
PATVIRTINTA  

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus 

2023 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-26 

 

LIETUVOS MOKINIŲ RUSŲ KALBOS (GIMTOSIOS IR UŽSIENIO) OLIMPIADOS 

ANTROJO (MIESTO) ETAPO SĄLYGOS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados antrojo (miesto) 

etapo (toliau – Olimpiados) sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos mokinių rusų kalbos 

(gimtosios ir užsienio) olimpiados sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro direktoriaus 2013 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. R-32, Bendraisiais Lietuvos mokinių 

olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. Nr. ISAK-426. 

2. Šios sąlygos reglamentuoja Kauno miesto etapo tikslus, dalyvius, rengėjus, 

organizavimo laiką ir vietą, organizavimo tvarką ir vertinimą, nugalėtojų apdovanojimą. 

 

II SKYRIUS 

OLIMPIADOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Olimpiados tikslas – ugdyti mokinių domėjimąsi rusų kalba, jos vieta tarp kitų 

Europos kalbų, grožine rusų literatūra, skatinti mokinių, besimokančių rusų, lietuvių ir lenkų 

mokyklose, norą pažinti vieniems kitus, bendrauti.   

4. Olimpiados uždaviniai: 

4.1. nustatyti mokinių komunikacinę, literatūrinę ir kalbinę kompetenciją; 

4.2. tobulinti, plėtoti mokinių saviugdą skatinant domėtis gimtąja kalba ir literatūra,  

kultūros raida Lietuvoje ir Rusijoje, kultūrų ryšiais (gimtosios kalbos grupei); 

4.3. skatinti mokinius išmokti rusų kalbą, bendrauti ta kalba, domėtis rusų kultūra ir 

literatūra, kultūrų ryšiais (užsienio kalbos grupei); 

 4.4. atskleisti mokinių  kūrybinius ir raiškos gebėjimus. 

 

III SKYRIUS 

OLIMPIADOS DALYVIAI 

 

5. Olimpiadoje gali dalyvauti 10 ir 11 klasių mokiniai iš mokyklų, įgyvendinančių 

bendrojo ugdymo programas (III–IV gimnazijų klasių): rusų (užsienio) kalbos 1–3 mokiniai, rusų 

(gimtosios) kalbos 5 mokiniai iš mokyklos.  

6. Mokiniai privalo Olimpiadoje turėti mokinio pažymėjimą. 

 

IV SKYRIUS 

OLIMPIADOS RENGĖJAI 

 

7. Olimpiados rengėjai: 

7.1. Kauno švietimo inovacijų centras; 
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7.2. Kauno miesto rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos mokytojų metodinis būrelis; 

7.3. Kauno tarptautinė gimnazija. 

 

V SKYRIUS 

OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO LAIKAS IR VIETA 

 

8. Olimpiados miesto etapo laiką ir vietą nustato Kauno švietimo inovacijų centro 

direktorius, vadovaudamasis Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

grafiku. 

8.1. Olimpiados miesto etapas vyks 2023 m. vasario 9 d. (ketvirtadienį) 9.00 val. 

Kauno tarptautinėje gimnazijoje (Vytauto pr. 50). 

 

VI SKYRIUS 

OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA IR VERTINIMAS 

 

9.  Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados antrasis (miesto) 

etapas 2023 m. vasario 9  d. vyks centralizuotai. Olimpiados antrąjį (miesto) etapą organizuoja 

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus įsakymu patvirtinta Olimpiados organizavimo 

komisija. Olimpiados antrojo (miesto) etapo testo ir rašymo užduotis rengia Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta užduočių kūrėjų grupė. Kalbėjimo 

rusų (užsienio) ir retorinę rusų (gimtosios) kalbų užduotis rengia Kauno švietimo inovacijų centro 

direktoriaus įsakymu patvirtinta užduočių kūrėjų grupė.  

10. 2023 m. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados tema: 

„Ukraina brangi mano širdžiai“ (A. Čechovas) 

11.  Olimpiados pradžia – 9.00 val. Dalyvių registracija 8.30–8.50 val. 

12.  Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos Olimpiada susideda iš testo 

(rusų užsienio ir gimtosios kalbos grupėms); kūrybinio darbo raštu (rusų užsienio kalbos grupei), 

probleminės/kūrybinės užduoties ir teksto interpretacijos (rusų gimtosios kalbos grupei); kalbėjimo 

rusų (užsienio) ir retorinės rusų (gimtosios) kalbų užduočių. 

