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Pratarm÷
Ši knygel÷ yra mokomasis leidinys, skirtas bakalauro pakopos Lietuvių filologijos bei
Lietuvių filologijos ir užsienio kalbos specialybių studentams, pasirinkusiems dalyką Lietuvių
onomastika. Juo galima pasinaudoti studijuojant dalyko Lietuvių leksikologijos onomastikos
dalį, atskiras kitų dalykų temas ir tur÷tų praversti magistrantams, studijuojantiems
Onomastikos dalyką.
Leidinį sudaro įvairaus lygio ir skirtingo pobūdžio praktin÷s užduotys, reikalingos
žinioms apie lietuvių onimus įgyti ir patikrinti. Knygel÷ parengta pagal lietuvių onomastikos
darbus bei šaltinius. Rengiant užduotis pirmiausia orientuotasi į autor÷s d÷stomo Lietuvių
onomastikos dalyko turinį, tod÷l stengtasi atrinkti tuos veikalus, kurie geriausiai atspindi šios
mokslo srities rezultatus ir yra apibendrinamojo pobūdžio. Po kiekvienos užduoties
nurodomas darbas ar darbai, kuriais remtasi rengiant užduotis.
Darbe pateikiami onimai trejopi: vieni yra iš pirminių šaltinių, kiti – iš mokslo darbų,
kur jie analizuojami, o treti – iš autor÷s surinktos medžiagos. Onimų formos teikiamos
tokios, kokios yra pirminiuose šaltiniuose. Tod÷l tais atvejais, kai pirminiuose šaltiniuose
onimai nesukirčiuoti, jie tokie pateikiami ir šiame darbe.
Knygel÷je yra šeši skyriai, kuriuose onimai grupuojami pagal objektus, pagrindinį
d÷mesį skiriant svarbiausių onomastikos šakų – antroponimikos ir toponimikos – darbams.
D÷l to daugiausia užduočių parengta apie lietuvių vardus, pavardes, vandenvardžius ir
gyvenamųjų vietų vardus, t.y. tas onimų grupes, kurios tirtos plačiausiai. Kitos užduotys yra
apie pravardes, slapyvardžius, gyvūnų vardus, smulkiuosius vietovardžius. Taip pat be
d÷mesio nepalikta onomastikos terminija, onimų istorija, jų klasifikacija bei ribiniai
bendrin÷s leksikos vienetai – tautovardžiai, asmenų pavadinimai pagal gyvenamąją vietą,
augalų vardai. Užduotys visuose skyriuose teikiamos dalyko Lietuvių onomastika objektų
d÷stymo tvarka. Pateiktos užduotys atliekamos pasirinktinai, skaitant literatūrą ir naudojant
paskaitų konspektus.
Labai tikiuosi, kad leidinys pravers ne tik studentams, bet ir d÷stytojams, kurie
dirbdami susiduria su tikrine leksika ir pasigenda savarankiško darbo užduočių. Šią knygelę
naudojant per seminarus studentų galima prašyti atlikti ne visą, o tik dalį užduoties, taip pat
pagal pateiktą modelį ir patys d÷stytojai skatintini kurti naujas užduotis. Pateiktos užduotys
tikrintos dirbant su studentais 2006–2014 m. Vilniaus universitete Filologijos fakultete,
tačiau pasteb÷jus riktų ar kilus klausimų prašau parašyti el. paštu daiva.sinkeviciute@flf.vu.lt.
Atrodo, kad tai pirmasis tokio pobūdžio metodinis darbas iš lietuvių onomastikos, tod÷l
tikiuosi, kad sulauks skaitytojų d÷mesio ir bus naudingas.
Esu d÷kinga leidinio recenzent÷ms prof. dr. Birutei Jasiūnaitei (VU) ir dr. Almai
Ragauskaitei (LKI), kurių pastabos pad÷jo patobulinti užduotis. Taip pat labai d÷koju ir VU
Baltistikos katedros kolegoms prof. habil. dr. Bonifacui Stundžiai, doc. dr. Jurgiui Pakeriui,
dr. Ginai Kavaliūnaitei-Holvoet, dr. Vytautui Rinkevičiui, dr. Agnei NavickaiteiKlišauskienei, dokt. Ernestai Kazak÷naitei, dokt. Vesalavai Račickajai, dalyvavusiems
svarstant šį darbą ir išsakiusiems savo mintis bei siūlymus.
Daiva Sinkevičiūt÷
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1. Onomastikos terminai, klasifikacija ir specifiniai onimų požymiai
1 užduotis
Pateiktus onomastikos terminus įrašykite tinkamoje teksto vietoje; tas pats terminas gali būti
pavartotas kelis kartus. Dirbdami pasinaudokite KTŽ ir LKE.
Terminai: antroponìmas, apeliatvas, etimònas, onìmas, onìmija, onomãstas, onomãstika,
toponìmas.
Mokslas apie vardus vadinamas … … … … , kurios visi vienetai yra … … … … . … …
… … gali būti žodžiai ar žodžių junginiai, kurie įvardija objektus, bet nenurodo jų ypatybių.
Onimų visuma vadinama vardynu (arba … … … …). Tikrinių žodžių tyr÷jai (– … … … …)
bendrinius žodžius, kaip tikrinių priešpriešą, vadina … … … … . Tiriant, iš ko atsirado
tikriniai žodžiai, siekiama nustatyti jų … … … … – pirmykštę formą arba tikrąją laikoma
reikšmę. Lietuvoje daugiausiai tirti … … … … (– žmonių vardai) ir … … … … (– vietų
vardai).
Užduotis parengta remiantis KTŽ ir LKE.

2 užduotis
Tinkamoje lentel÷s eilut÷je įrašykite tarptautinių onomastikos terminų atitikmenis.
Dirbdami pasinaudokite KTŽ ir LKE.
Terminų atitikmenys: bet kokio vandens telkinio vardas, bet kokios up÷s (ar upelio) vardas, bet
kokios vietos vardas, bet koks asmens vardas, bet koks tikrinis pavadinimas, etnin÷s grup÷s
vardas, gyvenamosios vietos vardas, pramanytas asmens vardas, žem÷s paviršiaus aukštumos
vardas.
1 lentel÷
Onimo rūšis
Antroponimas
Etnonimas
Hidronimas
Oikonimas
Onimas
Oronimas
Potamonimas
Pseudonimas
Toponimas

Aiškinimas

Užduotis parengta remiantis KTŽ ir LKE.

3 užduotis
Prie nurodytų tarptautinių onomastikos terminų parašykite prigijusius ir vartojamus
vienžodžius jų lietuviškus atitikmenis. Dirbdami pasinaudokite KTŽ ir LKE.
2 lentel÷
Tarptautinis terminas

Lietuviškas terminas
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Antroponimas
Etnonimas
Hidronimas
Pseudonimas
Toponimas
Užduotis parengta remiantis KTŽ ir LKE.

4 užduotis
Paaiškinkite terminus onimizãcija, apeliatyvizãcija, transonimizãcija ir priskirkite jiems
tinkamus iliustracinius pavyzdžius.
Iliustraciniai pavyzdžiai: Adomáitis avd. → Adomáitis ež. Mlt, &žuolas → 'žuolas v., balà →
Balà ež. Dgl, bajõras → Bajõras prvd., Deimenà up. Lb → Deimenà v., Janãvas k. → Janãvas
ež. Klvr, kačérga → Kačérga up. Jon, Kavõlis prvd. → Kavõlis pvd., klãnas → Klãnas up.
Grg, Marcinkẽvičius pvd. → marcinkẽvičius ʻeil÷raščius rašantis žmogusʼ, moz2ras → Moz2ras
prvd., Òmas pvd. → òmas, rasà → Rasà v., Reñtgenas pvd. → reñtgenas, Sudárgas avd. →
Sudárgas k., Vìlnius mst. → Vìlnius v.
5 užduotis
Pateiktus terminus įrašykite tinkamoje teksto vietoje; tas pats terminas gali būti pavartotas
kelis kartus. Dirbdami pasinaudokite LKE.
Terminai: asménvardis, pavard7, pravard7, príevardis, slapývardis, t÷vãvardis, va:das.
… … … … yra nepaveldimas oficialus žmogaus pavadinimas, duodamas žmogui
gimus, nors kartais jį išsirenka ir pasikeičia pats suaugęs žmogus. … … … … skiriami tą pačią
pavardę turintys šeimos nariai ar mažos bendruomen÷s atstovai. … … … … yra paveldimas
oficialus asmenvardis, rodantis asmens priklausymą šeimai. Šis … … … … tampa pavarde
tada, kai juo užrašomi mažiausiai dviejų kartų atstovai – t÷vas ir sūnus. Žmon÷s turi ir … …
… … , kurios yra kitų asmenų duoti asmenvardžiai, dažnai siekiant išryškinti tam tikras, ypač
neigiamas, ypatybes. Istorijos dokumentuose užrašyta ir iš t÷vo vardo padarytų asmenvardžių
– … … … … . Ten taip pat pasitaiko ir … … … … – prie vardo prid÷tų papildomų pavadinimų
ar apibūdinimų, kuriais asmuo atskiriamas nuo kitų. Išgalvoti vardai, vartojami vietoj
oficialių žmogaus asmenvardžių ar kartu su jais, siekiant asmens slaptumo, vadinami … … …
….
Užduotis parengta iš dalies remiantis LKE.

6 užduotis
Atsakykite į klausimus. Dirbdami pasinaudokite LVKŽ (2007, 23–28) ir Dalios
Šmatavičiūt÷s (1993, 29) pastabomis.
1. Kuo skiriasi sąvokos krìkšto va:das ir krikščióniškas va:das?
2. Kas yra krikštãvardis? Kada tinka vartoti šį terminą?
3. Koks vardas vadinamas krikščióniškos kilm7s vardù?
4. Kas yra agionìmas? Pateikę kelis agionimų pavyzdžius paaiškinkite, kaip agionimai susiję
su krikšto vardais.
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Užduotis parengta remiantis LVKŽ (2007, 23–28) ir Šmatavičiūt÷s (1993, 29) pastabomis.

7 užduotis
Paaiškinkite terminus patronìmas, matronìmas ir jiems priskirkite iliustracinius onimus.
Dirbdami pasinaudokite KTŽ, LKE, TŽŽ, Alvydo Butkaus (1995) ir Vitalijos
Maciejauskien÷s (1991) darbais.
Iliustraciniai onimai: Brazáit÷ prvd. (jos t÷vo prvd. Brãzas), Danučiùkas prvd. (jos motinos
v. Danùt÷), Jurgiõkas prvd. (jo t÷vo v. Jùrgis), Kareiv7lis prvd. (jo t÷vo prvd. Kareĩvis),
Levonìukai prvd. (jų t÷vo v. Levõnas1), Mariùkas prvd. (jo motinos v. Marijà), Pliki?čia prvd.
(jos t÷vo prvd. Plìkis)2, Rožýt÷ prvd. (jos motinos prvd. Rõž÷).
Atlikę šią užduotį atsakykite į klausimus.
1. Kas sieja bei skiria patronimus ir matronimus?
2. Kokia yra patronimo samprata KTŽ ir LKE?
3. Kuri sąvoka yra platesn÷ – patronimo ar t÷vavardžio? Kod÷l? Atsakydami daugiausiai
naudokit÷s Maciejauskien÷s (1991) mongrafija ir LKE.
Užduotis parengta remiantis KTŽ, LKE, TŽŽ, Butkaus (1995) ir Maciejauskien÷s (1991) darbais.

8 užduotis
Paaiškinkite terminus andronìmas ir ginekonìmas ir jiems priskirkite iliustracinius onimus.
Kokiai bendrai onimų klasei priklauso andronimai ir ginekonimai? Atsakydami
pasinaudokite KTŽ, LKE, TŽŽ ir Butkaus (1995) darbais.
Iliustraciniai onimai: Barbõrinas prvd. (jo žmonos v. Barborà)3, CibAnas prvd. (jo žmonos
prvd. Cibùt÷), Genùtis prvd. (jo žmonos v. Gèn÷), Hìtlerio Bóba prvd. (jos vyro prvd.
Hìtleris), Joníen÷ prvd. (jos vyro v. Jõnas), Mikníen÷ prvd. (jos vyro prvd. Mìknius), Rimíen÷
prvd. (jos vyro v. Rìmas), Tarabìnis prvd. (ankstesn÷ žmonos pvd. Tarabíen÷).
Užduotis parengta remiantis KTŽ, LKE, TŽŽ ir Butkaus (1995) darbais.

9 užduotis
Tinkamoje lentel÷s eilut÷je įrašykite onomastikos terminus, dirbdami pasinaudokite TŽŽ.
Terminai: anemonìmas, choronìmas, chrononìmas, ergonìmas, kosmonìmas, pragmonìmas,
selenonìmas, teonìmas, urbanonìmas, zoonìmas.
3 lentel÷
Tikrinio žodžio aiškinimas
dalykinio
žmonių
sambūrio
korporacijos ar kt.) vardas

Terminas
(organizacijos,

sąjungos,

1

Levõnas yra v. Leõnas variantas, paplitęs Rytų Lietuvoje, kurį mini ir LVKŽ 212.
Onimai Pliki?čia, Rožýt÷ teikiami iš Butkaus (1995, 350, 370).
3
Onimai Barbõrinas, CibAnas, Hìtlerio Bóba, Tarabìnis teikiami iš Butkaus (1995, 66-67).
2
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dangaus ar kosminio kūno vardas
dievyb÷s vardas
gamtinio objekto M÷nulyje vardas
laiko tarpo vardas
miesto dalies, aikšt÷s, gatv÷s vardas
naminio gyvulio (karv÷s, arklio, kiaul÷s, avies, ožkos),
prijaukinto žv÷ries (šuns, kat÷s) ar paukščio vardas
pasaulio dalies, žemyno, krašto, srities ar valstyb÷s vardas
rūšies, mark÷s, prekinio ženklo pavadinimas
stichin÷s nelaim÷s (v÷jo, uragano ar kt.) vardas
Užduotis parengta remiantis TŽŽ.

10 užduotis
Pateiktus onomastikos terminus įrašykite tinkamoje teksto vietoje; tas pats terminas gali būti
pavartotas kelis kartus. Dirbdami pasinaudokite LKE.
Onomastikos terminai: agronìmas, drimonìmas, hidronìmas, mikrotoponìmas, oikonìmas,
oronìmas, toponìmas.
Įprastai žymintys vieną objektą, nereiškiantys sąvokos, neverčiami iš vienos kalbos į
kitą ir išsaugoję pirminę – jų susidarymo laiku tur÷tą – reikšmę tikriniai vietų vardai
vadinami … … … … . Jie skirstomi į grupes pagal įvardijamus objektus. Miestų, miestelių,
kaimų ir viens÷džių vardai yra … … … … ; tai yra gyvenamųjų vietų vardai. Kiti … … … …
yra negyvenamųjų vietų vardai. Vieni jų yra … … … … , kuriais plačiąja prasme laikomi visi
jūrų, vandenynų, ežerų, upių, griovių, brastų, įlankų, pelkių, liūnų vardai, o siaurąja prasme
jais vadinami tik upių ir ežerų vardai. … … … … yra pastoviausia ir l÷čiausiai kintanti
vardyno dalis. Kiti jų yra žem÷vardžiai, kurie paprastai yra v÷lesnio laikotarpio vardai: tai
dažniausi – … … … … (kalnų ar kitų žem÷s paviršiaus aukštumų vardai, … … … … (miškų ar
jų dalių vardai) ir … … … … (laukų, dirvų, arimų, pievų vardai). Onomastikos darbuose dar
vartojama … … … … sąvoka: šiuo onimu parastai vadinamas smulkus geografinis objektas,
žinomas ir vartojamas nedideliame gyvosios kalbos plote.
Užduotis parengta daugiausia remiantis LKE.

11 užduotis
Užpildykite lentelę: parašykite tris pagrindines grupes, į kurias skirstomi gyvųjų objektų
pavadinimai (bionimai), ir nurodykite didžiausios išskirtõs grup÷s onimų rūšis (parašykite
mažiausiai keturias). Prie kiekvienos Jūsų išskirtos onimų rūšies nurodykite po du onimų
pavyzdžius. Vartokite tarptautinius onomastikos terminus.
4 lentel÷
…
↓

Gyvųjų objektų pavadinimai (bionimai)
…
…
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12 užduotis
Užbaikite pildyti lentelę: parašykite, kokiais tarptautiniais terminais vadinami negyvieji
objektai (abionimai), ir išskirkite mažesnes jų grupes. Prie kiekvienos Jūsų išskirtos onimų
grup÷s nurodykite po du onimų pavyzdžius. Vartokite tarptautinius onomastikos terminus.

…

5 lentel÷
Negyvųjų objektų pavadinimai (abionimai)
gyvenamųjų vietų vardai
negyvenamųjų vietų vardai
…
mikrotoponimai
potamonimai
…
…
…
…
…
…
…
…
…

13 užduotis
Pateiktus bendrinius daiktavardžius surašykite į eilę taip, kad paskutinis šios eil÷s narys būtų
tas žodis, kurio semantinis turinys labiausiai detalizuotas.
Daiktavardžiai:
a) aGksnis, áugalas, júodalksnis, mẽdis, šìs;
b) amãtininkas, puõdžius, tàs, žmogùs;
c) anàs, áugalas, g÷l7, ramùn÷, šùnramun÷.
Aptarkite, kuo skiriasi tikrinio ir bendrinio žodžio semantinis turinys. Paaiškinkite, kas
atsitinka žodžio semantiniam turiniui, kai bendrinis žodis virsta tikriniu.
Užduotis parengta iš dalies remiantis A. Vanago (1970) darbu.

