
Teksto rašymo taisyklės  
 

Po kablelio, kabliataškio, dvitaškio, taško visuomet paliekamas tarpas. Ilgasis 

brūkšnys tekste atskiriamas tarpais iš abiejų pusių. Tarp intervalo ribas nusakančių skaičių  

(arabiškų ar romėniškų bei žodžių) įterpiamas ilgas brūkšnys be jokių tarpelių. Trumpas brūkšnelis 

visuomet rašomas tik tarp žodžių nepaliekant jokių tarpų. 

 Štai keletas pavyzdžių. 

 „Tylėjimas – auksas“. 

 „Mašina važiavo 60–70 km per valandą greičiu“. 

„Šis vadovėlis skirtas IX–X klasėms“. 

Trumpas brūkšnelis rašomas tarp dviejų lygiareikšmių žodžių arba dvigubos pavardės 

dalių. Abipus brūkšnelio tarpai nepaliekami, pavyzdžiui, kavinė-skaitykla, Mykolaitis-Putinas. 

Keliant žodžio dalis irgi dedamas trumpas brūkšnelis. 

 

Tekstas tiems kuriems liko laiko: 

 

Dažnai tenka rašyti datą. Jos sutartinė rašyba ne kartą buvo keičiama. 2002 m. lietuvių 

kalbos komisijos nutarimu data rašoma šitaip: 

nesutrumpinta: 2002 m. gruodžio 25 d. 

sutrumpinta: 2002-12-25. 

 

Užduotys: 

1. Atverkite tekstų rengyklę.  

2. Nurašykite tekstą. Suformatuokite jį  pagal pateiktą atspausdintą pavyzdį. 
3. Veiksmai, kuriuos turite atlikti, aprašyti lentelėje. Šalia kiekvieno veiksmo pateiktas jo įvertinimas 

taškais, šalia pateikta vertinimo lentelė. Tai padės jums įsivertinti savo darbą. Taip galėsite geriau 

pasirengti kitos pamokos atsiskaitymui už praktinį darbą su tekstų rengykle. 

Atlikti veiksmai 

Veiksmo 

įvertinimas 

taškais 

1.  

Pavadinimas išskirtas: 

 jam nurodyta centrinė lygiuotė; 

 pavadinimo šrifto dydis 14 pt; 

 pavadinimo šriftas Times New Roman 

 pavadinimo šrifto stilius – pusjuodis; 

 pavadinimas nuo viso teksto atskirtas (pvz., tarp pavadinimo ir likusio teksto 

įterpta tuščia eilutė). 

5 

2.  Viso teksto šriftas Times New Roman, 12 punktų dydis 2 

3.  Pastraipų įtraukos padaromos su tabuliatoriumi 2 

4.  Nėra gramatinių klaidų 3 

5.  Taisyklingos visos kabutės 3 

6.  Taisyklingai pagal pavyzdį parašyti brūkšniai 2 

7.  Visoms pastraipoms (bet ne pavadinimui) nurodyta teksto abipusė lygiuotė 2 

8.  Nurašytas visas tekstas 5 

9.  Dokumentas pavadintas SD_tekstas_pavardė_klasė 2 

10.  Užbaigtas darbas savarankiškai nukopijuotas į mokytojo nurodytą saugyklą. 2 

 

Vertinimo lentelė 

Taškai 28–26 25–23 22–20 19–17 16–15 14–10 9–7 mažiau 7 

Įvertinimas 10 9 8 7 6 5 4 3 

 

Vertinimo lentelė 

Taškai Įvertinimas 

29–27 10 

26–24 9 

23–21 8 

20–18 7 

17–16 6 

15–11 5 

10–8 4 

mažiau 8 3 

 


