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Nynorsk 
Eksamensinformasjon 
 
Eksamenstid Eksamen varer i 5 timar. 

Hjelpemiddel Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy 
som kan brukast til kommunikasjon.  
 
For norsk, samisk, finsk som andrespråk og framandspråka er 
heller ikkje omsetjingsprogram tillatne. 

Bruk av kjelder Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på 
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. 
 
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og 
annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, 
skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.  

Kjelder http://www.sporto-centras.lt/kainorastis/sigma-kainos.htm 
http://www.karstosnaktys.lt/blykste-13/lt/archyvasarunas-banys---
kokybiskas-triuksmas-jaunimui-patinka--444.html  

Informasjon om 
vurderinga 

Sjå vurderingsrettleiinga med kjenneteikn på måloppnåing til 
sentralt gitt skriftleg eksamen. Vurderingsrettleiinga finn du på 
www.utdanningsdirektoratet.no.   

 

Bokmål 
Eksamensinformasjon 
 
Eksamenstid Eksamen varer i 5 timer. 

Hjelpemidler Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy 
som kan brukes til kommunikasjon.  
 
For norsk, samisk, finsk som andrespråk og fremmedspråkene er 
heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. 

Bruk av kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en 
slik måte at leseren kan finne fram til dem. 
 
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og 
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal 
du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.  

Kilder http://www.sporto-centras.lt/kainorastis/sigma-kainos.htm 
http://www.karstosnaktys.lt/blykste-13/lt/archyvasarunas-banys---
kokybiskas-triuksmas-jaunimui-patinka--444.html 

Informasjon om 
vurderingen 

Se vurderingsveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse til 
sentralt gitt skriftlig eksamen. Vurderingsveiledningen finner du på 
www.utdanningsdirektoratet.no.   

http://www.utdanningsdirektoratet.no/
http://www.utdanningsdirektoratet.no/
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Oppgave 1/ Pirma užduotis 
 
Perskaitykite klausimus. Atsakymus suraskite tinklapio tekste. Atsakykite lietuviškai. 
Les igjennom spørsmålene. Finn svar i hjemmesideteksten. Svar på litauisk. 
 
a Kaip vadinasi sporto centras, esantis Kalvarijų gatvėje? 
b Ar pastarasis centras teikia įvairių paslaugų? Kokių? 
c Kiek kainuoja vienkartinis apsilankymas treniruoklių salėje studentui?  

(Skaitvardžius rašykite žodžiais.) 
d Ar jūs norėtumėte apsilankyti šiame centre, perskaitę šį tinklapį?  

Jei taip, tai kodėl? Papasakokite, ką ten veiktumėte.  
Jei ne, parašykite kodėl, kas jums nepatiko? (Parašykite 4 - 5 sakinius.) 

 

UAB “Vilniaus Sigmos“ sporto centras 
Įmonės kodas 125025336, Kalvarijų g. 125, Vilnius, LT- 08221, tel.: 272 54 11, 276 15 29 fax (5-2 700 435) 

  

                

                                                UAB “Vilniaus Sigmos”sporto 
centras yra universaliausias sporto centras Vilniaus mieste pagal teikiamų paslaugų kiekį, pasižymintis aukšta aptarnavimo kul-

tūra ir patogiu darbo grafiku. 

                                                Sporto centras yra Vilniaus miesto centrinėje dalyje, Kalvarijų gatvėje, lengvai pasiekiamas 

visomis keleivinio transporto priemonėmis. 

                                                Krepšinio salė įrengta laikantis tarptautinių standartų, geras apšvietimas ir apšildymas, krepšinio 

lentose sumontuoti JAV gamybos atsilenkiantys lankai. Salėje galima žaisti futbolą, tinklinį, rankinį ir tenisą. 

                                                Pirčių komplekse yra rusiška ir suomiška pirtys, baseinas su kaskada ir povandeniniais 

masažais. 

                                                Sporto centro treniruoklių salėje treneriai sudarys individualias treniruočių programas. Galima 

pasimankštinti salėje su tatamiu ir bokso maišais. 

                                                Maloniai praleisti laiką galima žaidžiant kasdien vis populiarėjantį skvošą. Jūs būsite supažindinti 

su šio žaidimo taisyklėmis, suteiksime inventorių. 

                                                Siūlome išbandyti naujovę – infraraudonųjų spindulių pirtį. 
                                                Moterims ir merginoms siūlome šeipingo užsiėmimus. 

                                                Sporto centre veikia kavinė, įvairias medicinines paslaugas teikiantys kabinetai, kirpykla, 

kosmetikos, manikiūro, masažo kabinetai. Yra pobūvių salė. 

                                                Garantuojame švarą ir tvarką. 

                                                Maloniai kviečiame naudotis mūsų sporto centro teikiamomis paslaugomis. 