14 užduotis
Atsakykite į klausimus. Dirbdami naudokit÷s DLKG ir LKE.
1. Kuo sudedamųjų narių atžvilgiu yra panašūs bei skirtingi apeliatyvai ir tikriniai
pavadinimai? Iš kiek žodžių gali būti sudarytas tikrinis pavadinimas? Atsakymą pagrįskite
pavyzdžiais.
2. Ar sąvokos – daiktavardis ir pavadinimas – yra tapačios? Kod÷l? Atsakymą pagrįskite
pavyzdžiais.
3. Kokia yra pagrindin÷ tikrinių žodžių funkcija? Kuo nuo kitų tikrinių žodžių išsiskiria
gaminių tipą ar rūšį įvardijantys žodžiai, pvz., Meškà Šiáur÷je ʻsaldainių pavadinimasʼ, Šilùt÷
ʻbaldų komplekto pavadinimasʼ? Atsakydami daugiausia galite pasinaudoti DLKG (1994, 60–
61).
4. Nuo ko daugiausiai priklauso, kad tą patį žodį būtų galima laikyti ir bendriniu žodžiu, ir
tikriniu vardu? Pateikite tokių žodžių poros pavyzdį ir jį pakomentuokite.
5. Ar tikriniai daiktavardžiai kaitomi skaičiais? Nurodykite atvejus, kada gali būti vartojama
to paties tikrinio daiktavardžio vienaskaita ir daugiskaita? Atsakydami galite pasinaudoti
DLKG (1994, 60–61, 67).
Užduotis parengta iš dalies remiantis LKE ir DLKG.
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2. Antroponimika
2.1. Vardai: archaika ir inovacijos
1 užduotis
Įrašykite trūkstamą informaciją tekste apie senuosius lietuvių asmenvardžius. Dirbdami
pasinaudokite Aleksandro Vanago (1982) ir Zigmo Zinkevičiaus (1977, 227–242; 2008)
darbais.
Senov÷je lietuviai, kaip ir kitų tautų žmon÷s, tur÷jo tik vieną vardą. Kaip ir kitų
indoeuropiečių tautų (pvz., … … … …, … … … …, … … … … ir kt.), vieni lietuvių vardai
buvo … asmenvardžiai, pvz., Taũt-gin-as < taut-à + gìn-ti, ir manoma, kad tur÷jo taurią
reikšmę. Ilgainiui reikšm÷ ÷m÷ blukti ir radosi vardų, kurių d÷menys gal÷jo keistis vietomis,
pvz., Gìn-taut-as, arba būdavo dedami prie kitų d÷menų sudarant naujus … … … …, pvz.,
Taũt-vaiš-as, Taũt-vil-as ir Jó-taut-as, Mìn-taut-as. Moterų vardai nuo vyrų paprastai
skyr÷si tik … … … …, pvz., Der-kiñt-÷ ir Der-kiñt-is.
Iš tokių ilgų asmenvardžių buvo daryti ir jų … … … …, pvz., AGg-is šalia AG-gird-as,
kurių pamatu dažniausiai buvo tiek … … … … ar … … … … dvikamienio vardo d÷muo, pvz.,
Gìn-as, Taũt-as šalia Gìn-taut-as, Taũt-gin-as, tiek pirmasis d÷muo ir … … … …, pvz., Gìntas šalia Gìn-taut-as. Tokie asmenvardžiai dažnai tur÷jo … … … … atspalvį, tačiau
pasitaikydavo atvejų, kai jie buvo ir vienintelis žmogaus vardas. Šie vardai dar buvo plečiami
ir … … … … . Jos dažniausiai buvo deminutyvin÷s ir tur÷jo … … … … šeimai, giminei
reikšmę, pvz., Alg-ẽlis, Gint-ùkas, Taut-ẽnis.
Šalia min÷to pobūdžio vardų buvo ir su gyvūnų, augalų ar daiktų pavadinimais
sutampančių asmenvardžių – … … … … (arba pravardin÷s kilm÷s) vardų, nes manyta, kad
per vardą įgyjama norimų žv÷ries, paukščio ar daiktų ypatybių, gaivališkų gamtos j÷gų.
V÷liau pavadinimai būdavo duodami d÷l netiesiogin÷s jų reikšm÷s, būdingos žmogui, pvz.,
Ožỹs – užsispyr÷lis, Lãpinas – gudruolis, pataikūnas. Žmones imta vadinti ir pagal jų … … …
…, pvz., Berañkis – neturi rankos, Klìšis – kreivų kojų, ar … … … …, pvz., Rauklỹs –
susirauk÷lis, Švìlpa – švilpauja. Apskritai asmenvardį priskirti vienai ar kitai semantinei
grupei yra sunku, nes jam pradžią gal÷jo duoti … … … … žodis arba homonimai.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1982) ir Zinkevičiaus (1977, 227–242; 2008) darbais.

2 užduotis
Iš pateiktų asmenvardžių išrinkite dvikamienius asmenvardžius, suskaidykite juos kamienais
ir išskirkite jų jungiamąjį balsį. Nurodykite daugiau dvikamienių vyrų asmenvardžių, kurie
tur÷tų tuos pačius išskirtus kamienus. Ieškodami vardų pasinaudokite LVKŽ ir svetaine
http://vardai.vlkk.lt/.
Asmenvardžiai:
Algìmantas
Daũmantas
Dóvydas
Jaunùtis
Jogáila
Jõrigis
Kãributas
Lengvẽnis

Mañvydas
Mìndaugas
Nórmintas
Protẽnis
Skìrgaudas
Výtautas
Žýgintas

Pavyzdys: Alg-ì-mant-as, plg. AGg-min-as, Mañt-vyd-as.
Užduotis parengta remiantis LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/.
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3 užduotis
Suskaidykite iš Zinkevičiaus (1977) monografijos pateiktus asmenvardžius kamienais ir
atsakykite į klausimus. Dirbdami pasinaudokite Zinkevičiaus (1977, 118–226) lietuviškų
nekrikštavardinių asmenvardžių sąrašu su kilm÷s nurodymu.
Asmenvardžiai: Aubartas, Baltakis, Bauksminas, Bepirtis, Bilmanas, Darvinis, Daubaras,
Daujotas, Didžiagalvis, Eismantas, Geragalvis, Gilginis, Gimbutas, Jaučiavedis, Kybartas,
Kvirbutas, Medžialašinis, Miltabarzdis, Minig÷lis, Pabambis, Pravaina, Radiminas, Radvilas,
Rudamina, Sambaras, Sauginis, Savaduonis, Skovilas, Stačiariaugis, Stadvila, Surbalas,
Survilas, Šaltanosis, Šešiaduonis, Trilūpis, Vaišvilas, Viešvilas, Vilkadūris, Vištakis,
Žaliaviduris, Žeimantas, Žygimantas.
1. Pateiktame asmenvardžių sąraše raskite dvikamienius asmenvardžius ir pravardin÷s kilm÷s
dūrinius. Kuo skiriasi dvikamienių asmenvardžių ir pravardin÷s kilm÷s dūrinių pateikimas?
2. Kod÷l Zinkevičius (1977, 118–226) lietuviškų nekrikštavardinių asmenvardžių sąraše su
kilm÷s nurodymu antraštinius asmenvardžius teikia nekirčiuotus?
3. Kokiais kriterijais remiantis asmenvardžiai laikomi dvikamieniais ar pravardin÷s kilm÷s
dūriniais?
Užduotis parengta remiantis Zinkevičiaus (1977) darbu.

4 užduotis
Pateikiami lietuvių moterų ir vyrų dvikamieniai vardai.
Moterų vardai: Aivaldà, Augundà, Bergáil÷, Dróvyd÷, Eĩgmant÷, ErmintAja, Jausminà,
Jùstaut÷, Mantvìlija, Mintvidà, Sìrmant÷, Vaĩmant÷, Zigmintà, Žygimantà.
Vyrų vardai: Aũštaras, Dárminas, Ègvidas, Eĩnorius, Eĩtlandas, Eĩtmantas, Elìmintas,
Geĩdvydas, Jormándas, Lokìmantas, Mìlgeidas, Mìngridas, Nórmintas, Výgardas, Vìntaras.
Atsakykite į klausimus ir atlikite užduotis. Dirbdami pasinaudokite Daivos Sinkevičiūt÷s
(2011, 214–230) straipsniu.
1. Sąraše raskite dvikamienius asmenvardžius, kurie rekomenduojami LVKŽ autorių, ir
išskirkite jų kamienus. Pasinaudoję svetaine http://vardai.vlkk.lt/ nurodykite, nuo kada šie
vardai vartojami Lietuvoje? Kuo jie skiriasi nuo kitų LVKŽ rekomenduojamų dvikamienių
asmenvardžių?
2. Sąraše raskite tuos dvikamienius asmenvardžius, kurie turi kitokias galūnes nei LVKŽ
rekomenduojami dvikamieniai asmenvardžiai. Pakomentuokite, kod÷l LVKŽ pateikiami
kitas galūnes turintys šių kamienų asmenvardžiai.
3. Sąraše raskite dvikamienius vyrų ir moterų asmenvardžius, kurių n÷ra LVKŽ, tačiau tie
vardai sudaryti iš kamienų, kuriuos turi kiti LVKŽ nurodomi dvikamieniai asmenvardžiai.
Suskaidykite išskirtus vardus kamienais ir iš LVKŽ pateikite po du kamienais suskaidytus
dvikamienius asmenvardžius, kurie tur÷tų tuos pačius kamienus kaip ir rastieji vardai bei
dvikamieniuose asmenvardžiuose užimtų tokią pačią poziciją kaip ir pateiktuose varduose.
Kurio vardo antrajam kamienui LVKŽ nepavyko rasti atitikmens, kuriame jis užimtų tokią
pačią poziciją?
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4. Sąraše raskite dvikamienius asmenvardžius, kurių pirmasis kamienas yra svetimvardžio
kilm÷s, ir išskyrę kamienus nurodykite, kokie vardai yra pirmųjų kamienų pamatas. Kas
pagal kilmę sieja visus pamatinius vardus?
5. Išskirkite vardų Eĩtlandas, Jormándas ir Mìngridas kamienus. Kas yra šių asmenvardžių
pamatas? Kas pagal kilmę sieja antruosius šių vardų kamienus?
6. Suskaidykite vardus Jausminà ir Lokìmantas kamienais ir nurodykite, kas yra jų kamienų
pamatas. Kuo nuo kitų LVKŽ teikiamų dvikamienių asmenvardžių išsiskiria šie vardai?
7. Kod÷l vardai ErmintAja ir Mantvìlija reti? Atsakykite pasinaudodami svetain÷je
http://vardai.vlkk.lt/ teikiama jų statistika. Kuo šie vardai skiriasi nuo kitų lietuvių moterų
dvikamienių asmenvardžių?
8. Matydami aptartus dvikamienius asmenvardžius apibendrinkite, kaip lietuvių vardyne
atsiranda naujų dvikamienių asmenvardžių.
Užduotis parengta remiantis Sinkevičiūt÷s (2011, 214–230) straipsniu.

5 užduotis
Iš pateiktų vardų atrinkite baltiškos kilm÷s dvikamienių asmenvardžių trumpinius ir
parašykite, kur įmanoma, po du ar tris pamatinius dvikamienius asmenvardžius. Pasistenkite
rasti tokių dvikamienių asmenvardžių, iš kurių būtų matoma, kad trumpinių pamatu tapo
skirtingi dvikamienų asmenvardžių kamienai ar sud÷tin÷s jų dalys. Dirbdami pasinaudokite
LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/.
Vyrų vardai: A:vis, Bènas, Dárgis, Jõnas, Jùlius, Gìntas, Gýtis, Mãtas, Mìlius, Mìnas, Mìntas,
Rìmtas, Taũtas, Tìtas, Vìdas, Výtas, Vlãdas, Zìgmas.
Moterų vardai: Aũst÷, Bãr÷, Ba:t÷, Emà, Gãb÷, Gaĩl÷, Gedà, Gretà, Láima, Mañt÷, NSr÷,
Prãn÷, Rãdv÷, Rimà, Skirà, Tomà, Vaĩn÷, Vìlt÷.
Remdamiesi išrinktais trumpiniais atsakykite į klausimus ir atlikite kitas užduotis.
Atsakydami galite pasinaudoti Sinkevičiūt÷s (2006) darbu.
1. Keli skiemenys sudaro išrinktus trumpinius? Keli skiemenys sudaro jų hipokoristinį
kamieną? Ar yra dviskiemenių hipokoristinių kamienų? Jeigu taip, tai pateikite trumpinio
pavyzdį su jų pamatiniu dvikamieniu asmenvardžiu.
2. Dažniausi dvikamienių asmenvardžių trumpinių kamienai yra trinar÷s ar keturnar÷s
struktūros. Ar gali būti dvinar÷s ir penkianar÷s struktūros kamienų? Jeigu taip, tai pateikite
trumpinių pavyzdžių su jų pamatiniais dvikamieniais vardais.
3. Trumpinių, prie kurių nurod÷te jų pamatinius dvikamienius asmenvardžius, sąraše
suraskite po du – vyro ir moters – trumpinius, kurie būtų atsiradę: a) iš pirmojo
dvikamienio asmenvardžio kamieno; b) iš antrojo dvikamienio asmenvardžio kamieno; c) iš
pirmojo dvikamienio asmenvardžio kamieno ir antrojo pradžios.
4. Kuo į išrinktus dvikamienių asmenvardžių trumpinius panašūs vardai Árnas ir Ùrt÷?
Atsakymą pagrįskite.
5. Kaip kilm÷s atžvilgiu vertintini asmenvardžiai Mãtautas ir Tòmant÷ vardų Taũtas ir
Mañt÷, kurie pateikti vyrų ir moterų vardų sąrašuose, kontekste? Aptarkite vardų Mãtautas
ir Tòmant÷ sudedamąsias dalis ir paaiškinkite, kaip susidar÷ šie asmenvardžiai.
6. Moterų vardų sąraše yra vardas Ba:t÷. Kaip bus aiškinama šio vardo kilm÷? Atsakymą
pagrįskite.
Užduotis parengta remiantis LVKŽ, Sinkevičiūt÷s (2006) darbu ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/.

12

6 užduotis
Šnekamojoje lietuvių kalboje vartojamus nepriesaginių dvikamienių asmenvardžių
trumpinius su nurodytais jų pamatiniais dvikamieniais asmenvardžiais padalinkite į
nedeformuotus ir deformuotus kamienus turinčius vardus bei suskirstykite trumpinius į
grupes pagal jų pamatą ir atskirkite hipokoristinį kamieną. Dirbdami pasinaudokite
Sinkevičiūt÷s (2002, 317–341) straipsniu.
Trumpiniai: Alas < Almantas, Algys < Algimantas, Daimas < Deimantas, Deima <
Deimantas, Erdva < Erdvilas, Gedz÷ < Gediminas, G÷t÷ < Getautas, Girstas < Girstautas,
Mantas < Domantas, Mantus < Mantautas, Mažis < Mažvydas, Mažv÷ < Mažvydas, Meda <
Nomeda, Minas < Gediminas, Mindz÷ < Mindaugas, Muntas < Mantautas, Nomas <
Nomeda, Nomis < Nomeda, Rimfas < Rimvydas, Rimtas < Rimtautas, Tautis < Mantautas,
Tautrius < Tautrimas, Tautvis < Tautvydas, Tautvys < Tautvydas, Vidas < Arvydas, Vydas
< Tautvydas, Vidma < Vidmantas, Vitas < Vytautas, Žyga < Žygimantas, Žygimas <
Žygimantas, Žygmis < Žygimantas.
Pasinaudoję išrinktais trumpiniais atsakykite į klausimus ir atlikite kitas užduotis.
1. Kokias galūnes turi vyrų dvikamienių asmenvardžių trumpiniai? Nurodę galūnes prie jų
pateikite po vieną trumpinį iš jų sąrašo. Ką rodo įvairuojančios trumpinių galūn÷s?
2. Įvardinkite deformuotų trumpinių deformacijos rūšis ir jas iliustruokite trumpiniais iš
pateikto sąrašo.
3. Išskirkite trumpinių Gedmas (< Gediminas) ir Virm÷ (< Virmantas) hipokoristinius
kamienus. Kelianariai jie yra? Kuriems sąraše pateiktiems trumpiniams pagal jų pamatą šie
trumpiniai yra tapatūs? Kod÷l?
Užduotis parengta remiantis Sinkevičiūt÷s (2002, 317–341) straipsniu.

7 užduotis
Iš pateiktų vardų išrinkite trumpinių kilm÷s priesagų vedinius ir nurodykite jų pamatinius
trumpinius. Dirbdami pasinaudokite LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/.
Asmenvardžiai: 'žuolas, Birùt÷, Eimùtis, Eglùt÷, Gaudẽnis, Gedùtis, Gintẽnis, Girstùtis,
Jõrig÷, Jūrãt÷, Kintẽnis, Mileikà, Minùtis, Ramùn÷, Ram?nas, Rūtẽnis, Svaj?nas, Šar?nas,
Vaidìl÷, Vasãris, Vyd?nas, Vytẽnis.
Pavyzdys: Gintẽnis < Gìntas.
Užduotis parengta remiantis LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/.

8 užduotis
Šnekamojoje lietuvių kalboje vartojamus priesaginių dvikamienių asmenvardžių vyrų
trumpinius su nurodytais jų pamatiniais dvikamieniais asmenvardžiais suskirstykite į grupes
pagal jų pamatą ir atskirkite hipokoristinį kamieną. Dirbdami pasinaudokite Sinkevičiūt÷s
(2002, 317–341) straipsniu.
Trumpiniai: Algieša < Algirdas, Algimukas < Algimantas, Algyt÷ < Algimantas, Deimakas <
Deimantas, Domc÷ < Domantas, Domkis < Domantas, Gedukas < Gediminas, Gintušk÷ <
Gintautas, Mantyt÷ < Mantautas, Mantva < Mantautas, Mindašk÷ < Mindaugas, Mindozas <
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Mindaugas, Minukas < Gediminas, Rimc÷ < Rimantas, Rimk÷ < Rimantas, Rimša <
Rimantas, Rimut÷ < Rimantas, Skirmošius < Skirmantas, Tautk÷ < Tautvydas, Tautokas <
Tautvydas, Vyciokas < Vytautas, Vycka < Vytautas, Vytulis < Vytautas.
Pasinaudoję išrinktais trumpiniais atsakykite į klausimus ir atlikite kitas užduotis.
1. Kokias priebalsines priesagas turi sąraše pateikti trumpiniai? Nurodę priesagas prie jų
pateikite po vieną trumpinį iš sąrašo. Pateikite daugiau priebalsines priesagas turinčių
dvikamienių asmenvardžių trumpinių, kuriuos vartojate Jūs ar Jūsų draugai.
2. Kokias balsines priesagas turi sąraše pateikti trumpiniai? Nurodę priesagas prie jų pateikite
po vieną trumpinį iš sąrašo.
3. Raskite sąraše pateiktų dvikamienių asmenvardžių trumpinių deminutyvines priesagas, su
kuriomis bendrin÷je lietuvių kalboje sudaromi deminutyvai, ir pateikite asmenis įvardijančių
apeliatyvų pavyzdžių. Kuri iš šių priesagų turi tarminį atspalvį?
Užduotis parengta remiantis Sinkevičiūt÷s (2002, 317–341) straipsniu.

9 užduotis
Užpildykite tuščias lentel÷s eilutes dvikamieniais asmenvardžiais, jų trumpiniais ir priesagų
vediniais. Į kiekvieną tuščią lentel÷s eilutę įrašykite, kur galima, po du asmenvardžius, kurie
tur÷tų nedeformuotą Jums pateikto asmenvardžio pamatinę dalį. Dirbdami pasinaudokite
LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/.
Dvikamienis asmenvardis
A]girdas

Trumpinys

6 lentel÷
Priesaginis asmenvardis

E^das
Girdẽnis
Mãžvydas
Kęstùtis
Rimùkas
Váidas
Tautcs
Žygìmantas
6 lentel÷s pildymo pavyzdys:
Daũmantas

Daũmas, Mañtas

Daumùkas, Mantẽlis,
Mantùkas, Mantùžis

Užduotis parengta remiantis LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/.

