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SINTAKSĖS SVARBA MOKYKLINIAME 

KALBOS KURSE

• Sintaksinės kalbos sandaros pažinimas padeda mokiniui iki galo
suvokti kalbą kaip sistemą.

• Sintaksės kursas (sintaksinė sakinio sandara) sudaro pagrindus
skyrybos mokymui.

• Nagrinėjant žodžių ryšius, žodžių junginius ir sakinių modelius
pažįstama ir norminė (praktinė) sintaksės reiškinių vartosena.

• Sintaksės kursas išplečia sintaksinės raiškos priemonių arsenalą,
palengvina suvokti ir kurti tekstą.

• Sintaksė ir skyryba svarbios ir rašytinei, ir sakytinei kalbai ugdyti.
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ŽODŽIŲ JUNGINIŲ SINTAKSĖ

Metodinės rekomendacijos

• Analizuojant sakinio žodžių ryšius, reikia paisyti žodžių formų tarpusavio
semantinių santykių, o ne iš eilės kelti žodžiams tik formalius klausimus.

• Pirmiausia reikia išskirti veiksnį ir tarinį iš kitų sakinio dalių. Veiksnys ir tarinys
sudaro vientisinio sakinio (sudėtinio sakinio dėmens) predikatinį (gramatinį) centrą.
Visas sakinys skaidomas į veiksnio grupę ir tarinio grupę. Sakinio nagrinėjimą
reikėtų pradėti ne nuo veiksnio, kurio ne visuose sakiniuose esama, o nuo tarinio.

• Sintaksiniai žodžių ryšiai sakinyje grupuojami apie vieną (vientisinis sakinys) ar
kelis predikatinius (gramatinius) centrus (sudėtinis sakinys).

• Žodžių ryšių analizė ir sakinio dalių analizė viena kitą papildo ir prisideda prie
išsamesnio sakinio sandaros pažinimo.
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Metodinės rekomendacijos

Hierarchinė sakinio žodžių ryšių schema (sakinio dalių rangai) labiau

išryškina sakinio žodžių vidinius ryšius, jų reikšmę sakinio

organizacijai.
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ŽODŽIŲ JUNGINIŲ SINTAKSĖ

Metodinės rekomendacijos

• Svarbu nepainioti žodžių prijungimo ir sujungimo su sudėtinio sakinio predikatinių
dėmenų prijungimu ir sujungimu.

• Veiksnį ir tarinį sieja dvipusės sąsajos ryšys.

• Sudėtinių sakinio dalių (ir sudėtinių tarinių) žodžiai yra susiję ryšiais.

• Kartais sakinyje yra žodžių, neturinčių jokio sintaksinio ryšio su kitais to sakinio
žodžiais. Tokie yra (1) modaliniai ir (2) įterptiniai žodžiai, pvz.: (1) Geriau važiuosiu
namo; Mokytoja dar neatėjo; (2) Tėvas, laimei, pasveiko; Jis, atrodo, ateis.

• Tarp įvairias samplaikas (tėvas motina, laukia nesulaukia, vienas kitas) ir analitines
formas (būtų valgęs, labiau patyręs) sudarančių žodžių nėra sintaksinio ryšio.

• Prielinksniai ir jungtukai yra žodžių ryšio raiškos priemonės.

5



LIETUVOS EDUKOLOGIJOS 
UNIVERSITETAS

LITHUANIAN UNIVERSITY 
OF EDUCATIONAL SCIENCES
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Metodinės rekomendacijos

• Skaidymo pratimai

• Grafinis vaizdavimas (linijinė sakinio žodžių ryšių / žodžių

junginių schema; hierarchinė sakinio žodžių ryšių / žodžių junginių

schema)

• Paisoma žodžių ryšių svarbumo, išnagrinėjama visa žodžių ryšių

grandinė.

• Sudėtiniame prijungiamajame sakinyje žodžių ryšių (kaip ir žodžių

junginių) analizė pradedama nuo pagrindinio predikatinio dėmens.
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Žodžių ryšių ir žodžių junginių nagrinėjimo pavyzdžiai 
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Linijinė schema 

  

Dar prasčiau buvo,/ jei kam šukelė pakliūdavo į širdį// – tada širdis pavirsdavo į gabalą ledo. 

(J. Balč.) 

