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Nynorsk 
Eksamensinformasjon 
 
Eksamenstid: 5 timar 

Hjelpemiddel: Alle hjelpemiddel er tillatne. Unnatak er Internett og andre verktøy som 
tillèt kommunikasjon. 
For norsk, samisk, finsk som 2. språk og framandspråka er heller ikkje 
omsetjingsprogram tillatne. 

Bruk av kjelder: Kjelder er tekstar som er tilgjengelege for andre, dvs. publiserte tekstar. 
Dersom det er aktuelt for deg å bruke kjelder i svaret ditt – anten fordi 
oppgåva krev det, eller fordi du vel å bruke kjelder, må desse førast opp 
på ein etterretteleg måte. Det finst ulike måtar å føre opp kjelder på. Det 
vesentlege er at alle kjelder som blir brukte til eksamen, skal førast opp 
på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.  
 
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på så vel lærebøker som 
annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå nettsider, skal 
du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.  

 

 Bokmål 
Eksamensinformasjon 
 
Eksamenstid: 5 timer 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som 
tillater kommunikasjon.  
For norsk, samisk, finsk som 2. språk og fremmedspråkene er heller 
ikke oversettelsesprogrammer tillatt. 

Bruk av kilder: Kilder er tekster som er tilgjengelige for andre, dvs. publiserte tekster. 
Dersom det er aktuelt for deg å bruke kilder i din besvarelse – enten 
fordi oppgaven krever det, eller fordi du velger å bruke kilder, må disse 
oppgis på en etterrettelig måte. Det finnes ulike måter å oppgi kilder på. 
Det vesentlige er at alle kilder som blir brukt til eksamen, skal oppgis på 
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.  
 
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på så vel lærebøker som 
annen litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat fra nettsider, skal 
du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.  
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Oppgave 1/Pirma užduotis 
 
Perskaitykite tekstą. Įsivaizduokite, kad gyvenate Viduramžių Lietuvoje, ir parašykite 
trumpą rašinėlį apie vieną savo vaikystės dieną.  
Les igjennom teksten. Tenk deg at du bor i Litauen i middelalderen, og skriv en kort tekst 
om en av dine barndomsdager.  
 
BAROKO EPOCHA (1569-1795) 
Lietuvos vaikai 
 
Istorijos vadovėliai dažniausiai yra tik solidžių studijų santraukos, kuriose rašoma apie 
tai, kas rūpi suaugusiems, - daugiausia apie politiką ir verslą. Suaugusiems paprastai 
nerūpi ne tik tai, kas domina vaikus, bet ir apskritai vaikai istorijoje. Nežinome, nei ką 
kadaise vaikai veikė ar galvojo, nei ką apie juos manė suaugusieji. Kokie buvo vaikų 
žaidimai? Kur galėtume pamatyti senosios Lietuvos vaikų lėles, barškučius, dūdeles ar 
čiulptukus? Tarsi Lietuvos istorijos personažai – kunigaikščiai būtų gimę su šarvais ir 
kalavijais! O gal tuometiniai vaikai nesiskyrė nuo dabartinių? Vienas skirtumas 
akivaizdus: istorikai nustatė, kad Viduramžių Europoje vaikai buvo laikomi mažais 
suaugusiais. Štai kodėl jie buvo rengiami ir piešiami su suaugusiųjų rūbais – tiksliau, jų 
miniatiūrinėmis kopijomis. Ir Lietuvoje vaikai vilkėjo kaip suaugusieji. Taigi senosiose 
visuomenėse, atrodo, nebūta vaikystės. Šis reiškinys aiškinamas įvairiai, tačiau svarbu 
atsižvelgti į vieną dalyką – žmonės tais laikais gyveno daug trumpiau, todėl ilgai vaikystei 
tarsi nelikdavo laiko. Antra vertus, kūdikių mirtingumas buvo nepaprastai didelis. Taigi 
vaikas arba išgyvena ir iškart tampa suaugusiu, arba miršta. Atrodo, kad visa tai buvo 
būdinga ir Lietuvai Baroko epochoje.  
 
Kilde: Alfredas Bumblauskas. Senosios Lietuvos istorija. 356 psl. R.Paknio leidykla, 
2005. 
 