  
SIGMOS SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 

KAINININKAS  (su PVM ) 
  

Krepšinio salė                                      dieninis laikas 1val.                                     - kaina sutartinė skambinkite tel.: 869921553 

vakarinis laikas 1val.                                    - kaina sutartinė skambinkite tel.: 

869921553 

                                                                 išeiginėmis dienomis  1val.                        - kaina sutartinė skambinkite tel.: 869921553 

(aprūpiname kamuoliais) 

________________________________________________________ 

  

Pirtys su baseinu (3x10m)                1val.                                                                - kaina sutartinė skambinkite tel.: 869921553 

http://www.sporto-centras.lt/krepsinis/krepsinio_sale.htm
http://www.sporto-centras.lt/krepsinis/krepsinio_sale.htm
http://www.sporto-centras.lt/baseinas/pirtis.htm
http://www.sporto-centras.lt/baseinas/baseinas.htm
http://www.sporto-centras.lt/baseinas/pirtis.htm
http://www.sporto-centras.lt/baseinas/baseinas.htm
http://www.sporto-centras.lt/treniruokliai/treniruokliu_sale.htm
http://www.sporto-centras.lt/skvosas/skvoso_sale.htm
http://www.shaping.lt/
http://www.sporto-centras.lt/krepsinis/krepsinio_sale.htm
http://www.sporto-centras.lt/baseinas/pirtis.htm


 

 Eksamen FSP5329/PSP5219 Litauisk nivå II Side 4 av 8  
 

kaskada ir povandeniniais                                                                                                                              

masažais)                                             išeiginėmis dienomis 1val.                            -kaina sutartinė skambinkite tel.: 

869921553           

  ________________________________________________________ 

Treniruoklių salė                            mėnesinis abonementas                                 - 80 Lt (studentams 70Lt) 

              vienkartinis                                                       - 10 Lt (studentams 8Lt) 

  

            darbo laikas: I-V nuo 07 iki 22 val., VI nuo 09 iki 15val., VII nuo 09-15val. 
  

Dušai ir pirmos  treniruočių programos sudarymas -nemokamai. Yra apšilimo salė su tatamiu ir bokso maišais. 

  

Skvošo kortai                                       nuo 07val. iki 16val.                1val.  - 40Lt, abonementas 10val - 300Lt, 15val. - 430Lt, 
                                                                nuo 16val. arba savaitgaliais 1val.  - 60 Lt (savaitgaliais AKCIJA 40 Lt) 
                                                                nuo 16val. arba savaitgaliais abonementas 10val. -450Lt, 15val. -550Lt 

                                                           

                                              rezervacija tel.: 272 54 11, 86 80 235 29              
  

                     

Infraraudonųjų spindulių pirtis 

                                                                1asm.                                                     - 20 Lt. (abonementas 10val. -150Lt, 15val. -

 200Lt). 
                                                                2 asm.                                                     -30 Lt. (abonementas 10val. -250Lt, 15val. -

 350Lt). 
                                                                3 asm.                                                    - 40 Lt. (abonementas 10val. -320Lt, 15val. -

 450Lt). 
                                                               Nemokami rankšluosčiai 

                                               rezervacija tel.: 272 54 11, 86 80 235 29 

  

                        Merginoms ir  moterims siūlome šeipingo klubo paslaugas. Tel. inf. 272 73 19   ( www.shaping.lt ) 

                        Pastoviems klientams taikomos  įvairios nuolaidų sistemos.  

  

 

Kilder: http://www.sporto-centras.lt/kainorastis/sigma-kainos.htm 
 
 
 

http://www.sporto-centras.lt/baseinas/pirtis.htm
http://www.sporto-centras.lt/baseinas/pirtis.htm
http://www.sporto-centras.lt/baseinas/pirtis.htm
http://www.sporto-centras.lt/baseinas/pirtis.htm
http://www.sporto-centras.lt/treniruokliai/treniruokliu_sale.htm
http://www.sporto-centras.lt/treniruokliai/treniruokliu_sale.htm
http://www.sporto-centras.lt/skvosas/skvoso_sale.htm
http://www.shaping.lt/
http://www.shaping.lt/
http://www.sporto-centras.lt/kainorastis/sigma-kainos.htm
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Oppgave 2 / Antra užduotis 
 
Pažvelkite į šią iliustraciją, perskaitykite tekstą ir atsakykite į žemiau pateiktus klausimus. 
Rašykite norvegiškai. 
 
Se på illustrasjonen, les teksten og svar på spørsmålene under. Skriv på norsk. 
 
a Hvordan skiller gruppa „Ritmas kitaip“ seg fra andre musikkgrupper? 
b Hva jobber Arūnas Banys som? 
c Hvilken by er det gruppa holder til i? 
d Hvilke planer har Arūnas Banys for gruppa? 
e Skriv noen linjer om hva du vet om musikklivet i Litauen.   
 