 

Hierarchinė schema 

prasčiau       buvo     šukelė        pakliūdavo        širdis        (pavirsdavo        į [gabalą      ledo])  

                                            kam        į širdį                              tada 
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Žodžių ryšių ir žodžių junginių nagrinėjimo pavyzdžiai
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Linijinė schema 

 

Ir piemenėlis Jurgutis anksčiau parsiginė kaimenę ir su tarnaite Danute lesino ant takelio viščiukus. 

(A. Vaičiul.) 

Hierarchinė schema 

                                          

Jurgutis                parsiginė              lesino 

                                 piemenėlis      anksčiau   kaimenę    su Danute  ant takelio   viščiukus 

                                                                                              tarnaite 
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ŽODŽIŲ JUNGINIŲ SINTAKSĖ

Žodžių ryšių ir žodžių junginių nagrinėjimo pavyzdžiai
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Linijinė schema 

 

O rudenį/, kai antroje ežero pusėje pradėjo skambėti piršlių skambalai/, Baltaragis neteko ramybės. 

(K. Bor.) 

 

Hierarchinė schema 

 

Baltaragis           (neteko      ramybės)                   (pradėjo      skambėti)           skambalai 

                                 rudenį                              (antroje      [ežero      pusėje])  piršlių  
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Žodžių ryšių ir žodžių junginių nagrinėjimo pavyzdžiai 
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Linijinė schema 

 

Žmonės būtų jį visai ir užmiršę/, jeigu moterys ir piemenys retkarčiais   jo neužeitų, 

snaudžiančio liekne.1 (K. Bor.) 

  

Hierarchinė schema 

 

žmonės         (būtų užmiršę)                         moterys ir piemenys           neužeitų  

                        jį           visai                                                  retkarčiais                jo 

                                                                                                                     snaudžiančio 

                                                                                                         liekne 

                                                           
1
 Lieknas – klampi pieva su krūmais, raistas (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 2006, 364 ) 
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SAKINIO DALŲ IR KALBOS DALIŲ SANTYKIAI

Aktualus vidinių dalyko ryšių principas – sintaksė glaudžiai susijusi su
morfologija. Žodžių formos realizuojamos ir įgauna tam tikrą
vaidmenį žodžių junginyje ir sakinyje.

Kalbos ir sakinio dalių painiojimas yra pagrindinė gramatikos
mokymo problemų.

Atskirais atvejais ta pati kalbos dalis (net ta pati žodžio forma) gali 
atlikti įvairias sintaksines funkcijas. Pvz., bendratis gerti gali eiti:

• veiksniu: Gerti nesveika.

• tariniu: Jonas ėmė smarkiai gerti. 

• papildiniu: Duok gerti. 

• pažyminiu: Įpratimas gerti daug žalos daro.

• tikslo aplinkybe: Išėjo gerti.  
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SAKINIO DALŲ IR KALBOS DALIŲ SANTYKIAI

• Sakinio dalies funkcija nustatoma iš tiesioginės jos
sąveikos su kuria nors kita sakinio dalimi.

• Kiekviena sakinio dalis turi tam tikrą gramatinę raišką,
tačiau bazinių formų vaidmens nereikėtų pernelyg iškelti,
nes sakinio dalys – sakinio lygmens elementai, vien žodžių
formomis neišmatuojami.

• Kiekvienai sakinio daliai būdingas polinkis eiti tam tikroje
sakinio vietoje (arba prieš tą sakinio dalį, su kuria ji
tiesiogiai susieta, arba po jos).
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SAKINIO DALIŲ NUSTATYMO PROCEDŪROS

• Mokyklinėje praktikoje įprasta sakinio dalis nustatinėti pagal
klausimus, į kuriuos jos atsakančios. Elementariam nagrinėjimui tai
daugeliu atvejų visai paranki procedūra. Tačiau klausimų procedūra
turi ir trūkumų. Lygiai tokius pačius klausimus galima kelti ir sudėtinių
sakinio dalių komponentams dalyvinio tipo ir pan. konstrukcijose.

