
BENDRŲJŲ MĄSTYMO GEBĖJIMŲ TESTO DALIES UŽDUOČIŲ 
PAVYZDŽIAI 

 
1. Koks skaičius turi būti vietoje klaustuko? 

 

1  6  18  16  21  63  ? 

a) 58   b) 61   c) 65  d) 68   e) 189  

 

2. Koks žodis nedera prie kitų? 

 

Valyti, švarinti, kuopti, šveisti, šukuoti   

 

3. Kurios sporto šakos trenerių pokytis per vienerius metus buvo didžiausias?  

(Statistikos departamento informacija) 

Sporto šaka 
Skirtingų sporto šakų trenerių skaičius 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Badmintonas 6 5 5 7 7 12 11 

Beisbolas 3 4 4 4 3 6 12 

Biatlonas 7 10 6 12 9 10 12 

Ledo ritulys 8 15 16 19 11 10 11 

Šiuolaikinė penkiakovė 12 13 11 18 11 17 11 

Žirginis sportas 27 19 18 11 14 12 14 

Aviacijos sporto šakos 5 4 27 8 30 11 3 

 

a) Badmintonas 

b) Beisbolas 

c) Biatlonas 

d) Ledo ritulys 

e) Šiuolaikinė penkiakovė 

f) Žirginis sportas 

g) Aviacijos sporto šakos 

 

4. Kuri figūra turi būti klaustuko vietoje?  

 

 
         a)        b)             c)              d)             e) 

 



5. Kas turi būti vietoje klaustuko? 

 

Abėcėlė: 

A  Ą  B  C  Č  D  E  Ę  Ė  F  G  H  I  Į  Y  J  K L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  Ų  Ū  V  Z   Ž 

 

Seka: 

G, N, P, Z, A, F ? 

 

a) H       b) Y      c) M      d) Š     e) U 

 

6. Koks žodis nedera prie kitų? 

 

Vaiskus, ryškus, permatomas, skaidrus, bespalvis 

 

7. Koks žodis turi būti vietoje klaustuko? 

 

Švarkas :  rankovė = peilis : ? 

a) šakutė     b) ašmenys    c) galąstuvas     d) plienas     e) giljotina 

 

8. Kada nedarbingumo lygis, lyginant su praeitu ketvirčiu, kito labiausiai?   

 

Nedarbo lygis, proc. (2012K1 – 2012 m. I ketvirtis, 2012K2 – 2012 m. II ketvirtis ir t.t.). 

(Statistikos departamento informacija) 

 
a) Nuo 2012 m. I ketvirčio 

b) Nuo 2012 m. II ketvirčio 

c) Nuo 2012 m. III ketvirčio 

d) Nuo 2012 m. IV ketvirčio 

e) Nuo 2013 m. I ketvirčio 

 

9. Ar išvada, padaryta remiantis pateiktais dviem teiginiais, yra teisinga? 

 

Visi zebrai yra dryžuoti. 

Nei vienas zebras nėra baltasis lokys. 

Išvada: 

Nei vienas baltasis lokys nėra dryžuotas. 

 

a) teisinga  b) klaidinga 



10. Kuri figūra turi būti klaustuko vietoje?  

 

 
           a)              b)                  c)                d)                   e)                 f) 

 

11. Kuriais metais sumedžiota daugiausiai gyvūnų? 

 

Sumedžiotų gyvūnų skaičius (Statistikos departamento informacija) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Barsukas 38 32 80 22 15 29 71 

Danielius 10 10 14 7 22 31 49 

Ondatra 75 31 21 105 60 72 30 

Vilkas 64 53 50 29 20 31 41 

 

a) 2003 m.  

b) 2004 m. 

c) 2005 m. 

d) 2006 m. 

e) 2007 m. 

f) 2008 m. 

g) 2009 m. 

 

12. Kuri figūra turi būti klaustuko vietoje?  
 

 
         a)        b)             c)              d)             e) 



13. Kas turi būti vietoje klaustuko? 

 
         a)                    b)                c)              d)             e) 

 

14. Koks skaičius turi būti vietoje klaustuko? 

 

86   87  72  ?  59  60  47  48 

a) 57   b) 61   c) 63   d) 73   e) 75 

 

 

15. Kokie žodžiai turi būti vietoje klaustukų? 
 

Sėti : pjauti =  ? : ? 