10 užduotis
Pateiktame vardų sąraše suraskite apeliatyvin÷s kilm÷s vardus ir nurodykite jų pamatą.
Dirbdami naudokit÷s LKŽe, vardus tikrinkite LVKŽ ir svetain÷je http://vardai.vlkk.lt/.
Vardai: Ãjeras, Akãcijus, Áudra, Aušrà, 'žuolas, Dangirà, Dóbilas, Ygl÷, Gélmin÷, GeGmis,
Ievà, Jõr÷, J?ra, Líepa, M÷tà, Mìgl÷, Pùsn÷, Rasà, Rãsius, Rugìl÷, SaulSn÷, Sául÷, Saũlius,
Smìlga, SmiGt÷, Ùgn÷, Ùgnius, Vãsara, Žvaĩgždžius.
Įvykdę šią užduotį atsakykite į klausimus ir atlikite kitas užduotis.
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1. Kokia kitų sąraše pateiktų vardų kilm÷? Kod÷l jie panašūs į apeliatyvin÷s kilm÷s vardus?
2. Pasinaudoję svetaine http://vardai.vlkk.lt/ išrinkite:
a) dažnus (suteiktus daugiau nei 500 kartų) ir plačiai paplitusius apeliatyvin÷s kilm÷s vardus;
b) naujus (duotus nuo ~2005 m.) ir dabar plintančius (kai per paskutinius metus
kontrastuojant su ankstesniu laikotarpiu vardas duodamas daugiau nei 50 kartų)
apeliatyvin÷s kilm÷s vardus;
c) retus (suteiktus 1–3 kartus) apeliatyvin÷s kilm÷s vardus.
Žinodami, kad tas pats vardas gali priklausyti ne vienai grupei, paaiškinkite, kod÷l vieni
vardai yra dažni, o kiti – reti.
3. Kuo darybiškai nuo kitų pateiktų apeliatyvin÷s kilm÷s vardų skiriasi asmenvardžiai Mìgl÷,
Pùsn÷, Rãsius, Rugìl÷, SaulSn÷, Ùgnius, Žvaĩgždžius?
4. Pasinaudoję LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/ parašykite, kaip dar gali būti
kirčiuojamas vardas Áudra? Paaiškinkite, kod÷l taip kirčiuojama.
Užduotis parengta remiantis LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/.

11 užduotis
Naudodamiesi LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/ iš vardų sąrašo išrinkite vietovardin÷s
ir etnonimin÷s kilm÷s lietuvių vardus bei nurodykite jų etimonus.
Vardai: Agluonà, Aĩrimas, Aistà, Áistis, Ãlantas, Aušrìn÷, Báltija, Bártas, Dainavà, Daĩnius,
Donáldas, E:valdas, Fortūnà, Gausañt÷, GSdgaudas, Gražinà, Gúost÷, Jaũnius, Jótvingas,
Karigáil÷, Láima, Lukrècija, Nãglis, NSmunas, Odìl÷, Õn÷, Raĩgardas, Rùsn÷, SkaGv÷, Sòfija,
Šatrijà, Tvìrmantas, Váidil÷, Vìlija, Vìlnius, Žỹgis.
Įvykdę šią užduotį atsakykite į klausimus.
1. Kuo išsiskiria vardų Aistà, Bártas ir Gúost÷ kilm÷s aiškinimas? Atsakymą pagrįskite šių
vardų etimonais.
2. Kaip struktūriškai skiriasi vardų Jótvingas ir Vìlija etimonai?
3. Raskite pateiktame sąraše du lietuvių mitologinius vardus ir parašykite, kas yra šių vardų
pamatas. Apibūdinkite, kokie vardai vadinami mitologiniais.
4. Ar vardus Mìldas ir Rãsius galima laikyti mitologiniais lietuvių vardais? Atsakymą
pagrįskite.
Užduotis parengta remiantis LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/.

12 užduotis
Pasinaudoję LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/ iš vardų sąrašo išrinkite kultūrinius
lietuvių vardus ir nurodykite šaltinį, iš kurio jie išplito. Kod÷l šiuos vardus tiksliau vadinti
kultūriniais, o ne literatūriniais vardais?
Vardai: Aũks÷, Auksỹs, 'žuolas, Bernárdas, Dáiva, Danguõl÷, Dãrius, Drómantas, Ẽgl÷,
Elvinà, Gražinà, Grožvydà, Jovità, Jūrãt÷, Kamìl÷, Kęstùtis, Koletà, Láimis, Merkỹs, Nijõl÷,
Nõjus, Radegùnda, Raivedỹs, Rugìl÷, Sigùt÷, Snieguõl÷, Svajõn÷, Šar?nas, Ūdrỹs, Vitãlijus,
Žygìmantas, Živìl÷, Žvainỹs.
Įvykdę šią užduotį atsakykite į klausimus.

15

1. Kokia sąraše pateiktų baltiškų kultūrinių vardų kilm÷? Atsakykite nurodydami šių vardų
etimonus.
2. Sąraše yra verstinių vardų. Pasinaudoję LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/ išrinkite
verstinius vardus ir nurodykite šaltinį, iš kurio jie atsirado. Ar Lietuvoje vartojami jiems
pradžią davę svetimos kilm÷s vardai? Jeigu taip, tai juos nurodykite.
3. Sąraše suraskite priesaginius baltiškos kilm÷s vardus ir nurodykite jų darybos pamatą bei
darybos formantą. Šalia pateikite dar vieną tą patį darybos formantą turintį baltiškos kilm÷s
vardą. Prie kurių vardų nepavyko parašyti vedinių? Kod÷l? Kurį priesaginį vardą galima
aiškinti dvejopai ir laikyti pirminiu vardu? Kod÷l?
Užduotis parengta remiantis LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/.

13 užduotis
Pasinaudoję LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/ suskirstykite pagal kilmę krikščioniškos
kilm÷s vyrų vardus į grupes.
Vardai: Ãdolfas, Alãnas, Aleksándras, Ãleksas, Aloỹzas, AndriSjus, Añdrius, Anicètas,
Antãnas, Art2ras, Augustìnas, Augùstas, Bernárdas, DaniSlius, Danỹs, Dionỹzas, Dominỹkas,
Dòmas, Dóvydas, Ferdinándas, GabriSlius, Gabrỹs, Gvidònas, Ipolìtas, Jerònimas, Jok2bas,
Julijõnas, Jùlijus, Juõzapas, Juõzas, Kazìmieras, Kazỹs, Konstantìnas, Kòstas, Ksavèras,
Laurỹnas, Leonárdas, Liùdas, Liùdvikas, Lùkas, Marijõnas, Martỹnas, Mečìslovas, Mečỹs,
Mìkas, Mikalõjus, Modèstas, Nòrbertas, Oktãvijus, Orèstas, Paskãlis, PStras, Pilỹpas,
Remìgijus, Rõkas, Saliãmonas, SilvSstras, Sìmas, Sìmonas, Stanìslovas, Stasỹs, StSpas,
StSponas, Tèdas, Teodòras, Tìmonas, Tìmas, Tìtas, Tòmas, Vãlentas, Valentìnas, Valerijõnas,
Valèrijus, Venántas, Vìlhelmas, Virgìlijus, Vlãdas, Vladìslovas, Zachãrijus, Zènius, Zènonas.
Įvykdę šią užduotį atsakykite į klausimus.
1. Kokios kilm÷s vardai sudaro pamatinį krikščioniškos kilm÷s vardų branduolį? Kod÷l taip
manote? Kaip ir kod÷l krikščioniškos kilm÷s vardais tapo germaniški ir slaviški vardai?
2. Sąraše suraskite šventųjų vardus, kilusius iš Jūsų pasirinktos kalbos. Kod÷l ne visi
Lietuvoje vartojami krikščioniškos kilm÷s vardai yra šventųjų vardai?
3. Sąraše suraskite krikščioniškos kilm÷s vardų trumpinius, susidariusius lietuvių kalboje, ir
nurodykite jų susidarymo priežastis. Kurie iš jų yra dažni dabartiniai lietuvių vardai
(svetain÷s http://vardai.vlkk.lt/ duomenimis, duoti daugiau nei 5 000 vyrų)? Kas sieja šiuos
vardų trumpinius? Kuo kilm÷s požiūriu nuo visų surastųjų vardų išsiskiria trumpinys Tèdas?
4. Kaip kilm÷s atžvilgiu susiję vardai Augustìnas ir Augùstas, Juõzapas ir Juõzas? Kaip dar
galima aiškinti vardo Augùstas kilmę? Nurodykite daugiau krikščioniškos kilm÷s vardų,
kurių kilm÷ gali būti aiškinama dvejopai (pateikite du pavyzdžius).
5. Ką rodo faktai, kad dalis krikščioniškos kilm÷s vardų turi skirtingas galūnes, pvz., šalia
DaniSlius yra DaniSlis ir DaniSlas? Nurodykite dar vieną krikščioniškos kilm÷s vardų
pavyzdį, kur iš to paties kamieno atsiradę vardai turi tris skirtingas galūnes.
Užduotis parengta remiantis LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/.

14 užduotis
Pateiktos įvairios tarmin÷s krikščioniškos kilm÷s vardų formos – oficialūs XX a. Lietuvos
Respublikos piliečių vardai. Pasinaudoję LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/ nurodykite,
su kokiais oficialiaisiais vardais (jie pateikiami toliau) šios formos yra siejamos.
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Tarmin÷s formos: Ãdmundas, Ãdvardas, Alìmpija, Apalinãras, Balèslavas, Benadìktas,
Danãtas, Galenà, Gùbertas, Jókymas, Juõzupas, Karalinà, Karnèlija, Kazìmeras, Krìštupas,
Levanorà, Levònas, Levònija, Marcelià, Marcèl÷, Margaretà, Mateùšas, Mertýnas, Mýkalas,
Napalijõnas, Paliònija, Plecidà, Povýlas, Raulýnas, Razãlija, Rìšardas, Romáldas, Sarapìnas,
SavSrija, Simijõnas, Solomõnas, Stapõnas, Tarasià, Uršulià, Varõnika, Zãnonas, Zeferìnas.
Oficialieji vardai: Apolinãras, Apolònija, Benedìktas, Bolèslovas, Donãtas, Èdmundas,
Èdvardas, Elenà, Hùbertas, Joakìmas, Juõzapas, Karolinà, Kazìmieras, Kornèlija, Krìstupas,
Laurýnas, Leonorà, LSonas, Leònija, Marcèl÷, Margarità, Martỹnas, Mýkolas, MotiSjus,
Napoleònas, Olìmpija, Placidà, Póvilas, Rìčardas, Romuáldas, Rozãlija, Saliãmonas, Serapìnas,
Sevèrija, Simeònas, StSponas, Terès÷, Uršùl÷, Verònika, Zefirìnas, Zènonas.
Įvykdę šią užduotį ir naudodamiesi nustatytomis tarmin÷mis vardų formomis bei jų
atitikmenimis paaiškinkite.
1. Kas vyksta hiatą turinčiuose varduose? Atsakymą iliustruokite pavyzdžiais.
2. Kas vyksta tarmin÷se vardų formose, kur yra įvykusi protez÷ ir tolimoji metatez÷?
Atsakymą iliustruokite pavyzdžiais.
3. Iš kur atsirado tarminių vardų formų su baigmeniu -ia (pvz., Tarasià)? Kurioje tarm÷je jos
daugiausia vartojamos?
4. Kaip tarmin÷mis formomis tapo vardų variantai, vartojami lenkų kalboje (pateikite jų
pavyzdžių iš sąrašo)? Kuriose tarm÷se – aukštaičių ar žemaičių – yra daugiau tokios kilm÷s
tarminių vardų formų? Kod÷l?
5. Kokių pokyčių vyko varduose, susidariusiuose Jūsų (Jūsų t÷vų, senelių) tarm÷je?
Atpažinkite pasirinktos tarm÷s pavyzdžius ir juos pakomentuokite. Parašykite daugiau vardų
formų, vartojamų Jūsų (Jūsų t÷vų, senelių) tarm÷je ir juos pakomentuokite.
Užduotis parengta remiantis LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/.

15 užduotis
Pateikiami oficialūs Lietuvos Respublikos piliečių vardai – krikščioniškos kilm÷s vardų
trumpiniai, kurie yra tarmin÷s formos, galintys būti prapl÷sti priesagomis, ir oficialieji
vardai, kurie (patys ar tarminiai jų variantai) dav÷ pradžią pateiktiems trumpiniams.
Pabraukite pamatinių vardų kamienų dalis, su kuriomis siejami min÷ti trumpiniai.
Trumpiniai ir oficialieji vardai: Admà ir Èdmundas, Amilià ir Emìlija, Antòs÷ ir Antaninà,
Banãdas ir Benèdiktas, Blãdas ir Vladìslovas, Branýs÷ ir Bronìslova, Damùt÷ ir Domicèl÷,
Damìnka ir Dominykà, Eñdrius ir AndriSjus, Juzià ir Juõzapa, Karùs÷ ir Karolinà, Kazi2n÷ ir
Kazìmiera, Krisià ir Kristinà, Lãdzius ir Vladìslovas, Liudýt÷ ir Liùdvika, Manià ir Marijà,
Marià ir Marijà, Mikalià ir Mikalinà, Mikãs÷ ir Mikalinà, Òlius ir Aleksándras, Paliùt÷ ir
Apolònija, Páulia ir Paulinà, Petrùs÷ ir Petronèl÷, Savùn÷ ir Sevèrija, Stapùn÷ ir Stefãnija,
Tarùn÷ ir Terès÷, Tavõs÷ ir Teodorà, Teõs÷ ir Teodorà, Vali2n÷ ir Valèrija, Varùs÷ ir Verònika,
Varùt÷ ir Verònika, Zãn÷ ir Zènona, Zãn÷ ir Zuzanà.
Atlikę šią užduotį atsakykite į klausimus.
1. Kuri pamatinio vardo dalis dažniausiai tampa trumpinio kamienu? Su kuriais pamatinio
vardo skiemenimis ji paprastai siejama?
2. Keliaskiemeniai krikščioniškos kilm÷s vardų trumpinių kamienai yra dažniausi? Ar yra
dviskiemenių krikščioniškos kilm÷s vardų trumpinių kamienų? Jeigu taip, pateikite
dviskiemenio trumpinio kamieno pavyzdį; dirbdami pasinaudokite pateiktais vardais.
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3. Kelianariai krikščioniškos kilm÷s vardų trumpinių kamienai yra dažniausi? Remdamiesi
pateiktais vardais parašykite dažniausią jų kamienų struktūros tipą (priebalsius įprastai
žym÷kite simboliu C, balsius – V).
4. Kuo pamatinio vardo atžvilgiu skiriasi trumpinys Zãn÷, atsiradęs iš vardo Zènona, ir Zãn÷,
atsiradęs iš vardo Zuzanà?
5. Suradę pateiktų vardų sąraše priesagas turinčius krikščioniškos kilm÷s vardų trumpinius
išskirkite tas jų priesagas, su kuriomis bendrin÷je lietuvių kalboje nedaroma apeliatyvinių
vedinių. Pamin÷kite Jūsų surastuose varduose esančias priesagas, būdingas dažniems lietuvių
kalbos deminutyvams.
Užduotis parengta remiantis LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/.

16 užduotis
Pasinaudoję LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/ šalia tarminių formų, kurios yra
oficialieji Lietuvos Respublikos piliečių vardai, parašykite jų atitikmenis. Kas sieja visas
pateiktas tarmines formas su jų oficialiaisiais vardais?
Tarmin÷s formos: Álponsas, Pabijõnas, Pelìcija, Pèliksas, Pilomenà, Pulgeñtas, Pliorijõnas,
TelSsporas, Zõpija.
Atlikę užduotį paaiškinkite:
1. Kuo tarmin÷s vardų formos yra panašios į graikiškos kilm÷s vardą Pilỹpas? Kod÷l Pilỹpas
laikomas sulietuvintu vardu? Kod÷l šis vardas laikomas oficialiuoju vardu, o ne tarmine
forma?
2. Kuo panašūs į pateiktas tarmines formas graikiškos kilm÷s vardas Kristijõnas ir hebrajiškos
kilm÷s vardas Zakãrijas? Kaip LVKŽ autoriai traktuoja vardus Zachãrijas ir Zakãrijas?
3. Kuo panašus į pateiktas tarmines formas graikiškos kilm÷s vardas Ipolìtas? Kas fonetiškai
sieja šį vardą su tarptautiniais žodžiais istòrija ir istèrija? Kas šiuos žodžius sieja su vardo
Heñrikas tarmine forma Geñrikas?
Užduotis parengta remiantis LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/.

17 užduotis
XX a. Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, prasid÷jo svetimos kilm÷s vardų invazija – išplito
naujieji skolintiniai vardai. Pasinaudoję svetain÷s http://vardai.vlkk.lt/ duomenimis
suskirstykite pateiktus vardus į dvi grupes: vardus, paplitusius XX a. pirmoje pus÷je (iki
~1940 m.), ir vardus, at÷jusius į Lietuvą XX a. viduryje ir antroje pus÷je, bei nurodykite jų
kilmę; dirbant galima pasinaudoti ir LVKŽ.
Vardai: Alãnas, Aliòdija, Benità, Deĩvidas, Èdgaras, Erlándas, Fridà, Idãlija, Ilonà, Inesà,
Ingebòrga, Ingerà, Ingridà, Jolità, Kèvinas, Nikòl÷, Pamelà, Roksanà, Sabrinà, Samánta,
Violetà, Žanà, Žanetà.
Atlikę užduotį atsakykite į klausimus.
1. Kas tur÷jo įtakos, kad Lietuvoje paplito šie vardai? Kokius svetimos kilm÷s skolintinius
vardus galima vadinti kultūriniais vardais?
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2. Kurie pateiktieji vardai yra įprastų vartoti krikščioniškos kilm÷s vardų variantai, susidarę
atskirose kalbose? Parašykite daugiau Jums žinomų tokių krikščioniškos kilm÷s vardų
variantų, vartojamų lietuvių vardyne.
3. Kurie pateiktieji vardai yra priesaginiai asmenvardžiai, susiformavę svetimose kalbose?
Parašykite daugiau Jums žinomų priesaginių asmenvardžių, susidariusių atskirose kalbose ir
vartojamų lietuvių vardyne.
Užduotis parengta remiantis LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/.