• Tobulinant šį metodą naudojamasi dviem būdais: 1) tobulinami
klausimai (plg.: ką veikia veiksnys? ir kas pasakyta apie veiksnį? ); 2)
pasitelkiami papildomi metodai (pridėjimo transformacija taikoma
nuolaidos aplinkybei, kuriai sunku iškelti klausimą: pridedamas
nuolaidos reikšmės jungtukas nors, nors ir – Verkė mūsų seselė
nevirkdoma.)
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Papildomi metodai (klausimo kėlimo nepaneigia)

• Transformacija. Naudojantis transformacijos metodu,
konstrukcija keičiama taip, kad pakistų forma, bet turinys
liktų tas pats, pvz.:

Vasarą praleidau Palangoje (papildinys ar aplinkybė?).

Vasara praleista Palangoje (virsta veiksniu – taigi
papildinys).

Laukti nusibodo (plg. Laukimas nusibodo – veiksnys).
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SAKINIO DALIŲ NUSTATYMO PROCEDŪROS

• Distribucijos metodas (sakinio dalies apsuptis) – būtina
žinoti, kur gali stovėti sak. d. ir kur negali.

Grėtė Karalienė atsisėdo marčių kampe kaip moteris ir
namų šeimininkė (keliant klausimą kokia Grėtė
Karalienė? atrodytų kaip priedėlis; priedėlis atsidurtų
tarinio grupėje, bet veiksnio priedėlis negali būti tarinio
grupėje; tai būdo ar priež. apl.).

15



LIETUVOS EDUKOLOGIJOS 
UNIVERSITETAS

LITHUANIAN UNIVERSITY 
OF EDUCATIONAL SCIENCES

SAKINIO DALIŲ NUSTATYMO PROCEDŪROS

• Substitucija (žodžių pakeitimas).

Substitutai – įvardžiai, įvardiniai prieveiksmiai,
veiksmažodžių abstraktai.

Substitutas paprastai turi aiškesnius morfologinius raiškos
požymius negu keičiamas žodis, pvz.: Duktė grįžo pas tėvus
(pas ką grįžo? kur grįžo?; <...> grįžo ten – vietos apl., o jeigu
<...> grįžo pas juos – pap.).

Buvo girdėti šaudant (šaudymas – veiksnys).
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SAKINIO DALIŲ NUSTATYMO PROCEDŪROS

• Neieškokime sakinyje pažyminio ar pažyminių, kol nesuradome

tarinio ar tarinių. Tai apsaugos nuo dažnos klaidos, kai vardinės

tarinio dalys laikomos pažyminiais. Pvz.: Laimė buvo trumpa , bet

ryški, tarsi žaibas, nušvietęs dangų. Platūs, klaidūs padangių toliai.

Lašai, dideli, sunkūs, stuksena į langą. Šią naktį, šešėliuotą, tylią,

pašaukei mane vardu.

• Kelių postpozicinių pažyminių nereikėtų painioti su keliomis tarinio

vardinėmis dalimis, kurių niekada neišskiriame: Lietuvos laukai <...>,

Jūsų kloniai lygūs, jūsų pievos žalios, šaltinėliai Jūsų skaidrūs ir šalti.
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SAKINIO DALIŲ SINKRETIZMAS

• Tekstuose netrūksta atvejų, kai sakinio dalies nustatymas taip ir lieka

problemiškas. Sakinio dalis gali būti interpretuojama dvejaip (turi ir

vienos, ir kitos sakinio dalies bruožų (tai sakinio dalių sinkretizmas

– variantiškumas).

• Iš sakinio dalių sinkretiškiausios aplinkybės. Aplinkybių rūšys ir

porūšiai nustatomi remiantis tik semantika, pvz.: Gulėdamas ir

akmuo apželia (laiko, sąlygos ar priežasties apl.?); Du kiškius

vydamas, nė vieno nepagausi (laiko ar sąlygos apl.?).
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SAKINIO DALIŲ SINKRETIZMAS

Sinkretizmo ribos

Nereikėtų rasti sak. d. sinkretizmo, kai kontekstas arba

situacija padeda išvengti dvejopo ar net trejopo nagrinėjimo.

Pvz.: Duok valgyti (suvestinio tarinio prasminė dalis ar papildinys?)

Kontekstas leidžia išspręsti vienareikšmiškai.

Kiek galima laukti. Duok valgyti (duok valgio – papildinys).

Neklausinėk. Duok valgyti (tarinys; turimas galvoje veiksmas).
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SAKINIO DALIŲ SINKRETIZMAS

Pasiekti absoliutaus sakinio dalių nagrinėjimo
vienareikšmiškumo neįmanoma ir nereikia.
Daugiareikšmiškumas pačioje kalboje kaip sistemoje yra
objektyvus dalykas.