 
 
Oppgave 2/Antra užduotis 
 
Pažvelkite į šią nuotrauką, perskaitykite tekstą po ja ir atsakykite į žemiau pateiktus 
klausimus. 
Se på bildet, les igjennom teksten og svar på spørsmålene nedenfor. 

„Žalgiryje“ – dar vienas bronzinės rinktinės narys 

 
 

http://sportas.delfi.lt/eurobasket2003/zalgiryje--dar-vienas-bronzines-rinktines-narys.d?id=36811735&pictureID=36�
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Kauno „Žalgiris“ turi tituluotą naujoką – pasaulio čempionato prizininką Tomą 
Delininkaitį. Su gynėju Kauno klubas pasirašė dvejų metų kontraktą su galimybe jį 
pratęsti dar vienam sezonui. 28-erių 190 cm ūgio krepšininkas iš Klaipėdos trečiadienį 
padėjo parašą ant sutarties ir vakare jau treniravosi su „Žalgiriu“. Sutartis įsigalios, kai 
jam bus atlikta medicinos patikra. T. Delininkaitis tapo penktuoju žalgiriečiu, kuris prieš 
dešimt dienų pasaulio čempionate Turkijoje iškovojo Lietuvai bronzos medalį. 

    
1. Kokiame klube žais Tomas Delinkaitis? 
2. Kiek metų Tomas žais šiame klube? 
3. Kur šiemet vyko pasaulio krepšinio čempionatas? 
4. Kokia komanda laimėjo jame bronzos medalį? 
5. Kokia tavo mėgstamiausia sporto šaka ir kodėl? 
6. Ką dar, be sporto, mėgsti veikti laisvalaikiu? 

 
 
Kilde: Dovilė Kamarauskienė, “Kauno diena“, www.zalgiris.lt, 2010 m. rugsėjo mėn. 23 
d., http://sportas.delfi.lt/eurobasket2003/zalgiryje--dar-vienas-bronzines-rinktines-
narys.d?id=36811735 
 

 
 
Oppgave 3 
 
Perskaitykite žemiau pateiktą valgiaraštį. 
Les igjennom menyen nedenfor. 
 
A Atsakykite į šiuos klausimus:  
A  Svar på følgende spørsmål: 
 

1. Kuo užkandžiai skiriasi nuo patiekalų? 
2. Ar mėgstate sriubą? Jei taip, kokią? 
3. Kokius karštuosius patiekalus mėgstate? 

B  Parašykite dialogą, pokalbį su draugu: jūs ketinate pietauti, kartu skaitote 
valgiaraštį ir tarpusavyje šnekučiuojatės apie mėgstamus ir nemėgstamus 
patiekalus bei ką jūs ketinate užsisakyti.  

B  Skriv en dialog som du har med en venn: Dere har tenkt å spise lunsj. Mens dere 
leser menyen, snakker dere om matretter dere liker og ikke liker. Dere snakker 
også om hva dere kunne tenke dere å bestille. 

 
Valgiaraštis 
◊ Šaltieji užkandžiai 
◊ Karštieji užkandžiai 
◊ Sriubos 
◊ Karšti žuvies patiekalai 
◊ Karštieji patiekalai 
◊ Mėsos patiekalai kepti laužo kaitroje 
◊ Garnyrai 
◊ Užkandžiai prie alaus 
◊ Padažai 
◊ Desertai 

http://www.stirniumalunas.lt/valgarastis/karstieji-uzkandziai/�
http://www.stirniumalunas.lt/valgarastis/sriubos/�
http://www.stirniumalunas.lt/valgarastis/karsti_zuvies_patiekalai/�
http://www.stirniumalunas.lt/valgarastis/karstieji-patiekalai/�
http://www.stirniumalunas.lt/valgarastis/mesos-patiekalai-kepti-lauzo-kaitroje/�
http://www.stirniumalunas.lt/valgarastis/garnyrai/�
http://www.stirniumalunas.lt/valgarastis/uzkandziai-prie-alaus/�
http://www.stirniumalunas.lt/valgarastis/padazai/�
http://www.stirniumalunas.lt/valgarastis/desertai/�
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Šaltieji užkandžiai 