18 užduotis
Pateiktus vardus turi Lietuvos Respublikos piliečiai (žr. svetainę http://vardai.vlkk.lt/).
Perskaitę vardų sąrašą nurodykite, koks bendras bruožas juos sieja.
Vardai: Bendžamìnas, Chordanà, Chuãnas, Deĩvidas, Deĩvydas, Džãsperas, Džãstinas,
Džeĩsonas, Džeráldas, Džeraldinà, Džiudità, Džiùlija, Džònas, Džònis, Džordanà, Džordãnas,
Džòrdžas, Džòržas, Džùlija, Geòrgas, Geòrgis, Ivãnas, Jãkovas.
Tai nustatę atlikite kitas užduotis.
1. Sąraše raskite vardus, lietuvių kalboje turinčius įprastus atitikmenis, ir parašykite juos šalia
pateiktų vardų. Ieškodami įprastų svetimos kilm÷s vardų naudokit÷s LVKŽ. Kuris iš sąraše
pateiktų vardų yra išplitęs Lietuvoje 1990–2010 m. (atsakydami pasinaudokite svetaine
http://vardai.vlkk.lt/)?
2. Sąraše raskite vardus, kurių įprasti atitikmenys n÷ra plačiai paplitę lietuvių kalboje, ir
parašykite juos šalia pateiktų vardų. Ieškodami įprastų svetimos kilm÷s vardų naudokit÷s
LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/.
3. Kaip vertinate lietuvių kalbos požiūriu galūnių neturinčius vardus Džon (šalia Džònas,
Džònis) ir Džordž (šalia Džòrdžas)?
4. Ar radote sąraše pateiktų to paties vardo skirtingų variantų? Jeigu taip, tai pasirinkite
vieno vardo variantus ir paaiškinkite, kod÷l jų atsirado.
Užduotis parengta remiantis svetaine http://vardai.vlkk.lt/.

19 užduotis
Į lentelę įrašykite pateiktus asmenvardžius ir iš jų padarytus vardus pagal pamatą ir darybą
bei nurodykite jų kilmę. Dirbdami pasinaudokite LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/.
Asmenvardžiai: Aistùt÷, AGg÷, Alginà, Béržas, Bolèslovas, Dártautas, Dãrius, Darvydùkas,
Eglùt÷, Ernestà, Fáusta, Faustìnas, Gabijà, Gailẽn÷, Gedkà, Gytaut7l÷, Ìnga, Jolánta, Jòl÷,
Jovar7lis, Kazýt÷, Kęstùtis, Lìnc÷, Liùdas, Majà, M÷r?nčikas, Onà, Petriùkas, Pilypùkas,
Rámš÷, Ramùn÷, Rãpolas, Rasuõl÷, Saulùt÷, Sìmas, Taũtmil÷, Tòmas, Ugnýt÷, Ventà, Vyckà,
Vlãdas, Vladìslovas, Žãdvyd÷.
Ilgieji, oficialieji
asmenvardžiai

Trumpiniai (ir jų kilm÷s
vardų priesagų vediniai)

7 lentel÷
Nesutrump÷jusių
asmenvardžių priesagų
vediniai
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7 lentel÷s pildymo pavyzdys
Ilgieji, oficialieji
asmenvardžiai

Trumpiniai (ir jų kilm÷s
vardų priesagų vediniai)

Nesutrump÷jusių
asmenvardžių priesagų
vediniai
Vladìslovas
–
svetimos Vlãdas – svetimos kilm÷s Aistùt÷ – savos kilm÷s
kilm÷s slaviškas asmenvardis; slaviško
asmenvardžio apeliatyvinio (etnoniminio)
Vladìslovas trumpinys;
vardo Áist÷ priesagos -ut÷
vedinys;
Iš pateiktų asmenvardžių išrinkite bendrinei lietuvių kalbai netinkamus vardus ir
motyvuokite savo pasirinkimą. Nurodykite, kurie nesutrump÷jusių asmenvardžių priesagų
vediniai paprastai vartojami tik šnekamojoje kalboje, ir pagrįskite savo atsakymą.
Užduotis parengta remiantis LVKŽ ir svetaine http://vardai.vlkk.lt/.
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2.2. Pavard÷s: lietuvių ir svetimų kalbų elementų mišinys
1 užduotis
Įrašykite trūkstamą informaciją apie lietuvių pavardžių raidą. Dirbdami pasirinktinai
naudokit÷s Maciejauskien÷s (1991), Almos Ragauskait÷s (2005) ir Sinkevičiūt÷s (2010, 10–
12) darbais.
Lietuvių dvinario įvardijimo užuomazgos – užrašymai vardu ir … … … … . XV–
XVIII a. lietuvių istorin÷s antroponimijos tyrimai rodo, kad nuo … … a. pradeda nusistov÷ti
dvinaris vyrų įvardijimas, kuris v÷lesniais amžiais nuosekliai įsigali visoje Lietuvoje. Antrieji
dvinario įvardijimo nariai palaipsniui virto pavard÷mis, kurios prad÷jo rastis … … a. Lietuvos
didikų ir kilmingųjų žmonių pavard÷s įsitvirtino … … a., nes turint turto, paveldimų dvarų,
herbą reik÷jo ir asmenvardžio, nurodančio tą pačią šeimą, giminę. Lietuvos miestuose
pavardes pirma įgijo miesto … … … … – žmon÷s tur÷ję nekilnojamojo turto, vertęsi prekyba,
amatais, dalyvavę valdant miestą, o v÷liau jas gavo ir kiti miesto gyventojai – smulkūs
prekybininkai, samdiniai; remiantis Kauno miestiečių įvardijimais teigtina, kad … … a. visi
tikrieji miestiečiai tur÷jo pavardes. … … … … luomo žmon÷s, netur÷ję nei didesn÷s
nuosavyb÷s, nei platesnių pilietinių teisių, XVI a. dar gyveno be pavardžių. Daugiausia šio
luomo pavardžių susiformavo … … a., kuris laikomas intensyviausiu lietuvių pavardžių
formavimosi laiku. … … a. lietuvių pavardžių susidarymas laikomas baigtu. Skiriami
pagrindiniai keturi lietuvių pavardžių kilm÷s šaltiniai: … … … …, pravardiniai asmenvardžiai,
… … … … ir … … … … .
Užduotis parengta remiantis Sinkevičiūt÷s (2010, 10–12) straipsniu.

2 užduotis
Pavardžių, pateiktų iš LPŽ, sąraše raskite iš dvikamienių baltiškų asmenvardžių atsiradusias
pavardes ir nurodykite jų pamatus. Dirbdami galite pasinaudoti LPŽ ir Zigmo Zinkevičiaus
(2008, 192–266) sudarytu dvikamienių asmenvardžių sąrašu. Identifikuokite priesagines
pavardes, išskirkite jų priesagas ir pakomentuokite priesagų kilmę.
Pavard÷s: Alminaũskas, AmbrozSvičius, Ašvỹdis, Baltaduõnis, Beividaitis, Bernotbnas,
Býtautas, Boliažentis, Butovtas, Butviláitis, DaugvilSvičius, Daũkintas, Davidsõnas, Dìdjurgis,
Dìdžgalvis, Dìrgilas, Elenbergas, Gaĩdjurgis, Galatìltis, Gedvilãvičius, Giedrãvičius, Gìrkantas,
Grìkp÷dis, Gumbakỹs, Ilgakójis, Jáutakis, Jógaudas, Júodvalkis, Juodžbalỹs, JurSvičius, Kavõlis,
Kežirgỹs, Kiaũlakis, Kìbortas, Krumìnskas, Kùgaudas, Lintameris, Mantvilaitis, MikužSvičius,
Mìlkintas, Miñtautiškis, Montrimãvičius, Namgalys, Norvaišáitis, Numãvičius, ObelSvičius,
Petrìškis, Puskepalaitis, Pùskunigis, Radvilãvičius, Rytmetỹs, Sangáila, Simanýnas, Sirtovtas,
SurginSvičius, Surmìnskas, ŠlapSlis, Šūdnagis, Tamošáitis, Tarvydãvičius, Taũtvaišas, Ùrvakis,
Vaišnoráitis, Variakõjis, Výdmontas, Vìlbutas, Vilkbūdys, Vilkutaitis, Vìzbaras, Vrubliáuskas,
Žiliónis, Žùtautas, ŽvinakSvičius.
Atlikę užduotį atsakykite į klausimus.
1. Kod÷l dalis pavardžių, nurodytų iš LPŽ, yra nesukirčiuotos?
2. Kurios pateiktame sąraše esančios pavard÷s yra dūrinin÷s, sudarytos iš svetimos kilm÷s
vardo ir apeliatyvo? Parašykite šių pavardžių pamatus ir pakomentuokite, kas struktūriškai
būdinga svetimos kilm÷s vardų, tapusių tokių asmenvardžių pamatu, kamienams. Rastų
pavardžių kontekste pakomentuokite svetimos kilm÷s pavard÷s Davidsõnas struktūrą.
3. Kurios pateiktame sąraše esančios pavard÷s yra dūrinin÷s, sudarytos iš būdvardžio ir
daiktavardžio? Parašykite jų pamatus ir paaiškinkite, kaip jų atsirado.
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4. Kokia pavard÷s Rytmetỹs daryba ir kas yra jos pamatas? Aptarkite šios pavard÷s etimono
struktūrą ir pateikite daugiau tos pačios darybos ir tos pačios struktūros pamatus turinčių
pavardžių.
Užduotis parengta remiantis LPŽ ir Zinkevičiaus (2008) darbu.

3 užduotis
Pavardžių, pateiktų iš LPŽ, sąraše raskite iš dvikamienių baltiškų asmenvardžių trumpinių
atsiradusias pavardes, išskirkite jų balsines priesagas ir nurodykite jų pamatus – trumpinius,
prie kurių parašykite jų kamienus. Prie trumpinių pamin÷kite bent po vieną kamienais
suskaidytą dvikamienį asmenvardį, iš kurio gali būti kildinamas trumpinys, ir pabraukite
trumpinio kamienu tapusią pamato dalį. Dirbdami pasinaudokite LPŽ, Sinkevičiūt÷s (2006)
monografija ir Zinkevičiaus (2008, 75–169) sudarytu dvikamienių asmenvardžių kamienų
sąvadu. V÷liau sugrupuokite balsines priesagas turinčias pavardes pagal priesagų kilmę ir
funkciją.
Pavard÷s: AlgSnis, Avìžius, Bareikà, Ba:tininkas, Bartỹs, Bili?nas, Bìzas, Branỹs, Bùbinas,
Bugỹs, Bùiv÷, Butà, ButelSvičius, ButkSvičius, Bùtnius, ČeškSvičius, Daũgulis, Daujus,
Daũkšas, DidžiariSkis, Dyglỹs, Dìrk÷, Eimùtis, Endriukáitis, Feĩferis, Gaudìnskis, Galvìnis,
Gedeikà, Giliaũskas, Gineĩkis, GirdSnis, Gi:kus, Girùtis, Gudýnas, Jañkus, Jãsius, Jask?nas,
Jogaitis, Kairiūnáitis, Kántas, Kirvà, KontSnis, Krekenáuskas, Kriaušaitis, Krìskus, Kvìlius,
Luokpetris, Maneĩkis, MankelSvičius, Mantìckis, Matuláitis, Mìlius, Milkáitis, MinkSlis,
Mužila, Nabãgis, No:kus, Ódminis, Pakerỹs, Pampìkas, Pieškà, Polileika, Rezgỹs, Rimbnas,
Rìmkus, Rìmša, Rukšnỹs, Sabalỹs, SabSckas, Sambòras, Sirūnáitis, Skìrka, Šemežỹs, Talž?nas,
Tarùlis, Tautãvičius, Taũtkus, Tomeikis, Toekus, Urbšỹs, Vaináuskis, Váiš÷, Vaišnỹs,
Valentinãvičius, Vidéika, Vileĩšis, Vilkoñčius, Vìltrakis, Virmáuskis, Vitovičius, Zlãtkus,
Žadeĩkis, Žydáitis, Žutà.
Pavyzdys: Vaid-el-áuskas < Vaidas: vaid- (plg. Vái-daugas, Vaĩd-ginas, Dó-vaidas).
Atlikę užduotį atsakykite į klausimus.
1. Kuriuos iš pateikto sąrašo surastus dvikamienių asmenvardžių trumpinių kamienus galima
aiškinti dvejopai – laikyti, kad jų pamatas yra dvikamienio asmenvardžio dalis, arba manyti,
kad trumpinio kamieną sudaro dvikamienio asmenvardžio dalis ir hipokoristin÷ priesaga?
Nurodykite dvi dažniausias hipokoristines priesagas, kurios yra dvikamienių asmenvardžių
trumpinių kilm÷s pavard÷se.
2. Kurias iš pateikto sąrašo surastas dvikamienių asmenvardžių trumpinių kilm÷s pavardes
galima sieti ir su apeliatyvais? Nurodę apeliatyvus paaiškinkite, ką rodo galimos dvikamienių
asmenvardžių trumpinių kamienų sąsajos su apeliatyvais? Kaip LPŽ autoriai vertina šias
trumpinių kilm÷s pavardes?
3. Kurias iš pateikto sąrašo surastas dvikamienių asmenvardžių trumpinių kilm÷s pavardes
galima sieti ir su svetimos kilm÷s vardais? Nurodę trumpinių kilm÷s asmenvardžių sąsajas su
svetimos kilm÷s vardais paaiškinkite, kod÷l įmanomas dvejopas šių asmenvardžių kilm÷s
aiškinimas.
4. Kaip galima įrodyti, kad pavard÷ Dauginas yra dvikamienių asmenvardžių trumpinių
kilm÷s? Kas rodo, kad ją galima laikyti ir dvikamienių asmenvardžių kilm÷s?
Užduotis parengta remiantis LPŽ, Sinkevičiūt÷s (2006) ir Zinkevičiaus (2008) darbais.
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4 užduotis
Sąraše suraskite iš LPŽ pateiktas katoikonimin÷s kilm÷s pavardes, pabraukite iš katoikonimo
perimtas priesagas ir su jų lokalizacija nurodykite oikonimus, kurie dav÷ pradžią
katoikonimams. Dirbdami pasinaudokite Mildos Norkaitien÷s (2011) žodynu. Ką rodo prie
pavardžių LPŽ nurodytos santrumpos? Pakomentuokite, kiek jos svarbios aiškinant iš
katoikonimų atsiradusių pavardžių kilmę. Kaip dar vadinamos šios kilm÷s pavard÷s?
Pavard÷s: Aleksòtskis Kn, Aliònskis Glv, Atmìnis Pbrd, BetygoGskis Vnd, BiržiStis Dbk,
Bogumìrskas Tršk, Bùbilas Mžk, Čìžikas Smal, Daujánskas Pnd, Dieváitis Ūd, Dievùlis Šut,
Dùmskis Rs, Eidukáitis Snt, Gabij?nas Kdl, GatavSckas Vrb, Gelvanovskas V, Januliónis Ob,
Jasviláitis Šd, Juteikà Šš, Káncleris Lkč, KauniStis Rgv, Kretingáuskis Krtn, KruopiSnis Rk,
Kùlvietis Jon, Lìndemanas Brž, Mamanìškis Tršk, Merkiniñkas Alv, Mùdinas Ign,
Nemenčinskis V, Nevardáuskas Drsk, Krž, Noberaitis Pgg, Ordãvičius Ukm, Pabárška Tršk,
Perk?nas Zr, Punìškis Lzd, Pùzikas Vlkv, Rakìckas Švnčl, Rimìškis Jž, Salìnis Srj, Samokáitis
Všk, Simnìškis Ldvn, Stanišèvskis Kdn, Subatbnas Vb, Šaklìnskas Krkn, Šedùvis Btg,
Taujánskas Ml, Telyčbnas Prdm, Tendžiagòlskis Šll, Trušìnskis Akm, Venckutónis Sem,
Vilnìškis Ukm, Vandziagòlskis Čk, ViSštartas Št, Žembpatis Žg, Žiaũberis Klm.
Įvykdę šią užduotį nustatykite:
1. Kokios baltiškos ir slaviškos kilm÷s priesagos yra katoikonimin÷s kilm÷s lietuvių
pavard÷se? Kokia yra pagrindin÷ baltiškos kilm÷s priesagų, esančių katoikonimin÷s kilm÷s
lietuvių pavard÷se, funkcija?
2. Su kokia dažna katoikonimų priesaga nebuvo pateikta pavardžių? Parašykite šią priesagą
turinčio katoikonimo pavyzdį. Kurios šios kilm÷s Jūsų rastos pavard÷s neturi priesagų?
3. Ar pavard÷ ViGnius Als kilo iš katoikonimo? Atsakymą pagrįskite, nurodydami pavard÷s
pamatą.
4. Kurios sąraše pateiktos pavard÷s gali būti laikomos teokratin÷mis – padarytomis iš žodžių,
reiškiančių įvairiais dievybes ar su jomis susijusias dievybes; d÷l termino žr. Zinkevičių
(2008, 553–554)? Suradę šios kilm÷s pavardes parašykite jų pamatą.
Užduotis parengta remiantis LPŽ, Zinkevičiaus (2008) ir Norkaitien÷s (2011) darbais.

5 užduotis
Iš LPŽ pateiktų pavardžių sąraše suraskite etnonimin÷s kilm÷s pavardes ir pasinaudoję LKŽe
nurodykite etnonimus, kurie tapo šių pavardžių pamatu. Dirbdami galite pasinaudoti LPŽ,
Aleksandro Vanago (1982) ir Zinkevičiaus (2008) darbais.
Pavard÷s: Aukštãkalnis, Bìskupas, Cimboláitis, Čigõnas, Degùlis, Franas, FraniukSvičius,
Gelvanovskas, Gùdas, Gudáitis, Grãsas, Hìršas, Juodeĩkis, Kaepinas, Kazõkas, Krosnáitis,
Latvỹs, Leišỹs, Lénkas, Lesnỹčius, Lietùvininkas, Lumpreikšas, Marciñkus, Maskõlius,
Merginỹs, Moz2ras, Naujokáitis, Ožkìnis, Pãalksnis, Paliõkas, Pliaukšta, Pranc2zas, Pr?sas,
Rótautas, Saliavà, Šakìnis, Švãbas, Tarozà, Totõrius, Tvarijõnas, Užùbalis, Varžgalỹs,
Veñgras, Vókietis, Žemaĩtis, ŽydSlis, Žieminiñkas.
Atlikę užduotį atsakykite į klausimus.
1. Ar pvd. Gudáitis, Lietùvininkas, Žemaĩtis ir ŽydSlis darybiškai yra antrin÷s pavard÷s?
Atsakymą pagrįskite.
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2. Kokių tautybių ir tarmių žmones lietuviai vadina gudais? Atsakydami pasinaudokite
LKŽe. Iš kokių genčių vardo kilo gudų pavadinimas? Atsakydami galite pasinaudoti Vanago
(1982, 66–67) darbu.
Užduotis parengta remiantis LPŽ, Vanago (1982) ir Zinkevičiaus (2008) darbais.