1. Kalbai reikalingi tarpiniai reiškiniai, kurie padeda
subtiliai išreikšti tikrovę.

2. Nė viena kalbos aprašymo sistema nėra tobulesnė už
pačią kalbą.
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FORMALUSIS IR SEMANTINIS 

SAKINIO NAGRINĖJIMO ASPEKTAS

• Per sintaksės pamokas pravartu būtų pratinti mokinius į sakinį

pažiūrėti ne tik kaip į formalų gramatinį, bet ir kaip į semantinį darinį.

Tik semantinis sakinio nagrinėjimas pasidaro prasmingas ir gali

ugdyti mokinių mąstymą.

• Sakinio nagrinėjimas gali pasidaryti formalus, kai keliant klausimus
sakinio dalims neatsižvelgiama į žodžių formų reikšmes. Pvz.: Eina
būriais (būdo apl.: kaip eina?). Eina gatve (vietos apl.: kuria vieta
eina?) įnagininkus formaliai galima palaikyti papildiniais, jei keltume
formalų klausimą kuo eina?
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FORMALUSIS IR SEMANTINIS 

SAKINIO NAGRINĖJIMO ASPEKTAS

Mokiniai kelia formalius klausimus veiksniui ir tariniui
nustatyti neatsižvelgdami į tarinio ir veiksnio semantinius
santykius (keliamas standartinis klausimas ką veiksnys
veikia?, nors tas veiksnys ne tariniu reiškiamo veiksmo
atlikėjas, o tik būsenos ar požymio turėtojas).

Tarinys rodo, kas pasakyta apie veiksnį, pvz.: Diena buvo
vėjuota (kas pasakyta apie dieną?).
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VEIKSNIO AIŠKINIMO PROBLEMA

• Greta gramatinio veiksnio yra skiriamas negramatinis, arba logikos
(prasmės) veiksnys, pvz.: Vakar buvo svečių. Čia kiškio tupėta. Štai
stirnos didokais šuoliais nubėgta. Brolių buvo devyni. Manęs nėra
namie. Veiksniais jie tampa ne dėl savo formos, bet tik dėl
prasmės.

• Formalioji gramatika nepasiekia reiškinių esmės – ji tik išvardija
formalius požymius, pagal kuriuos galima atpažinti sakinio dalis.

• Logiškai mąstant, sunku anksčiau minėtus sakinius laikyti
beasmeniais.
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SKYRYBOS MOKYMAS(IS)

• Sintaksinis (vidinės sakinio struktūros, ryšių tarp žodžių
sakinyje suvokimas) ir skyrybinis nagrinėjimas (žodžiu
arba raštu) moko sąmoningos skyrybos ir ugdo mokinių
mąstymą.

• Silpnos sintaksės žinios lemia nemotyvuotą skyrybą.

• Išmaningas teksto skyrybos sutvarkymas daro tekstą
vertingesnį.
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SKYRYBOS MOKYMAS(IS)

• Reikėtų geriau supažindinti mokinius su skyrybos ženklais, jų
individualizuotomis reikšmėmis, taip pat atkreipti dėmesį į
skyrybos ženklų santykį su intonacija.

• Prie neutraliųjų ženklų grupės priskiriamas taškas, kablelis,
kabliataškis, dvitaškis ir poriniai ženklai – kabutės ir skliausteliai; o
prie ryškią (pabrėžiamąją) intonacinę reikšmę rodančių ženklų
grupės – šauktukas ir brūkšnys.

• Mokant skyrybos svarbus intonacinis principas, tačiau pervertinti
intonacijos vaidmens nereikėtų, nes tai gali lemti nemotyvuotą
skyrybą.
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SKYRYBOS ŽENKLŲ SINONIMIKA

Nėra kaip reikiant įgudę vartoti kai kurių skyrybos ženklų.

Pastaruoju metu mokinių rašiniuose baigia išnykti įvairesni skyrybos ženklai – lieka
tik kableliai, matyti akivaizdus jų perteklius.