 

a) dainuoti : šaukti  

b) plepėti : informuoti  

c) kalbėti : tylėti  

d) sapnuoti : svajoti  

e) rašyti : trinti 

 

 

16. Koks skaičius turi būti vietoje klaustuko? 

 

864  432  216  ?  54  27 

a) 162     b) 108    c) 81   d) 92    e) 184 

 

17. Koks žodis nedera prie kitų? 

 

Sumanus, supratingas, galvotas, protingas, išmintingas   

 

18. Kokie žodžiai turi būti vietoje klaustukų? 
 

?  :  ? = grūdas  :  duona   

   

a) Banga  :  jūra 

b) Obuolys  : obelis 

c) Pastatas  :  betonas 

d) Plyta  :  namas 

e) Pyragas   : miltai  



 

19. Koks atsakymas yra teisingas? 
Pagal alternatyvią skaičiavimo sistemą braškė = 1, 6 yra apelsinas ir 2 braškės, apelsinas prilygsta 

pusei ananaso.   

Kam bus lygus rezultatas dviejų ananasų ir apelsino, padalytų iš apelsino su braške? 

a) ananasas b) braškė c) apelsinas d) 2 braškės) 3 braškės f) apelsinas ir braškė 

  

20. Kuri figūra turi būti klaustuko vietoje?  

 

 
         a)        b)             c)              d)             e) 

 

 

21. Koks žodis nedera prie kitų? 

 

Paišyti, tapyti, keverzoti, paveiksluoti, vaizduoti 

 

22. Koks skaičius turi būti vietoje klaustuko (įrašykite)? 

 

18  ?  36  45  54  63  

 

 

 

23. Kas turi būti vietoje klaustuko? 

 

 A B C D 

1 10 7 14 4 

2 8 3 2 16 

3 11 1 5 6 

4 13 9 15 12 

 

C1 – A2 / C2 = ? 

 

a) C2      b) B1      c) D1      d) A1 

 



24. Kokio tikslo aktualumas labiausiai sumažėjo 2008-2012 m. laikotarpiu? 

 

Įmonių apklausos rezultatai apie jų interneto tinklalapių ir svetainių tikslus (proc.) (Statistikos 

departamento informacija) 

Metai 

Tikslas 
2008 2009 2010 2011 2012 

Prieiti prie įmonės prekių katalogų ir 

kainynų 

44,1 38,0 39,4 36,6 38,9 

Pasirinkti produkto formą ar dizainą 22,2 20,1 17,0 18,7 7,8 

Užsakyti, rezervuoti ar pirkti 18,2 13,9 17,1 20,8 19,7 

Atitikti nuolatinių klientų poreikius 13,7 9,7 9,1 9,0 9,0 

Informuoti apie laisvas darbo vietas 

ar pateikti prašymą dėl darbo 

12,6 15,0 15,2 15,0 16,0 

 

a) Prieiti prie įmonės prekių katalogų ir kainynų 

b) Pasirinkti produkto formą ar dizainą 

c) Užsakyti, rezervuoti ar pirkti 

d) Atitikti nuolatinių klientų poreikius 

e) Informuoti apie laisvas darbo vietas ar pateikti prašymą dėl darbo 

 

25. Koks žodis turi būti vietoje klaustuko? 

 

Eiti  : pėdinti  =  ?  : pliuškentis  

 

a) plaukioti 

b) skęsti 

c) pliūkštelti 

d) vanduo 

e) čiurlenti 

 

 

26. Kas turi būti vietoje klaustuko? 

 

Abėcėlė: 

A  Ą  B  C  Č  D  E  Ę  Ė  F  G  H  I  Į  Y  J  K L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  Ų  Ū  V  Z  Ž 

Seka: 

CČD  ĖEE  ĮĖĘ ? 

 

a) ĖGM    b) ĖMG   c) GĖM    d) MHĖ   e) MGĖ 

 

 

27. Ar išvada, padaryta remiantis pateiktais dviem teiginiais, yra teisinga? 

 

Visi vilniečiai mėgsta sportuoti. 

Visi ministrai yra vilniečiai. 

Išvada: 

Visi ministrai mėgsta sportuoti. 

 

a) teisinga  b) klaidinga 

 

  



BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ TESTO DALIES UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI 
Bendrųjų kompetencijų užduočių pavyzdžiai 
 

28. Kitą savaitę pradėsite dirbti naujame padalinyje. Tai įvyks jūsų prašymu, nes darbas dabartinėje 

darbovietėje virto rutina, o jūs stokojote iššūkių. Nekantraujate pradėti dirbti, tačiau suprantate, kad 

yra sričių, kur reikėtų pasitempti, kad tinkamai atliktumėte darbą. Šioje organizacijoje nėra 

oficialios naujų darbuotojų socializacijos programos. Koks jūsų elgesys šioje situacijoje būtų 

labiausiai tikėtinas? 

a) Lauksite, kol pradėsite dirbti naujame darbe, nes remdamiesi savo patirtimi galite teigti, kad 

geriausiai mokotės darbo vietoje. 

b) Pasikalbėsite su kitais žmonėmis, dirbančiais tokį pat darbą, kokį dirbsite jūs, kad sužinotumėte 

svarbiausius dalykus. Paskui planuosite savo mokymąsi. 

c) Susitiksite su savo nauju vadovu ir aptarsite jūsų stipriąsias ir silpnąsias savybes ir kartu 

suplanuosite mokymosi eigą. 

d) Kadangi turite minčių, kuriose srityse turėtumėte pasitobulinti, ieškosite su tuo susijusios 

informacijos ir vengsite trukdyti kitiems asmenims. 