 

Arūnas Banys: "kokybiškas triukšmas jaunimui patinka" 
 

 
Arūnas Banys: grupės "Ritmas kitaip" vadovas. VauVau nuotr. 

 
 
Manote, kad išgauti muziką galima tik panaudojus tradicinį instrumentą? Atsakėte tikrai 
teisingai, jei mintyse šmėstelėjo vienas trumpiausių žodžių lietuvių kalboje, t.y. "ne". 
Šiaulių I - osios muzikos mokyklos grupė "Ritmas kitaip" tai patvirtina su kaupu. 
 
Su projekte "Lietuvos talentai" dalyvaujančiais muzikantais skubėjome susitikti gerokai 
po įprastinio užsiėmimų laiko. Priėjus prie didelio trijų aukštų pastato teko susimąstyti, 
kur juos galima būtų surasti. Tik pravėrus laukines pastato duris pasigirdo dideli 
trenksmai... Susižvalgėme ir "išmetę" šypseną supratome, kad ne mes, o mus garsas 
"surado". 
 
"Įsiveržėme" į auditoriją. Gera matyti visiškai paprastus jaunuolius, kurių veiksmai verčia 
"kilnotis" mokyklos ventiliacines sistemas, o greta stovintis fortepijonas po kiekvienos jų 
repeticijos sukeltų vibracijų tikriausiai išsiderina. Ir svarbiausia - niekas už tai nepyksta. 
Kol kolektyvas pozuoja, kalbamės su grupės vadovu Arūnu Baniu. Apie viską. 
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- Pradžia? 
 
- 2000 – aisiais metais kai įstojau į Šiaulių konservatoriją. Praėjus trejiems metams 
pradėjau čia dirbti. Pradžioje nebuvo mušamųjų specialybės klasės. Todėl teko įveikti 
bandomąjį laikotarpį. Džiugu, kad sutartis buvo pratęsta. Jau aštuntus metus esu 
mušamųjų klasės mokytojas. (Šypsosi.) 
 
- Idėja  gimė spontaniškai? 
 
- “Ritmas kitaip” prasidėjo nuo Šiaulių apskrities mušamųjų festivalio 2006 - aisiais 
metais. Tada dalyvavo gal 4-5 mokyklos. 2010 01 29 bus surengtas jau antarasis 
respublikinis mušamųjų instrumentų festivalis “Ritmas kitaip” (pirmasis respublikinis 
mušamųjų festivalis buvo surengtas 2009 metais, red. past.). Festivalio vardą perkėlėme 
ir grupei.  
 
- Iš karto griebėtės netikėtų sprendimų? 
 
- Iš pradžių nebuvo nei kibirų, nei kitokių keistų instrumentų. (Šypsosi.) Užteko marimbų, 
būgnelių ir t.t. Kai ruošėmės antrajam festivaliui - grojome dėžėm, kėdėm… Galiausiai 
įtraukėm ir kibirus. (Juokiasi.)Dabar išaugome į rimtą grupę – “Ritmas kitaip”. 
 
- Kokių daiktų nesi pavertęs būgnais? 
 
- Kaip tik važinėjome po Šiaulius ir mąstėme, ką dar būtų galima panaudoti. Norisi įtraukti 
kažką tokio, kas visiem žmonėm yra kasdieniška, bet tuo pačiu tas daiktas turėtų būti ir 
labai didelis. (Šypsosi.) 
 
- Grupės vizija pasibaigus "Lietuvos talentams"? 
 
- Kai pamatėme, kiek už mus balsavo (tęsia, red. past.), kaip mus palaikė – tikimės 
neužbaigti visko šiuo projektu. Norisi sukurti koncertinę programą, pavažinėti po Lietuvą.  
 
- Planai yra dideli… 
 
- Kadangi čia yra muzikos mokykla, tai keičiasi nariai. Vieni baigia mokyklą, kiti net ir išėję 
lieka. Jeigu ši sudėtis pasiliks ir rodys norą – kažką darysim originalaus. (Šypsosi.) 
 
 
Kilde: http://www.karstosnaktys.lt/blykste-13/lt/archyvasarunas-banys---kokybiskas-
triuksmas-jaunimui-patinka--444.html 
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Oppgave 3 / Trečia užduotis 
 
Jūs internete bendraujate su draugu iš Lietuvos. Jis domisi Norvegija, ir galbūt net noretų 
ten nuvažiuoti. Jis turi daug klausimų, o jūs atsakote į jo klausimus. Parašykite šio, tarp 
jūsų vykstančio, internetinio pokalbio tekstą. Rašykite lietuviškai. 
 
Du chatter med en litauisk venn på nettet. Han er interessert i Norge, og kunne 
kanskje tenke seg å reise til Norge. Han har mange spørsmål, og du svarer så godt du 
kan på dem. Skriv chatte-dialogen dere imellom. Skriv på litauisk. 
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