Gruzinų salotos -11,00 Lt  
(pomidorai, agurkai, ropiniai svogūnai, graikiniai riešutai, kinza) 
 
Raudonos ”Lobio” salotos - 10,00 Lt  
(raudonosios pupelės, ropiniai svogūnai, graikiniai riešutai, česnakai, žaluma) 
 
Žalios ”Lobio” salotos - 10,00 Lt  
(šparaginės pupelės, ropiniai svogūnai, graikiniai riešutai, česnakai)  
 
Baklažanų ikrai - 12,00 Lt  
(baklažanai, pomidorai, česnakai, ropiniai svogūnai, graikiniai riešutai)  
 
Šviežių daržovių rinkinys - 10,00 Lt  
(agurkai, pomidorai, saldžioji paprika, kinza)  
 
Sūdytų daržovių rinkinys - 15,00 Lt  
(kopūstai, pievagrybiai, agurkai, česnakai, aštrūs pipirai)  
 
 
Įdaryti baklažanai - 14,00 Lt  
(baklažanai, graikiniai riešutai, česnakai, žaluma) 
 
Įdaryta saldžioji paprika - 12,00 Lt  
(saldžioji paprika, graikiniai riešutai, chmeli - suneli)  
 
 
Avokadų krevečių kokteilis - 18,00 Lt  
(avokadas, krevetės, brendžio padažas) 
 
Tuno salotos su putpelių kiaušiniais bei saldžiarūgščiu citrinos sulčių ir medaus padažu - 18,00 Lt  
(tunas, salotų lapai, avokadas, pomidoras, putpelių kiaušiniai) 
 
 
Krevečių kokteilis - 16,00 Lt  
(salotų lapai, krevetės, brendžio padažas) 
 
Virtas eršketas - 24,00 Lt  
(eršketas, riešutų padažas, žaluma)  
 
Rūkytas ungurys - 23,00 Lt  
(ungurys, pomidoras, citrina, žaluma) 
 
Sūdyta lašiša - 14,00 Lt  
(mažai sūdyta lašiša, sviestas, citrina, žaluma) 
 
Silkė su baravykais - 14,00 Lt  
(silkė, svogūnai, baravykai) 
 
Silkė su bulvėmis - 10,00 Lt  
(karštos virtos bulvės, silkė, ropiniai svogūnai, pomidorai, grietinė) 
  
 
Vištiena ”Sacivio” padaže - 14,00 Lt  
(vištienos filė, riešutų padažas, žaluma)  
 
Liežuvis ”Sacivio” padaže - 18,00 Lt  
(virtas liežuvis, riešutų padažas, žaluma) 
 
Sudžuk - 9,00 Lt  
(vytinta dešra, žaluma)  
 
Basturma - 9,00 Lt  
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(vytinta jautiena, žaluma)  
 
Mėsos užkandis - 18,00 Lt  
(kepta šoninė, vištienos vyniotinis, sprandinė, krienai) 
 
Kaimiškas užkandis - 12,00 Lt  
(sūdyti lašiniai, kumpis, juoda duona, svogūnai, sūdyti agurkai) 

  

 
 

 
 
 

Karštieji patiekalai 
Krosnyje apkepta avienos mentė - 52,00 Lt   

(virtos apkeptos bulvės, daržovių garnyras) 
 

Kepta aviena su grybais - 49,00 Lt  
(aviena, pievagrybiai, žaluma, prieskoniai) 

 
 

Didkepsnis - 45,00 Lt   
(jautienos išpjova, daržovių garnyras)  

 
 

Kiaulienos kepsnys raudono vyno padaže su kaparėliais paskanintas granatų sultimis - 29,00 Lt   
(kiaulienos išpjova raudono vyno padaže su kaparėliais paskaninta granatų sultimis, pomidoras, svogūnas) 

 
 
 

 
Kilde: http://www.stirniumalunas.lt/valgarastis/karstieji-patiekalai/ 
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Blank side 
 
 



 

 

 

 

 

 

Schweigaards gate 15  
Postboks 9359 Grønland 
0135 OSLO 
Telefon 23 30 12 00   
www.utdanningsdirektoratet.no 
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