6 užduotis
Iš pavardžių, pateiktų iš LPŽ, išrinkite pravardin÷s kilm÷s asmenvardžius ir nurodykite jų
pamatą – pravardes, davusias pradžią pavard÷ms, ir jų pamatinius apeliatyvus. Dirbdami
pasinaudokite LPŽ ir Zinkevičiaus (2008) darbu.
Pavard÷s: Bãčkius, Bagdõnas, Baltùšnikas, Bli2džius, Bùtkus, Čebatõrius, ČepSl÷, Daũgirdas,
Dienìnis, Dóvydas, GelSžius, Gùbertas, Jãsius, Jogỹs, Ju:kus, Kavõlis, Kubìlius, Ku:pius,
Laurỹnas, Ma:čius, Mélnikas, Mìtkus, Petrefkis, PStkus, Puõdžius, Rãčius, Samsònas,
Serapìnas, Skóminas, Staliõrius, Stašỹs, ŠčSponas, Šìkšnius, Tamõšius, TSkorius, Tulmìnas,
Žuklỹs.
Pavard÷s analiz÷s pavyzdys: pvd. Kavõlis < prvd. Kavõlis : kavõlis ʻkalvisʼ.
Kas semantiškai sieja visus apeliatyvus, iš kurių atsirado pravard÷s, davusios pradžią Jūsų
išrinktoms pavard÷ms?
Užduotis parengta remiantis LPŽ ir Zinkevičiaus (2008) darbu.

7 užduotis
Iš LPŽ ir Zinkevičiaus (2008) darbo pateiktos pravardin÷s kilm÷s pavard÷s. Iš jų išskirkite:
1. Gyvūnin÷s kilm÷s pavardes ir jas sugrupuokite į reikšmines grupes pagal pravardžių, iš
kurių jos atsirado, pamatus.
2. Augmenin÷s kilm÷s pavardes ir jas sugrupuokite į reikšmines grupes pagal pravardžių, iš
kurių jos atsirado, pamatus.
Skirstydami pavardes galite pasinaudoti LPŽ ir Zinkevičiaus (2008, 504–515) darbu.
Pravardin÷s pavard÷s: AgurkSvičius, AlksnSvičius, Antináitis, Avižà, Balañdis, Baravỹkas,
Baroni?nas, Beržiùkas, Bijūnáitis, Bitináitis, Bríedis, Burokaũskas, Bùsilas, DobilSvičius,
Gaideliónis, GarnSlis, Garšvà, Gervelionis, GrikSvičius, Ka:klas, Karõsas, Karveláitis,
Katináitis, Kiaulbnas, Kíetis, Kiškónis, Kopūstìnskas, Kregždỹs, Kuisỹs, KumSl÷, Kumeliáuskas,
Kvietìnskas, Lãpinas, Lydekáitis, Liepáitis, Lokỹs, Meškeli?nas, MiSžis, Oži?nas, Papa:tis,
Pastarnõkas, Pelbda, Pùtinas, Raudonìkis, Róp÷, Smìlga, Strazdáuskas, Šãpalas, ŠarkSvičius,
Šernaitis, Špõkas, Vãbalas, Va:mas, VarnulSvičius, V÷g÷l7, VilkSlis, Vìštelis, Voveruškà,
Žgsinas, Žiógas, Žirniáuskas, Žvirblauskas.
Pavard÷s analiz÷s pavyzdys: Gen-iónis < prvd. Genỹs : genỹs.
Sugrupavę pavardes atskirkite įmanomas pavardžių priesagas ir raskite pavardes, galimas sieti
ir su kitokios struktūros pamatin÷mis pravard÷mis. Aptarkite, kas būdinga pavardžių
struktūrai, prie kurių galima nurodyti dvejopos struktūros pravardes.
Užduotis parengta remiantis LPŽ ir Zinkevičiaus (2008) darbu.
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8 užduotis
Pateiktos pravardin÷s kilm÷s pavard÷s iš LPŽ. Remdamiesi LKŽe nurodykite jų pamatą ir
susisteminkite, d÷l kokių galimų žmogaus fizinių ir dvasinių ypatybių jos gal÷jo atsirasti.
Dirbdami galite pasinaudoti LPŽ ir Zinkevičiaus (2006, 555–606) darbu.
Pavard÷s: Aukštuõlis, Brizgỹs, Činčỹs, Dìdelis, Didžiùlis, Dìrda, Drìmba, Durneikà,
Glušáuskas, Góža, Graĩbus, Kem7šis, Kemžỹs, Kernagỹs, Kernỹs, KSvala, Kìrna, Leiza,
MiGžinas, Paepalas, Riebikas, Skupáuskas, Snabáitis, Stóris, Stungỹs, Štuopis, Tuknỹs, Vidrà,
Veiverỹs.
Pavard÷s pateikimo pavyzdys: LekStas ir plg. lekStas ʻliurbisʼ.
Iš kokių ypatybių – teigiamų ar neigiamų – dažniausiai atsiranda pravardžių? Kod÷l taip
manote?
Užduotis parengta remiantis LPŽ ir Zinkevičiaus (2008) darbu.

9 užduotis
Pateiktos pravardin÷s kilm÷s pavard÷s iš LPŽ. Atlikite užduotis ir atsakykite į klausimus.
Pavard÷s: Bõčius, D÷dSlis, Duečius, Káncleris, Karūžà, Láigonas, Mamáitis, Maršálka,
Nãšlas, Pãkamor÷, Patámsis, Pavadáitis, Preĩkšas, Seni?nas, Skeiris, Stórasta, Sūneláitis,
Svõtas, Šalnà, ŠaGtis, Šaltìšius, Šeirỹs, Še:kšnas, T÷vSlis, Tij2nas, hkas, Úošvis, Užkurỹs,
Vaĩtas, Vaivadà, Vaznỹs, VyrSlis, Žarỹs, ŽentSlis.
1. Pateiktų pavardžių sąraše suraskite su giminyst÷s pavadinimais siejamas (šeimynines)
pavardes ir remdamiesi LKŽe nurodykite jų pamatą. Dirbdami galite pasinaudoti LPŽ,
Zinkevičiaus (2008, 536–538) ir Buivydien÷s (1997) darbais.
2. Ar šeimynin÷mis pavard÷mis galima laikyti dūrinines pavardes Lãbžentis, Mãcpreikšis,
Saũspreikšas, Vìktažentis, Žemaĩtpeikšis, Žemaĩtžentis? Kod÷l taip manote? Naudodamiesi
LPŽ pateikite šių pavardžių pamatą ir nurodykite, ką susidarymo metu įvardijo šie
asmenvardžiai?
3. Pateiktų pavardžių sąraše suraskite su pareigybių pavadinimais siejamas pavardes ir
remdamiesi LKŽe nurodykite jų pamatą. Dirbdami galite pasinaudoti LPŽ ir Zinkevičiaus
(2008, 540–541) darbu. Kokios dažniausios kilm÷s yra pareigybių pavadinimai, davę pradžią
Jūsų surastoms pavard÷ms?
4. Pateiktų pavardžių sąraše suraskite su gamtos reiškinių pavadinimais siejamas pavardes ir
remdamiesi LKŽe nurodykite jų pamatą. Dirbdami galite pasinaudoti LPŽ ir Zinkevičiaus
(2008, 493–494) darbu.
Pavard÷s nagrin÷jimo pavyzdys: Pavãsaris < pavãsaris ʻmetų laikas tarp žiemos ir vasarosʼ.
Užduotis parengta remiantis LPŽ, Buivydien÷s (1997) ir Zinkevičiaus (2008) darbais.

10 užduotis
Pateiktos dvikamien÷s ir vienkamien÷s pavard÷s iš LPŽ. Atlikite užduotis ir atsakykite į
klausimus.
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Pavard÷s: Jánkantas, Jùrtautas, Laukmikelis, Lùkminas, Macvilas, Mìcpovilis, Mìlius,
Mõckapetris, Sãmas, Sauspeteris, Stanãp÷dis, Tomkòvydas, Vìlius.
1. Išskirkite vienkamienes pavardes ir nurodykite jų kilmę, dirbdami galite pasinaudoti LPŽ
ir Zinkevičiaus (2008) darbu. Kuo šios vienkamien÷s pavard÷s skiriasi nuo tokių pavardžių,
pvz., Bùtkus, Dáugis? Kuo į jas panašios?
2. Raskite pavardes, atsiradusias iš dvikamienių asmenvardžių, kurių antrasis kamienas yra
baltiškos kilm÷s, fiksuotas kitose lietuvių dvikamienių vardų kilm÷s pavard÷se, dirbdami
galite pasinaudoti LPŽ ir Zinkevičiaus (2008) darbu. Išskirkite jų kamienus ir nurodykite
kamienų kilmę. Kuo kilm÷s požiūriu nuo antrojo kamieno skiriasi pirmasis pamatinio vardo,
užfiksuoto Jūsų išskirtose pavard÷se, kamienas?
3. Raskite dvikamienes pavardes, kurių vienas iš kamienų siejamas su lietuvių kalbos
apeliatyvu, dirbdami galite pasinaudoti LPŽ ir Zinkevičiaus (2008) darbu. Išskirkite jų
kamienus ir nurodykite kamienų kilmę.
4. Raskite pavardes, kurių pamatas – krikščioniškos kilm÷s vardai. Dirbdami galite
pasinaudoti LPŽ ir Zinkevičiaus (2008) darbu. Nurodę asmenvardžius išskirkite jų kamienus
ir paaiškinkite jų kilmę.
5. Perskaitę Vitalijos Maciejauskien÷s (1973, 177–180) straipsnį pateikite daugiau
dvikamienių lietuvių pavardžių, kuriose bent vienas iš kamienų būtų kilęs iš krikščioniškos
kilm÷s vardo. Kaip yra vadinamos šios pavard÷s? Kurioje kaimynin÷je kalboje yra dažnos
tokios pavard÷s, kurių vienas iš kamienų yra krikščioniškos kilm÷s vardas?
Užduotis parengta remiantis LPŽ, Maciejauskien÷s (1973, 177–180) ir Zinkevičiaus (2008) darbais.

11 užduotis
Atsakykite į klausimus apie skirtingo chronologinio sluoksnio lietuvių pavard÷se išlikusius
krikščioniškos kilm÷s vardus ir jų trumpinius. Taikykite Zinkevičiaus (2005) teoriją apie dvi
krikščionyb÷s bangas Lietuvoje.
Pavard÷s: Bazỹlius, Benỹs, GabriSlius, Gaurylà, Ivonáitis, Jonáitis, Pauláitis, Povilónis, Venỹs,
Vosỹlius.
1. Kurios pateiktos pavard÷s atsirado iš krikščioniškos kilm÷s vardų, o kurios iš jų
trumpinių?
2. Kaip sugrupuoti pavardes, kad jų pamatą (krikščioniškos kilm÷s vardus, jų trumpinius)
sietų bendras asmenvardis? Poras siejančius asmenvardžius užrašykite lotyniškai užrašymo
tradicijai būdingomis formomis.
3. Kurias patronimines priesagas turinčias pavardes galima sieti su krikščioniškos kilm÷s
vardais, pasiekusiais Lietuvą iš Rytų, o kurias – su krikščioniškos kilm÷s vardais, pasiekusiais
Lietuvą iš Vakarų? Kod÷l?
4. Kurie pateiktų pavardžių pamatai rodo, kad žodžio pradžioje graikų kalbos priebalsis b
virto v slavams per÷mus krikščioniškos kilm÷s vardus?
5. Kurios pateiktos pavard÷s turi dvejopos kilm÷s pamatą? Kokios kilm÷s vardai (ir jų
trumpiniai) yra kitų pateiktų pavardžių pamatas?
Užduotis parengta remiantis LPŽ ir Zinkevičiaus (2005) darbu.

12 užduotis
Pateikiamos pavard÷s iš LPŽ. Atlikite užduotis ir atsakykite į klausimus. Nustatydami
pavardžių kilmę pasirinktinai naudokit÷s LPŽ, Vanago (1974, 86–152; 1977, 48–92; 1980,
52–95; 1983; 73–103) ir Zinkevičiaus (2008, 352–483) darbais.
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Pavard÷s: Adamukáitis, Albertýnas, Aleksandráitis, Andriejáitis, Antanýnas, Augustináitis,
Bagdonáitis, Baltramiej?nas, Danieláitis, Dovydbnas, Grigaliónis, Jakubáitis, Janeli?nas,
Jurgeliónis, Juozapónis, Kazimieráitis, Liudvikáitis, Lukoši?nas, Marijonáitis, Martinbnas,
Mykoláitis, Pauliukáitis, Pauliukýnas, Petronáitis, Pilipónis, Simanýnas, Stanislaváitis,
Steponáitis, Šimonáitis, Tamoši?nas, Urbanáitis, Vaitiek?nas.
1. Pateiktame pavardžių sąraše suraskite vieną priesagą turinčias pavardes, atskirkite jų
priesagas ir nurodę pamatą suskirstykite jas į grupes pagal pamato kilmę (pavyzdys:
Hebrajiškos kilm÷s pavard÷s: Jon-ẽlis < Jõnas). Parašykite pavardes atsiradusias iš
kaimynin÷se kalbose vartojamų vardų variantų.
2. Iš pavardžių sąrašo suraskite dvi priesagas turinčias pavardes, atskirkite priesagas ir nurodę
pavardžių pamatą suskirstykite jas į grupes pagal pamato kilmę (pavyzdys: Hebrajiškos
kilm÷s pavard÷s: Jonel-i?nas < Jon-ẽlis < Jõnas).
3. Paaiškinkite, kaip skiriasi pavardžių, turinčių vieną ir dvi priesagas, kamienų struktūra.
4. Kokios kilm÷s priesagų turi visos pamin÷tos pavard÷s? Kuo ypatinga priesaga -ynas?
Užduotis parengta remiantis LPŽ, Vanago (1974, 86–152; 1977, 48–92; 1980, 52–95; 1983; 73–103) ir
Zinkevičiaus (2008) darbais.

13 užduotis
Iš LPŽ pateiktos lietuvių pavard÷s, atsiradusios iš Jõno vardo. Atsakykite į klausimus ir
atlikite užduotis. Dirbdami naudokit÷s LPŽ, Vanago (1974, 90–100) ir Zinkevičiaus (2008,
364–368) darbais.
Pavard÷s: Anciulẽvičius, Anci?nas, Anckáitis, Ancks, Ancùkas, Ivanáuskas, Ivanãvičius,
Ivánskis, Janáitis, Jancẽvičius, Jančáuskas, Jančiukẽvičius, Jančìnskas, Jančs, Janìckis,
Jankẽvičius, Jank?nas, Janušáuskas, Januškẽvičius, Janušónis, Janutbnas, Jasáitis, Jasiulẽvičius,
Jasiùlis, Jasi?nas, Jasiùnskas, Jaskáuskas, Jaskulẽvičius, Jaskutãvičius, Jasukýnas, Jasuláitis,
Jeñčius, Jeneliáuskas, Jeneliónas, Jenkáitis, Jenkáuskas, Jeselẽvičius, Jonãvičius, Jončáuskis,
Jonẽckis, Joneĩkis, Jonýnas, Jonìškis, Jonkáuskis, Vaškelẽvičius, Vaškẽvičius, Vašk?nas,
Voškẽvičius.
1. Kuo Jõno vardas išsiskiria iš kitų krikščioniškos kilm÷s vardų?
2. Iš kokių kalbų Jõno vardas dažniausiai buvo perimtas į lietuvių kalbą? Kod÷l?
3. Sąraše raskite iš kitose kalbose vartojamų Jõno vardo formų atsiradusias pavardes ir
nurodykite jų pamatą – vardo Jõnas variantą. Kod÷l dalį pavardžių galima laikyti skolintomis
pavard÷mis?
4. Kurios iš Jõno vardo kilusios pavard÷s yra nepriesaginių trumpinių kilm÷s? Radę pavardes
išskirkite jų kamienus ir nurodykite, kokioje kalboje jie susidar÷.
5. Kurios iš Jõno vardo kilusios pavard÷s turi kamienus – priebalsinių priesagų vedinius?
Radę pavardes išskirkite jų kamienus ir nurodykite, kokioje kalboje jie susidar÷.
6. Kuo ypatingos pvd. Jánconas, Jánsonas? Kod÷l jos dažnos latvių kalboje?
Užduotis parengta remiantis LPŽ, Vanago (1974, 90–100) ir Zinkevičiaus (2008, 364–368) darbais.

14 užduotis
Pateikiamos trumpinių kilm÷s pavard÷s iš LPŽ. Atlikite užduotis ir atsakykite į klausimus.
Nustatydami pavardžių kilmę pasirinktinai naudokit÷s LPŽ, Vanago (1974, 86–152; 1977,
48–92; 1980, 52–95; 1983; 73–103) ir Zinkevičiaus (2008) darbais.
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Pavard÷s: Andrùlis, Baltrónis, Beniuláitis, Braziukáitis, Čepuliónis, Gabriónis, Grigeli?nas,
Jakutáitis, Juozulýnas, Kazáitis, Kaziukónis, Klimonìs, Laurukáitis, Maceli?nas, Marčbnas,
Matuliónis, Mikeliónis, Pranáitis, Stasiukbnas, Stonk?nas, Šimkūnáitis, Ziniùkas.
1. Suraskite vieną priesagą turinčias pavardes, atskirkite priesagas ir nurodę jų pamatą
suskirstykite jas į grupes pagal pamato kilmę (pavyzdys: Lotyniškos kilm÷s pavard÷s: Ban-ẽlis
< Bans (v. Benedìktas trumpinys)).
2. Suraskite dvi priesagas turinčias pavardes, pagal jų pamatą atskirkite priesagas ir nurodę
pamatą suskirstykite jas į grupes pagal pamato kilmę (pavyzdys: Lotyniškos kilm÷s pavard÷s:
Baniul-áitis < Ban-iùlis < Bans (v. Benedìktas trumpinys)).
3. Kuri sąraše pateikta pavard÷ atsirado iš trumpinio kamieno, išpl÷sto priesaga? Ar baltiškos
kilm÷s pavard÷ms, atsiradusioms iš trumpinių, būdinga ši priesaga? Jeigu taip, tai pateikite
bent du baltiškos kilm÷s pavardžių, kilusių iš trumpinių su šia priesaga, pavyzdžius.
4. Naudodamiesi dvi priesagas turinčiomis pavard÷mis nustatykite, kokios kilm÷s priesagos
dažniausiai prid÷tos prie trumpinių kilm÷s pavardžių kamieno. Kod÷l būtent šios kilm÷s?
Užduotis parengta remiantis LPŽ, Vanago (1974, 86–152; 1977, 48–92; 1980, 52–95; 1983; 73–103) ir
Zinkevičiaus (2008) darbais.

15 užduotis
Iš LPŽ pateiktos pavard÷s ir su jomis kilm÷s požiūriu susiję vardai. Naudodamiesi KTŽ
prisiminkite, kas yra aferez÷, disimiliacija ir metatez÷, ir atlikite užduotis. Dirbdami dar galite
pasinaudoti LPŽ ir Zinkevičiaus (2008) darbu.
Pavard÷s: Balturk-bnas ir Baltrùkas, Grigal-áitis ir Grìgaras, Jaramin-ãvičius ir Jaranìmas,
Lad-ùkas ir Vlãdas, Leb-éika ir Glẽbas, Raulyn-áitis ir Laurýnas.
1. Raskite pateiktose pavard÷se fiksuotus artimosios ir tolimosios metatez÷s atvejus ir juos
paaiškinkite.
2. Raskite pateiktoje pavard÷je fiksuotą disimiliacijos atvejį ir jį paaiškinkite. Apibūdinkite
disimiliacijos nuotolį ir kryptį.
3. Raskite pateiktose pavard÷se fiksuotus aferez÷s atvejus ir juos pakomentuokite.
4. Suraskite LPŽ daugiau pavardžių, kurios atsirado d÷l aferez÷s, disimiliacijos ir metatez÷s.
Užduotis parengta remiantis KTŽ, LPŽ ir Zinkevičiaus (2008) darbu.