12.1.  Norėdami sėkmingai atlikti testą ir kūrybinį darbą raštu rusų (užsienio) kalbos 

grupėje, mokiniai turi žinoti, kad bus vertinami  pasiekimai recepcijos (skaitomo teksto supratimas: 

gebėjimas  detaliai suprasti tekstą, suprasti teksto temą, pagrindinę mintį, perkeltinę prasmę), taip 

pat produkavimo (rašymo) srityse. Atkreipiamas dėmesys į kalbinius gebėjimus: į pasyvaus ir 

aktyvaus žodyno turtingumą (tame tarpe į frazeologizmų, patarlių žinojimą), gramatinės medžiagos 

vartojimo taisyklingumą, rašybą ir skyrybą, registrą. 

12.2. Užduočių leksinės temos bus parenkamos pagal vidurinio ugdymo BP (2008) 

temas ir potemes. Sociokultūrinės temos – apie Lietuvą ir Ukrainą rusiškai (ne žinių, bet gebėjimų 

lygmenyje). 

 Teksto tipai: publicistinis, mokslo populiarusis, grožinis. 

 Teksto žanrai: straipsnis, interviu, grožinis tekstas, grožinio kūrinio ištrauka. 

12.3. Norėdami sėkmingai atlikti testą, teksto interpretaciją ir kūrybinį darbą raštu rusų 

(gimtosios) kalbos grupėje, mokiniai turi susipažinti su programa: 

 Lingvistinė ir literatūrinė kompetencijos. 

 Ukraina rusų dailininkų kūryboje. 

 Ukrainos gamtos aprašymai rusų rašytojų kūryboje. 
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N. Gogolis „Vakarai vienasėdyje prie Dikankos“ („Soročino mugė“, „Gegužės naktis, 

arba „Paskenduolė“), Н.В.Гоголь « Вечера на хуторе близ Диканьки» («Сорочинская ярмарка», 

« Майская ночь или Утопленница»); 

T. Ševčenka – poetas ir dailininkas. („Testamentas“, „Bėga dienos... praeina naktys...“, 

„Mano mintys, mano mintys...“, ir kt.), Т.Шевченко – поэт и художник («Завещание», «Дума» 

(«Проходят дни…проходят ночи…»), «Думы мои, думы…» и др.) 

12.4. Rusų (užsienio) kalbos kalbėjimo užduotis. Kiekvienas dalyvis gaus medžiagą 

pagal olimpiados temą: publicistinių ir grožinių tekstų fragmentus. Mokinys, susipažinęs su medžiaga, 

paruošia rišlų 2–3 minučių monologą pagal duota monologui temą (gali įterpti citatas). Monologus 

komisijai pristato 4 dalyviai, kurie klausosi vienas kito, užduoda klausimus vieni kitiems ir dalijasi 

įspūdžiais.  

12.5. Retorinė rusų (gimtosios) kalbos užduotis. Kiekvienas dalyvis gaus 

(išsitrauks) temą, 20 minučių ruošiasi pristatyti temą. Paruošia 3–5 minučių monologą ir pristato 

kitiems dalyviams, kurie klausosi vienas kito, užduoda klausimus ta tema. 

13. Registracija į Olimpiados miesto etapą vyksta iki 2023 m. vasario 3 d. 

https://forms.gle/PcVF1cSwRbaBC3hT9 

14. Olimpiados antrojo (miesto) etapo mokinių darbus vertina Kauno švietimo 

inovacijų centro direkroriaus patvirtinta vertinimo komisija, pagal pateiktus Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro užduočių vertinimo kriterijus. Už kiekvieną atsakymą vertintojai 

skiria taškų skaičių, kurių sumą rekomenduojama fiksuoti atitinkamoje dalyvių darbų vertinimo 

lentelėje. 

15. Pagal mokinių rezultatus, į Olimpiados trečiąjį (šalies) etapą atrenkami, iš 

mokyklų lietuvių mokomąja kalba, 5 Kauno miesto savivaldybės etapo pirmųjų vietų laimėtojai ir 

1 iš mokyklų rusų mokomąja kalba. 

 

VI SKYRIUS 

NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

16. Olimpiados nugalėtojai apdovanojami Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėjo diplomais arba padėkomis.   

    

 

https://forms.gle/PcVF1cSwRbaBC3hT9

