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Skelbiamas 2020 m. Kalbų Kengūros projekto  

Lyderių turas! 
 

Sveikiname Lyderių turo dalyvius, 2020 m. Kalbų Kengūros projekte atlikusius vokiečių kalbos užduotis ir 

surinkusius nuo 194 iki 200 taškų. Pateikiame Lyderių turo vokiečių kalbos rašinių temas bei užduotis. 

Atliktą darbą išsiųskite Lietuvos paštu, adresu:  

Kalbų Kengūra-2020, J. Jasinskio g. 16G,  LT-01112 Vilnius 

arba elektroniniu paštu kkengura@vkif.lt  iki 2020 m. gruodžio 18 dienos (imtinai). 

Laimėjimus ir apdovanojimus numatyta skelbti 2021 m. sausio mėnesį. 

 

 

 

2020 m. Kalbų Kengūros Lyderių turo 

informacinė kortelė 

(būtina pateikiamo darbo dalis) 

 
 
 
 
 
 
 

1. Mokyklos pavadinimas, 
adresas, telefono numeris, el. 
paštas 

 
 
 
 

2. Dalyvio vardas ir pavardė,  
tel. n., el. paštas 

 
 
 

3. Klasė  

4. Pasirinktas lygis  

5. Pasirinkta tema 
 
 
 

6. Dalyvio surinktų taškų kiekis  

7. Mokytojo (darbo vadovo) 
vardas ir pavardė, telefono 
numeris, el. paštas 
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I  lygis 
 

Atlieka dabartiniai 
ketvirtokai ir penktokai, 
pasirenka vieną iš trijų 

užduočių 

1. Der beste Wochentag 

2. Diese Stadt (weltweit, in Europa oder in Litauen) möchte ich besuchen (habe ich 
besucht) 

3. Meine Lieblingssportart 

II  lygis 
 

Atlieka dabartiniai 
šeštokai ir septintokai, 
pasirenka vieną iš trijų 

užduočių 

1. Ich bin ein echter Sammler! 

2. Brief an eine beliebte literarische Gestalt oder eine Märchenfigur 

3. Falls ich den Nemunas entlang wandern würde… 

III  lygis 
 

Atlieka dabartiniai 
aštuntokai ir devintokai 

(gimnazijų I klasė) , 
pasirenka vieną iš trijų 

užduočių 

1. Ich gehe gern (nicht so gern) einkaufen 

2. Stimmt es, dass man mit guten Freunden glücklicher ist? 

3. Zu Besuch bei einem Lieblingsautor 

IV  lygis 
 

Atlieka dabartiniai 
dešimtokai ir 

vienuoliktokai 
(gimnazijų II ir III 

klasės), pasirenka vieną 
iš trijų užduočių 

 

1. Was ich für mich entdeckt habe, nachdem ich ein Zentrum für moderne Kunst 
oder eine Ausstellung von gleicher Art besichtigt hatte 

2. Musik in meinem Leben 

3. Vierzig Aufgaben in Deutsch 
Falls Sie diesen Punkt auswählen, sollen Sie 40 Aufgaben bilden, die aus einer Frage 
und 5 möglichen Antworten bestehen, d. h. sie sollen die Struktur der von Ihnen 
gelösten Sprachkänguru-Aufgaben haben (von 5 angeführten Antworten soll nur eine 
richtig sein).  

V  lygis 
 

Atlieka esami ir buvę 
dvyliktokai (gimnazijų 

IV klasė), pasirenka 
vieną iš trijų užduočių 

1. Facebook oder Instagram: Was gibt‘s da Gutes? 

2. Wenn man fähig ist, ein Geheimnis zu hüten 

3. Vierzig Aufgaben in Deutsch 
Falls Sie diesen Punkt auswählen, sollen Sie 40 Aufgaben bilden, die aus einer Frage 
und 5 möglichen Antworten bestehen, d. h. sie sollen die Struktur der von Ihnen 
gelösten Sprachkänguru-Aufgaben haben (von 5 angeführten Antworten soll nur eine 
richtig sein).  

 

Linkime sėkmės ! 