16 užduotis
Iš LPŽ pateiktos pavard÷s. Atlikite užduotis ir atsakykite į klausimus.
Pavard÷s: Dìkšas, Bastijonas, Basts, Kubáitis, Máuza, Tons.
1. Nurodykite šių pavardžių pamatą ir paaiškinkite, iš kokių asmenvardžių jie susidar÷.
Naudokit÷s LPŽ ir Zinkevičiaus (2008, 352–483) veikalu.
2. Kas kilm÷s ir santykio su pamatu požiūriu sieja visas pavardes?
3. Kod÷l pvd. Bastijonas pateikta nesukirčiuota? Kaip reik÷tų ją kirčiuoti pagal bendrin÷s
kalbos normas?
Užduotis parengta remiantis LPŽ ir Zinkevičiaus (2008) darbu.
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17 užduotis
Iš LPŽ pateiktos pavard÷s. Atlikite užduotis ir atsakykite į klausimus. Dirbdami naudokit÷s
LPŽ ir Zinkevičiaus (2008) darbu.
Pavard÷s: Adikẽvičius, Berni?nas, Dusẽvičius, Gustáitis, Jõkužis, Joseliónis, Juknà, Kimáitis,
Kliukáuskas, Laurynãvičius, Makẽvičius, Martiniónis, Mìcas, Sanáitis, Šliùžas.
1. Raskite pavardes, kurių šaknies kilmę galima sieti su savos ir svetimos kilm÷s
asmenvardžiais, ir nurodykite jų pamatą.
2. Raskite pavardes, kurių šaknies kilmę galima sieti su savos kilm÷s apeliatyvais ir svetimos
kilm÷s asmenvardžiais, ir nurodykite jų pamatą.
3. Raskite pavardę, kurios šaknį galima sieti su keliais svetimos kilm÷s asmenvardžiais, ir
nurodykite jos pamatą.
4. Kod÷l atsiranda kelis kilm÷s aiškinimus turinčių pavardžių?
Užduotis parengta remiantis LPŽ ir Zinkevičiaus (2008) darbu.

18 užduotis
Iš LPŽ pateiktos pavard÷s. Atlikite užduotis ir atsakykite į klausimus. Dirbdami
pasinaudokite LPŽ ir Zinkevičiaus (2008) darbu.
Pavard÷s: Agurkẽvičius, Aleksandrãvičius, Baranaũskas-Avẽl÷, Burokẽvičius, Chmieláuskas,
Drozdáuskas, Ganserãvičius–Ž2sinas, Garbačiáuskas, Grybáuskas, Ivanáuskas, Jastreebskas,
Marcišáuskas, Masláuskas, Smòlskis, Stankẽvičius, Svìnskas, Špakáuskas, Tomkẽvičius,
Vegelẽvičius, Vilkáuskas, Visòckas, Vrubliáuskas, Zajenčkáuskas, Zalèskis, Zinkẽvičius,
Žukòvskas.
1. Raskite vienanares pavardes, kurias galima laikyti verstin÷mis, ir nurodykite lietuvių
kalbos apeliatyvą, kuris tapo vertimo pagrindu (pvz., Baranáuskas ir plg. ãvinas). Kas sieja
visas šias pavardes?
2. Raskite iš skolinių atsiradusias pavardes ir nurodykite jų pamatą. Kurią pavardę galima
laikyti ir verstine pavarde? Kod÷l?
3. Raskite pateiktas dvinares pavardes ir pakomentuokite, kaip jų atsirado.
4. Kada buvo verstos lietuvių pavard÷s? Kaip pavardžių vertimas susijęs su lietuvių
pavardžių nelietuviškumu?
Užduotis parengta remiantis LPŽ ir Zinkevičiaus (2008) darbu.

19 užduotis
Pateiktos pavard÷s su slaviškos kilm÷s priesagomis iš LPŽ. Atlikite užduotis ir atsakykite į
klausimus.
Pavard÷s: Aleknòvičius, Andriejáuskis, Bagdánskas, Baltrukẽvičius, Banelẽvičius, Borìsovas,
Brazìckas, Brazìnskis, Danèvskis, Daniulẽvičius, Grinẽvičius, Jankáuskas, Jakubìnas, Jonìckis,
Jozèpskis, Juozupãvičius, Jurgutãvičius, Kastẽckas, Kazikẽvičius, Klemãvičius, Klimánskas,
Kostálskis, Lukìnskas, Lukošẽvičius, Marčiáuskas, Matẽckas, Pãvlovas, Petrukẽvičius,
Povilánskas, Simanãvičius, Simìnskas, Stankòvskis, Stepanáuskas, Šimukáuskas,
Vaitiekáuskas, Valùckis.
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1. Naudodamiesi LPŽ, Vanago (1974, 86–152; 1977, 48–92; 1980, 52–95; 1983; 73–103) ir
Zinkevičiaus (2008, 352–483) darbais nustatykite šių pavardžių kilmę ir nurodykite jų
pamatą. Pavardes suskirstykite į grupes pagal jų pamatą. Kas juos visus sieja?
2. Pavardes su viena priesaga suskirstykite į grupes pagal jų priesagas. Kas sieja visas išskirtų
pavardžių priesagas?
3. Raskite pavardes su dviem priesagomis, išskirkite jų priesagas ir paaiškinkite, kas sieja
visas pirmąsias (prid÷tas prie pamato) priesagas. Ką tai rodo apie pavardžių formavimosi
raidą?
Užduotis parengta remiantis LPŽ, Vanago (1974, 86–152; 1977, 48–92; 1980, 52–95; 1983; 73–103) ir
Zinkevičiaus (2008) darbais.

20 užduotis
8 lentel÷je pateiktos labiausiai paplitusios gyventojų pavard÷s 2013 m. Kurios pavard÷s –
vyrų ar moterų – yra dažnesn÷s? Kod÷l? Kod÷l dalis dažniausių vyrų ir moterų pavardžių yra
skirtingos?
8 lentel÷. Labiausiai paplitusios 2013 m. vyrų ir moterų pavard÷s (lentel÷ pateikiama iš
http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217809/Idomioji_statistika.pdf)
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2013 m. vyrų pavard÷s
Kazlauskas
Jankauskas
Petrauskas
Stankevičius
Vasiliauskas
Butkus
Žukauskas
Paulauskas
Urbonas
Kavaliauskas

2013 m. moterų pavard÷s
Kazlauskien÷
Jankauskien÷
Petrauskien÷
Stankevičien÷
Vasiliauskien÷
Paulauskien÷
Žukauskien÷
Urbonien÷
Navickien÷
Kavaliauskien÷

Naudodamiesi lentele ir LPŽ informacija apie pavardžių kilmę pakomentuokite:
1. Kokia dažniausių pavardžių kilm÷? Ar galima teigti, kad su slaviškos kilm÷s apeliatyvais
siejamos pavard÷s yra skolintos? Kod÷l taip manote?
2. Kokia yra dažniausių pavardžių daryba? Kuo skiriasi pateiktų vyrų ir moterų pavardžių
daryba? Kokį Lietuvos moterų pavardžių modelį atspindi dažniausios 2013 m. moterų
pavard÷s?
3. Su kokiomis priesagomis bus padaromos tradicin÷s mergaičių pavard÷s iš 2013 m.
dažniausių vyrų pavardžių? Kuri iš priesagų bus dažniausia? Paaiškinkite, nuo ko priklauso
prie mergait÷s pavard÷s pridedama priesaga, ir kiekvienos skirtingos mergait÷s pavard÷s
priesagos atveju pateikite po pavyzdį. Iš kokios vyro pavard÷s padaryta mergait÷s pavard÷
Petrauskyt÷?
Užduotis parengta remiantis LPŽ ir naudojant Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus
reikalų ministerijos duomenis.
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21 užduotis
Perskaitę LPŽ įvadą ir šiame žodyne pateiktų pavardžių Bukáuskas (LPŽ I 339–340),
Fròmertas (LPŽ I 599), Gẽdminas (LPŽ I 640), Giedráitis (LPŽ I 664), Joni?nas (LPŽ I 843),
Juškẽvičius (LPŽ I 874), Líepinis (LPŽ II 78), Mìknius (LPŽ II 231), Skabláuskas (LPŽ II
727) ir Taũčius (LPŽ II 1027) aprašus atsakykite į klausimus:
1. Kaip LPŽ pateikiamos pavard÷s, kurios yra skirtingi tos pačios priesagos variantai
(remkit÷s pvd. Bukáuskas ir Juškẽvičius lizdais)? Remdamiesi LPŽ pamin÷kite daugiau
lietuvių pavardžių, kurių lizduose būtų pateikta skirtingų tos pačios priesagos variantų.
2. Kaip LPŽ pateikiamos pavard÷s, kurios yra to paties kamieno, bet skirtingai kirčiuojamos?
Kaip LPŽ autoriai kirčiuoja pavardes ir kiek jie atsižvelg÷ į tarm÷se užfiksuotus jų kirčiavimo
variantus? Kurį kirčiavimo variantą LPŽ autoriai nurodo pirmąjį?
3. Ką rodo pvd. Bukáuskas pateikimas BUKÁUSKAS, Bukaũskas? Kuo jis skiriasi nuo pvd.
Gẽdminas pateikimo GẼDMINAS, GEDMÌNAS, GEDMINAS?
4. Kaip LPŽ nurodomas pavardžių paplitimas? Kiek patikimas LPŽ nurodomas jų dažnumas
šių dienų kontekste?
5. Kaip LPŽ aiškinama iš lietuvių dvikamienių asmenvardžių, jų trumpinių ir pravardžių
atsiradusių pavardžių kilm÷ (naudokit÷s pvd. Gẽdminas, Taũčius, Líepinis ir Mìknius lizdais)?
Kod÷l LPŽ yra problemiškas trumpinių kilm÷s pavardžių aiškinimas? Atsakydami
pasinaudokite Zinkevičiaus (1988, 94–105) recenzija.
6. Kaip LPŽ aiškinama svetimų pavardžių kilmę? Atsakydami pasinaudokite pvd. Fròmertas,
Juškẽvičius ir Skabláuskas lizdais. Kaip aiškinti pavard÷s kilm÷s aprašo dalyje vartojamą
santrumpą plg. (žr. pvd. Juškẽvičius lizdą)?
7. Kas sieja LPŽ pateiktų pvd. Giedráitis ir Joni?nas kilm÷s aiškinimus?
Užduotis parengta remiantis LPŽ ir Zinkevičiaus (1988, 94–105) recenzija.

22 užduotis
Pateikiamos pavard÷s iš LPŽ su nurodyta jų lokalizacija. Atlikite užduotis ir atsakykite į
klausimus. Dirbdami pasinaudokite LPŽ pavardžių kilm÷s aiškinimais ir Vanago (1982),
Zinkevičiaus (2008) darbais.
Pavard÷s: Arnãšius Šlu 8 (of. Arnaschus), Augustáitis Klp (of. Augustat), Bakšs Pgg (of.
Backschies), Bèkmanas Pgg 2 (Beckmann, Bekmann), Daženys Klp 6 (of. Daszenies), Dòrnas
Klp (of. Dohrn), Èlertas Klp 3 (of. Ehlert, Ellert), Gìntendorfas Klp 2 (of. Gintendorf),
Grygáitis Klp 11 (of. Grigat), Juozẽlis Klp 2 (of. Josellis), Jūráitis Pgg 6 (of. Jurat, Jurrat),
Kãteras Pgg (of. Kater), Kūnẽlis Pgg 3 (of. Kunellis), Laukaitis Klp (of. Laukat), Laukantas
Šlu (of. Laukandt), Matuláitis Šlu (of. Matulat), Sángalas Pgg (of. Sangals), Preĩkšas Pgg 4
(of. Preugschas), Šatrys Klp (of. Schattries), Vaičáitis Pgg (of. Waitschat), Vildermanas Pgg 3
(of. Wildermann), Žeims Rsn 2 (of. Szeimies), Žeks Klp 2 (of. Szekies), Žýgaudas Klp 2 (of.
Sziegaud), Žvirbls Pgg (of. Swirblies).
1. Paaiškinkite, kokiais atvejais prie pavard÷s lokalizacijos LPŽ skliaustuose teikiama
oficialioji jos forma. Kod÷l dalis LPŽ pateiktų antraštinių pavardžių yra nekirčiuotos?
2. Iš LPŽ išsiaiškinę vietovių santrumpas nurodykite, kas lokalizacijos požiūriu sieja visas
pateiktas pavardes. Kuo panašios visos skliaustuose nurodytos oficialiosios pavardžių formos?
3. Raskite lietuviškos kilm÷s pavardes ir paaiškinkite, kod÷l jos laikomos šios kilm÷s
pavard÷mis.
4. Raskite nelietuviškos kilm÷s, bet lietuvių kalboje susidariusias pavardes. Kas sieja jas
kilm÷s požiūriu?
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5. Kurios pateiktos pavard÷s yra skolintos? Iš kokios kalbos? Kod÷l taip manote? Kod÷l jų
negalima laikyti svetimos kilm÷s pavard÷mis, susiformavusiomis lietuvių kalboje?
Užduotis parengta remiantis LPŽ, Vanago (1982) ir Zinkevičiaus (2008) darbais.

23 užduotis
Pateikiamos pavard÷s iš LPŽ su nurodyta jų lokalizacija. Naudodamiesi Zinkevičiaus (2008,
59–60) įžvalgomis ir lietuvių dialektologijos žiniomis atlikite užduotis ir atsakykite į
klausimus.
Pavard÷s: Akscinas Alv, Ažẽlis Dgl, Baloñdis Slnt, Baluñdis Ukm, Cijūn7lis Švnč 7,
Kacilãvičius Vvs, Kumpìnis Imbr, Meižs Žd, Papývis Kv, Untanas Ad 11, Vuosts Drsk,
Žintìkas Skp 3, Ž2sinas Kur 2.
1. Kod÷l lietuvių pavard÷s rodo atskirų tarmių ypatybes? Kod÷l dalis tarmines formas
turinčių pavardžių fiksuotos kituose tarmių plotuose?
2. Pavardžių sąraše raskite pavardes, kurios rodo žemaičių tarmių ypatybes, ir jas
pakomentuokite.
3. Pavardžių sąraše raskite pavardes, kurios rodo aukštaičių tarmių ypatybes, ir jas
pakomentuokite.
Užduotis parengta remiantis LPŽ ir Zinkevičiaus (2008) darbais.

24 užduotis
Pateikiamos pavard÷s iš LPŽ, fiksuotos Vilniuje. Naudodamiesi atstatytomis ir
oficialiosiomis pavardžių formomis bei LPŽ pavardžių kilm÷s aiškinimais atsakykite į
klausimus ir atlikite užduotis.
Pavard÷s: Audiẽjus V (of. Audziej), Baũgirdas V (of. Bowgierd), Česnáitis V (of. Cziesnojć),
Dailitkà V (of. Dojlidko), Dainòvskis V (of. Dajnowski), Daũgirdas V (of. Dowgierd), Gaidẽlis
V (of. Gejdel), Gaili?nas V 2 (of. ir Gajlun), Geištautas V (of. Giejsztowt), Gervetovskis V (of.
Gierwiatowska, fem.), Grybovskis V (of. Grzybowski), Juodẽlis V 2 (of. Jodelis, Jodel), Kãtinas
V (of. Katin), Kìmsa V (of. Kimso), Kúosa V (of. Kosa), Laũkis V 2 (of. Lawkis), Lunkẽvičius
V (of. Łunkiewicz), Martinkbnas V (of. Martinkienas, Martynkien), Maslòvskis V (of.
Maslowski), Mateika V (of. Matejko), Matkẽvičius V (of. Matkiewicz), Naimãvičius V (of.
Najmowicz), Narvaišas V 2 (of. Narvaiš, Narwojsz), Pautelis V 2 (of. Pautel, Pawtel),
Piesliakas V (of. Pieślak), Raubà V 2 (of. ir Raubo, Rouba), Rìmša V 2 (of. Rymsza,
Rymszo), Šauls V (of. Szawlis), Šiškà V (of. Szyszko), Tauryla V (of. Tawryl), Tylà V (of.
Tyllo), Vaidakovičius V 2 (of. Wajdachowicz, Wojdachowicz), Vaišvila V 2 (of. Wojszwiłło),
Žakẽvičius V (of. śakiewicz), Žverẽl÷ V (of. Zwerełło).
1. Paaiškinkite, kas LPŽ nurodoma skliaustuose po pavard÷s lokalizacijos. Kam tai
reikalinga?
2. Naudodamiesi pateiktomis pavard÷mis nurodykite, kokiomis raid÷mis slavinant pavardes
jų šaknyse ir priesagose buvo užrašomi balsiai? LPŽ raskite ir kitų balsių užrašymo kitomis
raid÷mis atvejų ir juos nurodykite.
3. Naudodamiesi pateiktomis pavard÷mis nurodykite, kokiomis raid÷mis slavinant pavardes
jų šaknyse ir priesagose buvo užrašomi dvibalsiai? LPŽ raskite ir kitų dvibalsių užrašymo
kitomis raid÷mis atvejų ir juos nurodykite.
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4. Naudodamiesi pateiktomis pavard÷mis nurodykite, kokiomis raid÷mis slavinant pavardes
jų šaknyse ir priesagose buvo užrašomi priebalsiai? Kaip pateiktose pavard÷se užrašomi
priebalsiai /š/ ir /č/? Kod÷l jie taip užrašomi? LPŽ raskite ir kitų priebalsių užrašymo
kitomis raid÷mis atvejų ir juos nurodykite.
5. Remdamiesi pateiktomis pavard÷mis paaiškinkite, kaip slavinant pavardes užrašytos jų
galūn÷s. Ką rodo tokie pavardžių galūnių užrašymai?
6. Naudodamiesi Maciejauskien÷s (1989, 66–68) pavyzdžiais pakomentuokite, kaip slavinant
pavardes buvo keičiamos priesagos.
Užduotis parengta remiantis LPŽ, Maciejauskien÷s (1989, 66–68) ir Zinkevičiaus (2008) darbais.