 

29. Susitikimo metu, kai bandote paaiškinti savo poziciją, kolega jus pertraukia sakydamas, kad 

kalbate nesąmones, ir pateikia savo nuomonę. Visa grupė sutinka su kito asmens nuomone, nors jūs 

net nebaigėte išsakyti savo idėjos. Jaučiate, kad jūsų idėja taip pat verta dėmesio. Be to, kito asmens 

pateiktas planas turi akivaizdžių trūkumų. Grupė jau nori pereiti prie kitos temos. Koks jūsų elgesys 

šioje situacijoje būtų labiausiai tikėtinas? 

a) Pasakysite, kad manote, jog kito asmens pateikta idėja yra bevertė ir, jei jis nebūtų jūsų 

nutraukęs, grupė būtų turėjusi galimybę išgirsti jūsų idėją. Ir tada pateiksite tai, ką planavote 

sakyti 

b) Kadangi grupė nori pereiti prie kitos temos, jūs nenorite užtęsti susitikimo ginčydamasis, bet 

visiems nusiųsite elektroninį laišką, kuriame pateiksite alternatyvią idėją ir paprašysite ją 

pakomentuoti ar aptarti kitame susirinkime. 

c) Leisite grupei tęsti darbą ir elgtis pagal kito darbuotojo pateiktą pasiūlymą, nes visa grupė su juo 

sutinka, tačiau imsitės iš anksto ruoštis problemoms, kurių kils įgyvendinant sprendimą. 

d) Nepaisant to, kad užtęsite susirinkimą, jūs aiškiai pasakysite, kad vertinate kito asmens pateiktą 

sprendimą, bet matote kai kurias galimas šio sprendimo problemas ir norėtumėte pateikti 

alternatyvą. O tuomet pateiksite savo poziciją. 

 

Klausimų iš teisės aktų pavyzdžiai 
 

30. Kiek yra Seimo narių? 
 

a) 131 

b) 71 

c) 141 

d) 70 

e) 160 

 

31. Koks yra administracinės procedūros terminas? 
 

a) 30 darbo dienų 

b) 30 kalendorinių dienų 

c) 15 darbo dienų 

d) 20 darbo dienų 

e) 10 kalendorinių dienų 



TEISINGI ATSAKYMAI 
 

1. B 

2. šukuoti  

3. G 

4. E 

5. A 

6. ryškus  

7. B 

8. B 

9. B 

10. A 

11. G 

12. B 

13. A 

14. D 

15. E 

16. B 

17. supratingas 

18. D 

19. C 

20. A 

21. paveiksluoti  

22. 27 

23. D 

24. B 

25. A 

26. E 

27. A 

28. C. Jūs ne tik nustatote savo stipriąsias ir silpnąsias savybes, bet ir gaunate ekspertinę 

nuomonę šiuo klausimu, o tai gali tapti jūsų ugdymosi plano pagrindu. Naujas vadovas yra 

pats geriausias šaltinis, bet ir esamas vadovas šiuo klausimu galėtų jums padėti. 

29. D. Tai parodo jūsų atkaklumą ir gebėjimą kvestionuoti visiems priimtino sprendimo 

teisingumą. Be to, tai padarote tinkamai. Svarbu klausimą iškelti dabar, net jei susirinkimas 

užtruks, ir viską išsiaiškinti, nei vėliau turėti spręstinų problemų. 

30. C 

31. D 

 

Dėmesio!  

Pavyzdinių užduočių tikslas – supažindinti pretendentus su teste pasitaikančių užduočių pobūdžiu.  

Bendrųjų gebėjimų teste, kurį sprendžia pretendentai į valstybės tarnybą, gali būti ir sunkesnių, ir 

lengvesnių užduočių, lyginant su čia pateikiamomis pavyzdinėmis užduotimis. Šios pavyzdinės 

užduotys nėra įtraukiamos į bendrųjų gebėjimų testą.  

 

© Valstybės tarnybos departamentas, 2016 m.  

Visos autorių turtinės teisės priklauso Valstybės tarnybos departamentui. Atgaminti, viešai skelbti, 

kopijuoti šį turinį be Valstybės tarnybos departamento raštiško sutikimo griežtai draudžiama. 


