reikia tur÷ti šiltą (megztinis) megztinį, šiltas (kojin÷s) kojines. Rudenį ir pavasarį aš aviu
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gerais, šiltais (batai) batais. Taip pat man patinka aksesuarai: (auskarai) auskarai, (karoliai)
karoliai. Jų turiu daug. Taip pat turiu keletą originalių (žiedai) žiedų.

4 pamoka - Drabužių parduotuv÷je

8 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Urt÷ apsilank÷ parduotuv÷je tik÷damasi nusipirkti striukę. TEISINGAS
b. Urt÷ nenor÷jo matuotis džinsų. NETEISINGAS
c. Prie džinsų Urt÷ išsirinko megztuką. TEISINGAS
d. Parduotuv÷s konsultantas pagyr÷ Urt÷s stilių. NETEISINGAS
e. Urt÷ pad÷kojo konsultantui už d÷mesį. TEISINGAS

5 pamoka - Mobiliojo ryšio paslaugų parduotuv÷

10 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Urt÷ nor÷jo įsigyti tik mobilųjį te lefoną. NETEISINGAS
b. Urt÷ ką tik baig÷ studijas. TEISINGAS
c. Urt÷ pasiraš÷ sutartį vieneriems metams. NETEISINGAS
d. Urt÷ netur÷jo studento pažym÷jimo. TEISINGAS
e. Pardav÷ja pasak÷ Urtei, kad ji netrukus gal÷s prad÷ti naudotis paslaugomis. TEISINGAS

12 Pratimas
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Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

1. Lietuvos nacionalin÷ valiuta –

Teisingas

Neteisingas

N÷ra minima tekste

X







X





X



X









X

litas.
2. Vienas litas yra padalintas į
1000 centų.
3. Lietuvoje yra 5 monetų
nominalai.
4. Visose litų bei centų monetose
priekin÷je pus÷je yra
pavaizduotas nominalas.
5. Lietuvos Bankas teikia
informaciją apie nacionalin÷s
valiutos nuvert÷jimą
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MODULIS 8

VšĮ Socialinių mokslų kolegija
Nemuno g. 2, LT-91199, Klaip÷da, Lietuva
El. paštas: info@smk.lt
Tinklalapis: www.smk.lt

Projekto koordinatorius:

Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa
Via delle Fiascaie 12, 50053 Empoli, ITALY
website: www.asev.it

Projektas L-PACK, 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP
Sutarties numeris 2010 – 4125/001-001
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