
DĖL 2022 M. LIETUVOS MOKINIŲ RUSŲ KALBOS (GIMTOSIOS IR UŽSIENIO) OLIMPIADOS   

1. 2022 m. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados tema:   

‘‘Teatras – stebuklų kraštas!‘‘( A. Puškinas) 

“Театр –  волшебный край! “ (А. Пушкин) 

Olimpiadoje gali dalyvauti 10 ir 11 klasių mokiniai iš mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo 

programas. 

2022 m. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada vyksta trimis etapais: 

I – mokyklų etapas, II – rajonų / miestų etapas, III – šalies etapas. 

2. II (rajonų / miestų) olimpiados etapas   

Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados rajonų / miestų etapas 2022 m. vasario 10  

d. vyks centralizuotai. Rekomenduojama II olimpiados etapo pradžia – 9.00 val. Užduotys į švietimo 

padalinius bus siunčiamos ne anksčiau 2022 m. vasario 9 d. , vasario 10 d. 12:00 val. į švietimo padalinius 

bus išsiųsti testo atsakymai ir rašymo užduočių vertinimo kriterijai. 

Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados  II etapas susideda iš testo ir rašymo 

užduočių.   

Testas (rusų užsienio ir gimtosios kalbos grupėms), kūrybinio darbo raštu tema (rusų užsienio kalbos 

grupei), probleminė užduotis/kūrybinė užduotis ir tekstas interpretacijai (rusų gimtosios kalbos grupei) bus  

atsiųsti į miestų / rajonų švietimo padalinius. 

2.1 Norėdami sėkmingai atlikti II etapo testą ir kūrybinį darbą raštu rusų (užsienio) kalbos grupėje, 

mokiniai turi: 

• pakartoti sociokultūrines žinias (Rusijos kultūra: XIX–XXI a. garsieji rašytojai, dailininkai, 

kompozitoriai; Rusijos papročiai, šventės, patiekalai, liaudies rūbai, amatai; Rusijos geografija; šalį 

garsinančios asmenybės;  Rusijos įžymios vietos; Maskva, Peterburgas).    

Papildomai iš grožinės literatūros skaityti nieko nereikia 

2.2 Norėdami sėkmingai atlikti II  ir III etapo testą rusų (gimtosios) kalbos grupei, teksto interpretaciją ir 

kūrybinį darbą raštu, mokiniai turi susipažinti su programa: 

Драматургия как жанр литературы. 

Из истории русского театра ( знаменитые театры, актёры, режиссёры, театральные сезоны). 

Русская драма в театрах Литвы. Мстислав Добужинский и литовский театр. 

 

Рекомендуется при подготовке использовать материалы фонотеки (отрывки из кинофильмов, 
телеспектаклей, спектаклей). 
II  etapas: 
А.С.Пушкин «Борис Годунов», « Маленькие трагедии». 
М.Ю.Лермонтов « Маскарад» 
Д.И.Фонвизин « Недоросдь». 

А.С.Грибоедов « Горе от ума». 

Н.В.Гоголь « Ревизор». 

Уильям Шекспир « Ромео и Джульетта» 

III  etapas: 
Н.Островский « Бесприданница». 
А.Чехов « Вишнёвый сад». 
В.Маяковский « Клоп». 
Л.Петрушевская « Три девушки в голубом». 
А.Вампилов « Старший сын». 
Уильям Шекспир « Гамлет». 



Kalbėjimo rusų (užsienio)  ir retorinė rusų (gimtosios) kalbų užduotis II (rajono / miesto) etapui nėra 

privaloma, tačiau rajono / miesto etapo organizatorių sprendimu gali būti organizuojama. Tuo atveju 

kalbėjimo užduotį rengia rajono/miesto metodinis būrelis, remdamasis 2021 metų olimpiados III etapo 

kalbėjimo užduotimi. 

Meninio skaitymo konkursas  rusų (užsienio)/rusų (gimtosios) kalbų olimpiados dalyviams II (rajono / 

miesto) etapui nėra privalomas, tačiau rajono / miesto etapo organizatorių sprendimu gali būti 

organizuojamas. 

 3. III (šalies) olimpiados etapas 

 3.1 Rusų (užsienio) kalbos grupė 

1. Testas (50 %). 

2.  Kūrybinis darbas raštu (20 %). 

3.  Kalbėjimas (30 %).   

4. Meninio skaitymo konkursas. 

Testu ir kūrybiniu darbu raštu vertinama dalyvių sociokultūrinė ir kalbinė kompetencijos. 

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. 

3.2 Rusų (gimtosios) kalbos grupė 

1. Testas ir probleminė/kūrybinė užduotis raštu (45 %).   

2. Teksto interpretacija (30 %). 

3. Retorinė užduotis (25 %). 

4. Meninio skaitymo konkursas. 

 

Rusų (gimtosios) kalbos retorikos  užduočių temos bus paskelbtos po II  etapo. 

3.3 Meninio skaitymo konkursas. Dalyvavimas meninio skaitymo konkurse neprivalomas. Deklamavimas 

vertinamas atskirai, tačiau tie, kurie dalyvaus meninio skaitymo konkurse, gaus vieną papildomą balą, kuris 

bus pridedamas prie surinktų už kitas olimpiados rungtis balų sumos. 

Apie registraciją į  III (šalies) Olimpiados etapą bus paskelbta papildomai. 

2022 m. kovo 24-26 d. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados III (šalies) etapas 

planuojamas Kaune arba nuotoliniu būdu. 

 