Pavyzdžiui, sudėtinio sakinio bejungtukiai dėmenys dažniausiai atskiriami kableliu.
Galbūt ir todėl, kad šis skyrybos ženklas aptarnauja kur kas daugiau skyrybos
situacijų nei kiti. Vis dėlto šiuo atveju labai susiaurėjusi dvitaškio ir brūkšnio
vartojimo sfera, nesinaudojama šių skirtukų išgalėmis siekiant parodyti tam tikrus
sintaksinius sakinio dėmenų santykius (aiškinimo, apibendrinimo, sąlygos,
priešpriešos ir pan.). Kadangi taisyklių formuluotėse nenurodomos griežtos ribos
tarp vienokiais ar kitokiais ženklais skiriamų dėmenų, pateikiamos tik tendencijos
(paprastai, dažnai), vertinančiajam skyrybą reikia susitaikyti su tokia skyryba, kai
išvardijimo santykiais susiję dėmenys gali būti atskirti dvitaškiu ar akivaizdus
aiškinimas – kableliu.
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SKYRYBOS MOKYMAS(IS)

Sintaksinių reiškinių gretinimas, analogijos principas padeda geriau
įsiminti skyrybos taisykles. Pvz.: vienarūšių šalutinių dėmenų

skyryba analogiška vienarūšių sakinio dalių skyrybai – jei šie

dėmenys sujungti nepasikartojančiu sujungiamuoju jungtuku ir, ar,

arba, neskiriami.

Aš nesakau, kad jo viršūnė saulę siekė ar kad jo šakos uždengė kitas
žemes.

Vienas dievas težino, kokiose tamsybėse jūs dabar gūžiatės
užmirštos ir kur beieškot šilumos ir užjautimo.

Einu, nors skundžiasi krūtinė ir trykšta ašara baili.
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Išplėstinio priedėlio skyryba analogiška išplėstinio pažyminio
skyrybai (priklauso nuo pozicijos pažymimojo atžvilgiu). Plg.:

Antanas Strazdas, mano mokytojas, buvo labai šviesus žmogus.

Antanas Strazdas – mano mokytojas – buvo labai šviesus žmogus.

Į višukalnę, skęstančiąmiglose, kelias tęsėsi per slėnį.

Mano mokytojas Antanas Strazdas buvo labai šviesus žmogus.

Į skęstančiąmiglose viršukalnę kelias tęsėsi per slėnį.
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SKYRYBOS MOKYMAS(IS)

Išplėstas priedėlis, einantis prieš įvardžiu išreikštą
pažymimąją žodį, atskiriamas kableliu, kaip ir analogiškas
išplėstas pažyminys. Plg.:

Mano sesuo, ji visada viskuo būdavo patenkinta.

Susišukavęs plaukus į viršų, jis atrodė panašus į praėjusio
amžiaus artistą.
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Nepakankami sintaksinio nagrinėjimo įgūdžiai lemia skyrybos

klaidas, pvz., lyginamųjų konstrukcijų netinkamą skyrybą.

Pagrindinis lyginamųjų konstrukcijų skyrybos principas yra tas, kad

šio sintaksinio reiškinio skyryba lemia ne jo raiška, o atliekama

sintaksinė funkcija sakinyje. Lyginamuoju būdu išreikštas

konstrukcijas skiriame arba neskiriame remdamiesi tais pačiais

kriterijais kaip ir visus kitus, tą pačią funkciją atliekančius

sintaksinius vienetus. Lyginamųjų konstrukcijų funkcijos gana

įvairios: eina sakinio dalimis, šalutiniais sakiniais, įterpiniais. Tik

nustačius lyginamuoju būdu išreikštos konstrukcijos sintaksinę

funkciją, galima spręsti apie jos skyrybą.

Plačiau žr. Bučienė Laimutė. Lyginamųjų konstrukcijų skyrybos
klausimu. Gimtasis žodis, nr. 3, 2016, 32–37.
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SKYRYBOS MOKYMAS(IS)

Visada reikia skirti lyginamuosius šalutinius dėmenis.
Lyginamoji konstrukcija atlieka šalutinio dėmens funkciją,
jeigu turi abi pagrindines sakinio dalis arba tik tarinį.

Bet jo akys buvo tokios skaisčios, lyg ką nežemiško jis būtų
išvydęs.

Ir tuoj visa kalvė prisklido skruzdėsių smarvės tokios

aštrios, tarytum kas žaizdre velnius svilintų.

Paulius sujudino pečius, lyg kokį akmens luitą nuo jų

nustūmė.
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