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Skelbiamas 2021 m. Kalbų Kengūros projekto 

Lyderių turas! 

Sveikiname Lyderių turo dalyvius, 2021 m. Kalbų Kengūros projekte laimėjusius Auksinės Kengūros 

diplomus ir surinkusius nuo 194 iki 200 taškų. Pateikiame Lyderių turo anglų kalbos rašinių temas bei 

užduotis. 

Atliktą darbą išsiųskite Lietuvos paštu, adresu: 

Kalbų Kengūra-2021, J. Jasinskio g. 16G, LT-01112 Vilnius 

arba elektroniniu paštu kkkengura@vkif.lt iki 2021 m. gruodžio 23 dienos (imtinai). 

Laimėjimus ir apdovanojimus numatyta skelbti 2022 m. sausio mėnesį. 

 

 

2021 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 

 

mailto:kkengura@vkif.lt
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I lygis 

     
    Atlieka dabartiniai 

ketvirtokai ir 
penktokai, pasirenka 

vieną iš trijų užduočių 

1. I am strongly for healthy living 

2. My dad/mum/brother is a professional worker 

3. Is it easy to make a friend?  

II lygis 

 
Atlieka dabartiniai 

šeštokai ir septintokai, 
pasirenka vieną iš trijų 

užduočių 

1. My hobby. Is it usual or unique? 

2. I have been tempered due to travelling 

3. The game of my own 

III lygis 

 
Atlieka dabartiniai 

aštuntokai ir 

devintokai (gimnazijų 

I klasė), 

pasirenka vieną iš 
keturių užduočių 

1. Is addiction to smart phones an unsolvable problem? 

2. Once I became a super successful person 

3. The more you travel abroad the better you know your homeland 

4. Thirty English tasks 
Reference: For the following position, you are supposed to make 30 tasks (a question and five 

possible answers when only one answer is correct). 

IV lygis 

 
Atlieka dabartiniai 

dešimtokai ir 

vienuoliktokai 
(gimnazijų II ir III 

klasės), pasirenka 

vieną iš keturių 
užduočių 

1. “The only way to survive is concern of others which is way far from competition.” 

(Jonathan Sacks) 

2. “War is the effortful time for cowards to avoid problems faced in peace.” 

(Thomas Mann) 

3. “Viewing too forward is a short-sighted matter.”  (Winston Churchill) 

4. Forty English tasks  

Reference: For the following position, you are supposed to make 40 tasks (a question and five 

possible answers when only one answer is correct). 
 

V lygis 

 
Atlieka esami ir buvę 

dvyliktokai (gimnazijų 
IV klasė), pasirenka 

vieną iš trijų užduočių 

1. Are we ready to become adults?  

2. As standard of living is at unprecedented level, why humans are still that 

unhappy? 

3. “History is a wide range of fictional events but still based on realistic ones.” 

(Charles Montesquieu) 

Linkime sėkmės ! 