25 užduotis
Pateikti vyrų įvardijimai iki XVII a. pradžios iš Maciejauskien÷s (1991, 20–100)
monografijos. Atlikite užduotis ir atsakykite į klausimus.
Vyrų įvardijimai: Alberto alias Moniwid, Bartłomiey boyarzyn, Butheyko, Corbuth Schirgals
Bruder, Dauczus, Dolgerdo capitaneo Vilnensi, Georg Narimunts Sohn, Girstawt, Janko
Montrymow zięc, Jesiulis, Joanne alias Jawnis, Joannes de Starotroki, Joannis Monwid,
Kazimirus, Lawryn, Meskutis, Michno, Narimunt, Nicolaus Radziwil, Olexi czobotarz, Sigmund
Korybut, Stas piwowar, Stasiul woit, Stirpeyke, Tomas ogrodnik, Twirbut, Waydutte.
1. Raskite vienanarius įvardijimus (be prievardžių) ir aptarkite asmenvardžių pobūdį. Kuo
skiriasi vienanariai XV a. pradžios ir vidurio įvardijimai nuo XVI a. vienanarių įvardijimų?
2. Radę įvardijimus vienu asmenvardžiu su prievardžiu paaiškinkite, ką jie rodo.
3. Raskite įvardijimus dviem asmenvardžiais ir pakomentuokite, ką jie rodo ir kuo jie skiriasi
nuo kitų dvinarių įvardijimų.
Užduotis parengta remiantis Maciejauskien÷s (1991) darbu.

26 užduotis
Pateikti dvinariai XVI–XVII a. vyrų įvardijimai iš Maciejauskien÷s (1991, 33–41, 58–100)
monografijos. Atlikite užduotis ir atsakykite į klausimus.
XVI a. įvardijimai: Baltrus Marcinowicz, Bogdanus Andreiowicz, rstшvw Пyz{sвv}, r~{vw
Пy~zzvw, r~zвv п~tzvw, Dowgal Gyrdowicz, sвtш~w ~tvzsвv}, Jan Burba,
Jurgis Eytowtys, Iurgi Wewersis, st~zvw tsвtszsвv}, zvw r~zвvvzvw, {sz
vtzvw, П{svw t~sвv}, Stanel Eitminaitis, Stas Trumpa, Szeputis Dawkontis,
v sж{vsвv}, sвzt~w tsвv}, Urbanus Woytkowicz, Walulis Jankaytys,
Woytekus Mildawgaitys, Жyts svzvw.
XVII įvardijimai: Ambroz Powilaytis, Andrulis Pupe, Andrus Januszaynis, Andrzey
Auksztawartis, Aszmutis Mikszaytis, Balcius Pusikis, Brazis Dowksza, Endre Lawrunonis, Jan
Alksnis, Jan Gustas, Jan Ilgawizis, Januk Girniszkaytis, Jasus Kupris, Jerzy Kontrym, Jonelis
Kurtinaytis, Jurgiel Daugwiłaytis, Macas Stasiunas, Macys Dyrzaytis, Matas Zydukonis,
Mathias Andrulanis, Matieus Skawda, Matul Roman, Matus Kowalanis, Matutis Stankaytis,
Michal Zutowt, Narbut Mickun, Narbut Zwirblis, Staniul Baltikis, Stasius Monwid, Stephan
Sudmont, Walis Mawklis.
1. Sugrupuokite dvinarius vyrų įvardijimus pagal pirmąjį jų narį ir paaiškinkite, kaip kilm÷s
požiūriu skiriasi XVI ir XVII a. dvinarių vyrų įvardijimų pirmieji nariai. Kokios kilm÷s
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pirmieji nariai yra dažnesni dvinariuose vyrų įvardijimuose XVI a., kokios kilm÷s – XVII a.?
Kod÷l susiklost÷ tokia pad÷tis?
2. Sugrupuokite dvinarius vyrų įvardijimus pagal antrųjų narių, kurie yra patroniminiai
asmenvardžiai, kilmę ir paaiškinkite, kaip kilm÷s požiūriu skiriasi šie XVI ir XVII a. dvinarių
vyrų įvardijimų antrieji nariai.
3. Iš kurio t÷vo įvardijimo nario padaryti XVII a. patronimai, kilę iš dvikamienių vardų,
pravardžių ir krikščioniškos kilm÷s asmenvardžių? Atsakymą pagrįskite.
4. Sugrupuokite dvinarius vyrų įvardijimus pagal antrųjų narių, kurie yra nepatroniminiai
asmenvardžiai, kilmę ir paaiškinkite, kuo skiriasi jų užrašymai istorijos dokumentuose.
Užduotis parengta remiantis Maciejauskien÷s (1991) darbu.

27 užduotis
Pateikti XVI–XVII a. trinariai vyrų įvardijimai iš Maciejauskien÷s (1991, 42–47, 58–100)
monografijos. Atlikite užduotis ir atsakykite į klausimus.
Vyrų įvardijimai: Bendikus Macaytis Kobeklis, Jan Macieiewicz Wilmątaytis, Jas Mikienas
Siraytis, Jasiulis Pawlukaytis Stragaytis, Jurgis Tomaszunas Dargis, Kasper Janulewicz
Woysznarewicz, Masis Pluktonis Waytaytis, Micius Dawgintaytis Manwiłaycia, Petrutis
Jonaytis Skirułaytis, Petrutys Jurgaitys Mełagis, Stasius Stonaytis Eydint, Szymas Stasiułaytis
Giedgowdaytis, Urban Mazrymaitys Pogankstys.
Išskirkite trinario įvardijimo modelius pagal jų narius ir pakomentuokite, iš kurio t÷vo
įvardijimo nario yra atsiradę antrieji ir tretieji įvardijimo modelių nariai. Kuris narys –
antrasis ar trečiasis – yra svarbesnis trinariame įvardijimo modelyje? Kod÷l?
Užduotis parengta remiantis Maciejauskien÷s (1991) darbu.

28 užduotis
Pateikti XIX a. vyrų įvardijimai iš V. Maciejauskien÷s (1993, 100–113) darbo. Atlikite
užduotis ir atsakykite į klausimus.
Vyrų įvardijimai:  t~sвv} t~zvw,  Вwvyв шt~w, Andrzey
Andrulonis, zs zssв Ж~t, zs sвv} yжvvw, Antoni Syn Iana
Radyk, Iakub Kazragis Syn Jakuba,  sвv} {sвv}, Ian Tomaszewski, Jgnacy
Rudzinski, зvv{ жs w , Kazimierz Szereyko, Maciey Jana Jlgutis, Maciey
Markunas, Mateusz Degis, Пyz{ Шy{yts w зvv{, Symon Syn Iozefa Laurynaytis,
Symon Witkowski, Stanisław Pietkiewicz, Stefan Macieja Stasiun, Stefan Syn Macieja
Kozlowski, zyп ssв Пsшt~w, Вvtzyv sшyвv} w, Wincenty
Montrym.
1. Raskite ir pakomentuokite dvinario vyrų įvardijimo asmenvardžius: aptarkite, kokios
kilm÷s asmenvardžiai yra pirmojo nario pozicijoje, kokios – antrojo nario pozicijoje.
2. Raskite ir pakomentuokite įvardijimus, kuriuose šalia vyro vardo ir pavard÷s dar
nurodomas ir t÷vo vardas ar iš jo padarytas asmenvardis. Kaip vertinami tokie vyrų
įvardijimai dvinarių įvardijimų atžvilgiu? Atsakydami atkreipkite d÷mesį į dažnumo ir
tęstinumo kriterijus.
Užduotis parengta remiantis Maciejauskien÷s (1993) darbu.
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29 užduotis
Pateikti XVI a. moterų įvardijimai iš Maciejauskien÷s (1991, 249–256) monografijos. Juos
suskirstykite į grupes pagal įvardijimo narių skaičių ir pakomentuokite. Naudodamiesi
įvardijimais atlikite kitas užduotis ir atsakykite į klausimus.
Moterų įvardijimai: Anela wdowa, Aniuta Janowa, Barbara Pietkaycziowa, ry{zsв вsв,
rssв sвtvsвv} s{sz, вsв {wsв, вsв r{{ zцsв, вsв
r~ztsв zy{v, вsв t~sв, вsв Вsstsв s{sz, s{sz yvzyв,
s{sz sжytsв, в {vs{yв ry{zsв хy{sв r~{v, цtsв
шtsвv}, Jasiowa wdowa, yвvsв вsв, vхvsв s{sz, vtsyв
цyвv} вv, Пвvtsв ~sв, Пyz{sв zy{, Пyz{sв Вsвvsвv},
Пssy, П{stsпsв, zvwвsв sшytsв, Вyвsв, Woyciechowa wdowa,
Zania Urbanowna.
1. Kurie iš Jūsų išskirtų moterų užrašymo būdų buvo dažniausi XVI a.?
2. Kokie antroponimai buvo rašyti įvardinant moterį vienu asmenvardžiu (be prievardžių)?
Koks buvo jų dažnumas?
3. Pakomentuokite įvardijimus su prievardžiais: kokie prievardžiai dažniausiai vartoti? kokia
buvo jų funkcija? su kokiais asmenvardžiais jie užrašyti?
4. Kokie antroponimai sudar÷ moterų įvardijimus iš dviejų asmenvardžių (be prievardžių)?
5. Kokie antroponimai sudar÷ moterų įvardijimus iš kelių asmenvardžių (be prievardžių)?
Užduotis parengta remiantis Maciejauskien÷s (1991) darbu.

30 užduotis
Pateikti XVII–XIX a. moterų įvardijimai iš V. Maciejauskien÷s (1991, 256–295; 1999, 108–
144) darbų ir skliaustuose nurodomas užrašymo dokumentuose amžius. Atlikite užduotis ir
atsakykite į klausimus.
Moterų įvardijimai: Bałtrowa Dzingowa (XVII a.), Baniewiczowa Wdowa (XVIII a.), Elzbieta
Bukowska (XVIII a.), Ewa Balczunowa (XVIII a.), Gendruta Keturnagiowna (XVII a.), Ianowa
Kulwartowa (XVIII a.), Ianowa Narwoyszowa (XVII a.), Jakubowa Gabeniowa wdowa (XVII
a.), Jozefowa Brankowa, wdowa (XVIII a.), Katarzyna Tomasza corka Narkiewiczowna (XVIII
a.), Kazimierzowa Grusztowa (XVIII a.), Kiszkowa wdowa (XVII a.), Klara Iatulowa (XVIII
a.), Konstancya Jaiulowna (XVIII a.), Krystyna Awgaycia Stasiowa Lukaszunowa (XVII a.),
Krystyna Degisowa (XIX a.), Krystyna Malczuwna (XIX a.), Ludwika Narelowa (XIX a.),
Makuta Danielowa (XVII a.), Magdalena Rimutajciowa (XVII a.), Marcinowa wdowa (XVII
a.), Maryanna Augustynowna (XIX a.), Maryanna corka Antoniego Wysockiego Babrowiczowa
(XVIII a.), Maryianna Curka Jozefa Rutkowȓkiego wdowa po męzu Szafranowiczowa (XVIII
a.), Marianna Krasowka wdowa śona Jana (XVIII a.), Rozalia Alsiowna (XVIII a.), Rozalia
Morkunowa (XVIII a.), Rozalia Kulwartowa (XIX a.), Stasiukowa wdowa (XVII a.),
Szarkowska, wdowa (XVIII a.), Sznipelowa wdowa (XVII a.), Tomaszowa Petrowa naszle
(XVII a.), Wdowa Marcinkowa (XVII a.), Weronika Brainska (XVIII a.), Zophia Pranowna
(XVII a.), Zwyrblowa wdowa (XVIII a.).
1. Raskite dvinarius (be prievardžių) įvardijimus ir aptarkite juos sudarančius asmenvardžius.
Kuo skiriasi iš t÷vo asmenvardžio padaryti antrieji dvinario įvardijimo nariai, užrašyti XVII–
XIX a., nuo iš t÷vo asmenvardžio padarytų antrųjų dvinario įvardijimo narių, užrašytų XVI
a., kai pirmasis narys yra moters vardas?
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2. Raskite vieno asmenvardžio įvardijimus su prievardžiu ir aptarkite juos sudarančius
antroponimus. Kuo skiriasi XVII a. vieno asmenvardžio įvardijimas su prievardžiu nuo tokio
paties įvardijimo XVI a.?
3. Raskite įvardijimus dviem ir daugiau asmenvardžių su prievardžiu ir aptarkite juos
sudarančius antroponimus.
Užduotis parengta remiantis Maciejauskien÷s (1991, 1999) darbais.

31 užduotis
Pateikti XVI–XIX a. moterų įvardijimai iš Maciejauskien÷s (1991, 249–295; 1999, 108–144)
darbų; skliaustuose nurodomas jų užrašymo dokumentuose amžius. Atlikite užduotis ir
atsakykite į klausimus.
Moterų įvardijimai: Agnes Stonucia (XVII a.), Anae Wiłeykaycia (XVIII a.), Anna Dutkiuczia
(XIX a.), Anna Mazeykicia (XVIII a.), Anna Szymiene (XVII a.), Anna Waicielucia (XVII a.),
Barbara Iucziukie (XIX a.), Brasova Malwiene (XVII a.), Christina Eydukaycia (XVIII a.),
Christina Capaczucia (XVII a.), Dorota Burakayczie (XIX a.), Dorotha Navikaicia (XVII a.),
Eva Augulicia (XVII a.), ¢v rvvz (XVI i.), Iustina Srogicia (XVII a.), w
Пyz{vz (XVI i.), Catharina Tumiene (XVII a.), Konstancya Maknowiczie (XIX a.), Lucia
Wilkinienia (XVIII a.), Magdalena Judienie (XIX a.), Marianae Ianszyca (XVIII a.), Marianae
Kiedziucia (XVIII a.), Ona Jurgaicia (XVII a.), Polonia Balucia (XVII a.), Regina Gasiucie
(XVIII a.), Reginae Wayciulanicia (XVIII a.), Rosulia Wayczayte (XIX a.), Sophia Czekaycia
(XVII a.), Sophiae Garnelicia (XVIII a.), Sophia Kirkienie (XVIII a.), Veronica Stankayte (XIX
a.).
1. Paaiškinkite, kas sieja visus šiuos įvardijimus.
2. Raskite įvardijimus, kurių antrasis narys būtų padarytas iš t÷vo asmenvardžio, ir išskirkite
priesagas, su kuriomis padaryti moterų asmenvardžiai. Kokias slaviškas priesagas atitinka
Jūsų išskirtos priesagos?
3. Raskite įvardijimus, kurių antrasis narys būtų padarytas iš vyro asmenvardžio, ir išskirkite
priesagas, su kuriomis padaryti moterų asmenvardžiai. Kokias slaviškas priesagos atitinka
Jūsų išskirtos priesagos?
Užduotis parengta remiantis Maciejauskien÷s (1991; 1999) darbais.

32 užduotis
Pateikti XVI–XVII a. moterų ir vyrų įvardijimai iš Maciejauskien÷s (1991, 249–278)
monografijos ir skliaustuose nurodomas užrašymo dokumentuose amžius. Atlikite užduotis
ir atsakykite į klausimus.
Moterų ir vyrų įvardijimai:  П~{zvt, [žmona] Щw {yyв yvzsв sв
{tyвv} П~{zvtsв (XVII a.), Janutis Statakaytis (z) zoną Magretą Kieblowną (XVII a.),
в{ r{ztzvw з жss Пssvy sвs (XVI a.), в{v zvw, з
жss s{szs zyvzyвs (XVI i.), zy sвv} з жss zwy sвs
(XVI i.), Saniulis Towtyłaytis (z) zoną Jadwygą Jurgayciowną (XVII a.), Stas Łukaszunas,
[žmona] Krystyna Awgaycia Stasiowa Lukaszunowa (XVI a.).
Naudodamiesi pateiktais įvardijimais paaiškinkite, iš kokių asmenvardžių sudaryti moterų
dvinariai ir kelianariai įvardijimai. Kas tai rodo?
Užduotis parengta remiantis Maciejauskien÷s (1991) darbu.
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33 užduotis
Poromis pateikti varijuojantys XVII–XVIII
Maciejauskien÷s (1991, 118–214) monografijos.

a.

tų

pačių

asmenų

įvardijimai

iš

Įvardijimai: Adam Taurakaytis ir Adam Taurakis, Andrzey Iaksztys ir Andrzey Iaksztis,
Dawid Gawbaytis ir Dawid Gaubis, Ierzy Szymkunas ir Jerzy Szymkiewicz, Ierzy Szkarnis ir
Ierzy Szarkanis, Jerzy Adamanis ir Jerzy Adamelis, Jozef Stasionis ir Jozef Stasiucionis, Jozef
Zubrys ir Jozef Zubrewicz, Kazimierz Czaponis ir Kazimierz Czapienas, Maciey Naynis ir
Maciey Nayniewicz, Marcin Czepulis ir Marcin Czapski, Marcin Skieltis ir Marcin Skietys,
vхs szvw ir vхs sвv}, Michał DawksŜus ir Michał DawksŜys,
Michał Ławrynaytis ir Michał Lawraytis, Mikołay Brastunaytis ir Mikołay Brasunaytis, Piotr
Stukien ir Piotr Stukis, Symon Mockielunas ir Symon Morkielunas, Stanisław Słonkiewicz ir
Stanisław Słonka, Stefan Staniakonis ir Stefan Staniulonis, Stefan Woyzbutt ir Stefan
Woyzbutowicz, Stephan Kumsztaytis ir Stefan Kamsztaytis, Szymon Rymeyko ir Szymon
Rymeykis, Tadeusz Byrutys ir Tadeusz Byrutowicz, Tomasz Koyrys ir Tomasz Koyra, Tomasz
Urbielewicz ir Tomasz Urbelowicz, Wincenty Czeponis ir Wincenty Czapunis.
Visas įvardijimų poras pagal antrąjį įvardijimo narį suskirstykite į grupes, kurios parodytų
pavardžių formavimosi raidos etapus.
Pavardžių raidos etapai: skirtingi to paties asmens pavard÷s šaknies užrašymai, varijuojančios
pavardžių galūn÷s, varijuojančios pavardžių priesagos, varijuojančios pamatin÷s pavard÷s
formos, numestos priesagos, prid÷tos priesagos.
Pavyzdys: varijuoja pavardžių priesagos (Iakub Piszczuk ir Iakub Piszczyk).
Užduotis parengta remiantis Maciejauskien÷s (1991) darbu.

34 užduotis
Naudodamiesi Maciejauskien÷s (1991) monografija įrašykite tinkamus žodžius.
XV a. vyrai buvo užrašomi vienu asmenvardžiu (pvz., Barwyn), asmenvardžiu su …
… … … (pvz., Kiezygal, capitaneo Samogitarum), … … … … (pvz., Petko Daukintowicz), kartais
– … … … … (pvz., Joannes Jagythowicz Rimowjd). Kai kurie kilmingieji vyrai gal÷jo būti
užrašyti ir bendru šeimos asmenvardžiu – … … … … . XVI a. vyrai dažniausiai buvo
užrašomi dviem asmenvardžiais (pvz., {sz vtzvw), taip pat – … … … … (pvz.,
Więcko doilida), … … … … ir antroponimu, atsiradusiu iš … … … …, … … … … ar … … … …
(pvz., Mikucz Doylida), … … … … (pvz., Szymas Stasiułaytis Giedgowdaytis). … … … …
luomų asmenys, netur÷ję nuosavyb÷s, nedalyvavę visuomen÷s gyvenime, buvo minimi ir
vienu asmenvardžiu. Paprastai pirmoje dvinario vyrų įvardijimo vietoje rašomas dvikamienis
asmenvardis, … … … …, … … … … arba … … … …, antrasis narys – patronimas arba … … …
… . Patroniminiai asmenvardžiai tur÷jo priesagas – lietuviškas (… … … …, … … … …, … … …
…, … … … …) ir slaviškas (… … … …, … … … …). XVI a. lietuvių pavard÷s formavosi iš
patronimų, … … … … ir … … … …, šiame amžiuje nusistovi … … … … luomų asmenų
pavard÷s, pradeda rastis … … … … luomo pavard÷s. XVII a. vyrai dažniausiai užrašomi … …
… … (pvz., Balcius Kulonis). Pasitaikantys XVII a. užrašymai vardu ir prievardžiu rodo
dvinario įvardijimo raidos … … … … . XVII a. daugelis lietuvių pavardžių jau yra
susiformavusios, bet dalis dokumentuose užrašytų žmonių dar yra be pavardžių, kas rodo,
kad … … … …, o šis procesas ypač būdingas … … … … luomo pavard÷ms.
Užduotis parengta remiantis Maciejauskien÷s (1991) darbu.
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35 užduotis
Naudodamiesi Maciejauskien÷s (1991) monografija įrašykite tinkamus žodžius.
Iki XVII a. pradžios moterys į istorijos dokumentus buvo užrašomos gerokai rečiau
nei vyrai, nes netur÷jo daug teisių ir buvo priklausomos nuo … … … …, … … … … ar … … …
… . Iki XVII a. į administracinio juridinio pobūdžio dokumentus moteris užrašydavo tada,
kai ji likdavo našle arba šalia vyro surašant visus šeimos narius. Moterims likus našl÷mis
dokumentuose šalia prievardžio našl÷ dažniausiai užrašydavo … … … … antroponimą (pvz.,
ry{zsв вsв), kartais šį įvardijimo modelį prapl÷tus … … … … (pvz., вsв r~ztsв
zy{v) arba paliekant tik … … … … reiškiantį asmenvardį (pvz., Пyz{sв), dar – iš …
… … … padarytais asmenvardžiais (pvz., цtsв шtsвv}), prie kurių būdavo prid÷tas ir
… … … … (pvz., {v цtsв zyвv}). V÷liau moterys buvo užrašomos
asmenvardžiais su priesagomis -ova, -eva ir -ovna, -evna: su -ova, -eva buvo daromi moterų
asmenvardžiai iš … … … …, su -ovna, -evna – iš … … … … įvardijimo narių. Iki XVIII a.
pradžios ištek÷jusios nekilmingos moterys buvo dažniau įvardijamos pagal … … … …, o ne
pagal … … … … . Nuo XVIII a. ištek÷jusios moterys daugiau buvo užrašomos … … … … ir
pavarde iš … … … … asmenvardžio (pvz., Klara Iatulowa), neištek÷jusios – … … … … ir
pavarde iš … … … … asmenvardžio (pvz., Teressa Stasiukowna), nors bažnytin÷se knygose
ištek÷jusios moterys buvo užrašomos ir pagal … … … … . Nuo XVI a. moterys buvo
minimos ir su lietuviškos kilm÷s priesagomis: ištek÷jusios … … … …, netek÷jusios – … … …
…, … … … …, … … … …, … … … … .
Užduotis parengta remiantis Maciejauskien÷s (1991) darbu.

36 užduotis
Naudodamiesi Maciejauskien÷s (1991) monografija įrašykite tinkamus žodžius.
… … a. dokumentų asmenvardžių lyginimas su dabartin÷mis pavard÷mis liudija šiuo
laiku lietuvius tur÷jus pavardes. Nuokrypių nuo norma tapusio įvardijimo … … … … ir … …
… … buvo ir v÷lesniais amžiais, nes susiformavusios pavard÷s netur÷jo … … … … statuso,
tod÷l gal÷jo būti pakeistos … … … … . Dalis XVI–XVIII a. susidariusių pavardžių buvo
pakeistos, iškreiptos dokumentus rašiusių … … … …, ką liudija skirtingi tos pačios pavard÷s
variantai. Iš visų variantų išsiskiria tie, kurie rodo, kad vieną kartą pavard÷, įvardijanti tą patį
asmenį, užrašyta su patronimine priesaga, kitą kartą – be priesagos. Tai susiję ir su … … … …
priesagų numetimu, kuris vyko patronimams virstant pavard÷mis, nes nauja patronimų,
virtusių pavard÷mis, paskirtis atmet÷ … … … … poreikį. Šis procesas daugiausia vyko … … a.
Nelietuviškuose dokumentuose nusistov÷jęs asmenų įvardijimas skyr÷si nuo … … kalbos
vartosenos, tod÷l į dokumentus užrašytos pavard÷s įgijo slavišką pavidalą. Pavard÷s slavintos:
fonetiškai (… … … … … … …), morfologiškai (… … … … … … … …), leksiškai (… … … … …
… …). D÷l šių priežasčių lietuvių pavard÷s dažnai turi slaviškos kilm÷s patronimines (… … …
…, … … … … ir kt.) ir nepatronimines (… … … …) priesagas, slaviškos kilm÷s šaknis ir
kamienus.
Užduotis parengta remiantis Maciejauskien÷s (1991) darbu.
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37 užduotis
Naudodamiesi Ragauskait÷s (2005) paskelbtais tyrimo rezultatais suformuluokite ir
pabraukite teisingus teiginius.
Daugiausia yra tirti Vilniaus, Kauno, Joniškio ir K÷dainių miestiečių/ valstiečių
įvardijimai istorijos šaltiniuose, o išsamiausiai ištirti kauniečių įvardijimai. Jais remiantis
nustatyta, kad miestiečių/ bajorų luomo narių įvardijimai ir raida skyr÷si/ nesiskyr÷ nuo
valstiečių luomui priklausančių asmenų įvardijimo. XIV–XV a./ XVI–XVIII a. Kauno
miesto turtingi pirkliai, amatinininkai buvo įvardijami ilgosiomis/ trumposiomis vardų
lytimis, o deminutyvines formas tur÷jo samdiniai, tarnai. XIV–XV a./ XVII–XVIII a. dalis
miestiečių (elitas ir Kauno vokiečiai) tur÷jo du vardus/ keturis vardus. Sugretinus valstiečių
pavardžių atsiradimo ir nusistov÷jimo laiką su kauniečių pavardžių susidarymo laiku matyti,
kad miestiečių pavard÷s susiformavo anksčiau/ v÷liau nei valstiečių, bet anksčiau/ v÷liau nei
bajorų. Kauno miestiečių moterų dvinar÷ įvardijimo sistema taip pat formavosi sparčiau nei
valstiečių/ bajorų moterų. XVIII a. kauniečių pavard÷s taip pat buvo daugiau/ mažiau
slavintos nei Lietuvos valstiečių. Tai rodo gerokai didesnis/ mažesnis nelietuviškos kilm÷s
antroponimų skaičius Kauno miesto istorijos šaltiniuose. Kauniečių vardyno kilm÷s vaizdui
įtakos tur÷jo/ netur÷jo ir imigrantai.
Užduotis parengta remiantis Ragauskait÷s (2005) darbu.
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2.3. Pravard÷s ir slapyvardžiai: su(si)galvoti asmenvardžiai
1 užduotis
Naudodamiesi Žanetos Urbanavičiūt÷s, Violetos Žičkut÷s (1974, 55–61) ir Alvydo Butkaus
(1995) darbais įrašykite trūkstamą informaciją apie pravardes.
Pravard÷ apibr÷žiama kaip asmenvardis, kuriuo kiti žmon÷s pavadina asmenį pagal …
… … …, … … … … ir panašumą į ką nors. Vartojimu dabartin÷s pravard÷s nuo vardų ir
pavardžių skiriasi savo … … … … . Pravard÷s būna … … … … (pvz., Naikintùvas ʻaukšto ūgio,
greitos eisenosʼ) ir … … … … (pvz., Marijõnai ʻsutuoktiniai, kurių vardai Marija ir Jonasʼ).
Vienais atvejais pravard÷s duodamos siekiant papildomai nusakyti ir individualizuoti
tokį patį vardą arba dažniau pavardę turinčius asmenis, kad būtų patogiau juos … … … … .
Tokia pravardžių davimo priežastis yra objektyvi ir vadinama … … … … . Kitais atvejais
pravardžių atsiradimo priežastys yra subjektyvios ir vadinamos … … … … : onimų atsiranda
išskiriant žmogų d÷l specifinių jo ryškių bruožų, savito elgesio. Paprastai pravard÷s susidaro
d÷l abiejų priežasčių, tačiau tropin÷s, ryškiai konotuotos pravard÷s gali atsirasti vien d÷l … …
… … priežasčių, o d÷l … … … … – stilistiškai neutralios pravard÷s.
Vienas žmogus pravardžiuodamas kitą išreiškia … … … …, … … … … emocijas,
agresyvumą ir pasitaiko atvejų, kad kandžios pravard÷s vartojamos vietoj keiksmažodžių arba
keikiantis. Skirtingai nuo vardų ar pavardžių pravardžių dažnai nem÷gsta tie žmon÷s, … … …
… . Paprastai pravard÷mis tampa tie žmogaus bruožai, ypatyb÷s, kurie … … … … tai
bendruomenei.
Užduotis parengta remiantis Urbanavičiūt÷s, Žičkut÷s (1974, 55–61) ir Butkaus (1995) darbais.

2 užduotis
Į smulkesnes įvardintas grupes pagal davimo motyvus išskaidykite kaimo žmonių pravardes,
atsiradusias d÷l fizinių ypatybių, pirma atskyrę jas nuo pravardžių, atsiradusių d÷l būdo
ypatybių, kai prie pravardžių, pateiktų iš Butkaus (1995) darbo, kabut÷se nurodoma jų
motyvacija.
Pravard÷s: Auksadañt÷ ʻtur÷jo priekinį auksinį dantįʼ, AuksagaGv÷ ʻprotingaʼ, Avìpilvis ʻstorasʼ,
B÷dùt÷ ʻvis aimanuojaʼ, Begemòtas ʻstoras, didelio ūgioʼ, Bezdùkas ʻm ažo ūgio, nesivaržo
smardintiʼ, Bùl Bùl ʻgreitakalbisʼ, Cỹplius ʻlaibo balsoʼ, Čiapãjevas ʻilgų ūsųʼ, Darbeikà ʻd arbštus,
šykštusʼ, Drūktpãpis ʻstorasʼ, Kãtinas ʻm ažo ūgio, nerangusʼ, Medìnis ʻnerangus, l÷tasʼ, Nevaléika
ʻnešvari, netvarkingaʼ, Ožkà ʻšokdama spardosiʼ, Pãdas ʻpilnapadisʼ, Pomidòras ʻdidelių akiųʼ,
Profèsorius ʻnešioja akiniusʼ, Rùdis ʻrudaplaukisʼ, Seflius ʻkalb÷damas taško seilesʼ, Skeltanõsis
ʻnegražios nosiesʼ, Strìksius ʻgreitas, judrusʼ, Šámtis ʻšvepla, taip taria žodį samtisʼ, Šìkpetris ʻjo
vardas Petras, jis netvarkingas ir nešvarusʼ, Ši:šinas ʻpiktas, nevedęsʼ, Šléika ʻnešioja petnešas ir
jas vis timpčiojaʼ, Taradáika ʻgreitos ir garsios kalbosʼ, Zufkis ʻdidelių ausųʼ, Žandãras ʻpikto
būdo, griežtaʼ.
Pavyzdys: Pravard÷s d÷l fizinių ypatybių: a) d÷l išvaizdos: Rùdis ʻrudaplaukisʼ.
Užduotis parengta remiantis Butkaus (1995) darbu.

3 užduotis
Pasinaudoję Butkaus (1995, 36–124) pravardžių klasifikacija į mažesnes grupes suskirstykite
kaimo žmonių pravardes, pateiktas iš Butkaus (1995) darbo, atsiradusias d÷l veiklos ir kalbos
turinio, bei įvardinkite išskirtas grupes.
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Pravard÷s: Ãgidis ʻar girdiʼ, Aguonà ʻsavo žmoną taip vadinaʼ, Avinỹkas ʻvog÷ avisʼ, Báikis ʻtoks
pertaras báikaʼ, Betliejùkas ʻžiūr÷damas bažnyčioje į Kal÷dų butaforiją pasak÷: Tas betliejukas
tai toks kaip ašʼ, Bratkiùkas ʻvartoja priežodį Bratka tu mano!ʼ, Chirùrgas ʻgirtas vis graso ką
nors papjauti – skrodimą padarytiʼ, Dešrìn÷ ʻdaro dešras ir vežas jas į turgųʼ, DiSvdirbis ʻtaiso ir
montuoja radijo imtuvusʼ, Dirbaũ ʻtaip kirčiuoja žodį dirbauʼ, Dùjinis ʻvežioja dujasʼ, Ebùjomãt
ʻtoks keiksmasʼ, Generõlas ʻgiriasi skutęs generolui barzdąʼ, Liepsnapãdis ʻvairuotojas, greitai
važin÷ja mašinaʼ, Máikis ʻjo vardas Mykolas, buvo Amerikojeʼ, Mamùn÷ ʻtaip vaikai į ją
kreipiasiʼ, Mélnikas ʻdirbo malūneʼ, Nórvaišien÷ ʻm ÷gsta šokti (aliuzija į šok÷ją J. Norvaišienę)ʼ,
Nuõdas ʻilgai sirgo, nedirboʼ, Ožkabarzdỹs ʻgan÷ ožkasʼ, Peštùkas ʻpriekabus, mušeikaʼ,
Pimpiliáuskas ʻpaleistuvisʼ, PypkSl÷ ʻrūko pypkęʼ, Pi:džius ʻd ainavęs: Mama pirks buteliuką, t÷t÷
pirks buteliuką…ʼ, Suõdžius ʻkaminkr÷tysʼ, Tám Týčia ʻtoks pertarasʼ, Vỹnų T?zas ʻm ÷gsta
kortuotiʼ.
Užduotis parengta remiantis Butkaus (1995) darbu.

4 užduotis
Pasinaudoję Butkaus (1995) pravardžių klasifikacija į mažesnes grupes suskirstykite kaimo
žmonių pravardes, pateiktas iš Butkaus (1995) darbo, pagal jų motyvaciją ir užpildykite
lentelę.
Pravard÷s: Auksìn÷ Kiaũl÷ ʻturtingasʼ, Aũtas ʻjo pavard÷ Autukasʼ, Bãbjonis ʻjo vardas Jonas,
senbernisʼ, BSbras ʻjo pavard÷ Babravičiusʼ, BekeGnis ʻneturtingasʼ, Bobùlkos Výras ʻjo žmonos
pravard÷ Bobulkaʼ, Bufvydas ʻkilęs iš Biuvydonių kaimoʼ, Faliùkas ʻjo senelio vardas Feliksasʼ,
Gùdas ʻlenkų kilm÷sʼ, Hìtlerio Bóba ʻjos vyras per karą vadintas Hitleriuʼ, Karõsinis ʻgyvena
prie raisto, kuriame yra karosųʼ, Kruopìnis ʻn eturtingas, kruopomis mitęsʼ, Medìnis ʻjo
mediniai trobesiaiʼ, Muzikántas ʻjo pavard÷ Juozapaitis (alizija į kompozitorių V. Juozapaitį)ʼ,
Našliùk÷ ʻnašl÷ʼ, Paliõkas ʻlenkų kilm÷sʼ, Rãgana ʻgyvena pamišk÷je, retai pasirodo kaimeʼ,
Rozaliùkas ʻjo žmonos vardas Rozalija; jis – užkurysʼ, Senbern7lis ʻilgai neved÷ʼ, Skevéldra ʻjo
pavard÷ Šukysʼ, SūnSlio Aldonà ʻjos vardas Aldona, t÷vo pravard÷ Sūnelisʼ, Tãdzikas ʻjo t÷vo
vardas buvo Tadasʼ, Trèkšt ʻjos pavard÷s Trakšelyt÷ʼ, Užkeliõkas ʻjo motinos pravard÷
Užkelien÷ʼ, Žagaríen÷ ʻgyvena aplūžusioje troboje kartu su avimisʼ, Žvìrblis ʻjo pavard÷
Varnauskasʼ.
Giminin÷s
pravard÷s

Asociacin÷s
pravard÷s

9 lentel÷
Pravard÷s
d÷l Pravard÷s
d÷l Pravard÷s
d÷l
gyvenamosios
turtin÷s pad÷ties kilm÷s
ir
vietos
tautyb÷s

Naudodamiesi užpildyta lentele atsakykite:
Kokius mažesnius pogrupius gali sudaryti giminin÷s pravard÷s? Pasinaudoję pateiktomis
giminin÷mis pravard÷mis įvardinkite tuos pogrupius ir jiems priskirkite turimas pravardes.
Užduotis parengta remiantis Butkaus (1995) darbu.

5 užduotis
Į grupes pagal jų davimo motyvus taikydami Butkaus (1995) pravardžių klasifikaciją
suskirstykite tauragniškių pravardes, pateiktas iš Onos Aleknavičien÷s (2005, 47–70) darbo,
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kai prie pravardžių nurodyta jų motyvacija. Dirbdami pasinaudokite Aleknavičien÷s (2005,
47–70) straipsniu.
Pravard÷s: Adomýčia ʻjos t÷vo vardas Adomasʼ, Adomõkas ʻjo t÷vo vardas Adomasʼ,
Aukščiáusias ʻanksčiau gyveno ant kalnoʼ, Balčiáuskas ʻlabai šviesusʼ, Benediktbnas ʻjo t÷vo
vardas Benediktasʼ, Bizdà ʻarklius erzindavo sakydavo biz bizʼ, Brazilijõntas ʻjo vienkiemis
labai toli, kaip Brazilijaʼ, Burõkas ʻjo pavard÷ Barkusʼ, Dà reisiùkas ʻsakydavo tokį posakįʼ,
Debes7lis ʻvaikščiodavo užsisvajojęsʼ, Dovydžiùkas ʻjo senelio vardas Dovydasʼ, Dùjinis ʻvežioja
dujasʼ, Dvariõkas ʻapsukrusʼ, Galamafšis ʻl÷to būdoʼ, Jañkus ʻjo t÷vo vardas Jonasʼ, Grãpas ʻanais
laikais buvo raštingas, skait÷ laiškusʼ, Jogelýčia ʻjos motinos pravard÷ Jogelaʼ, Juliõkas ʻjo
motinos vardas Julijaʼ, Jùsčikas ʻjo t÷vo vardas Justasʼ, Kálninis ʻgyvena už kalnoʼ,
Kalvarãtininkas ʻdirbdavo verpimo ratelius (kalvaratus)ʼ, Karaliõkas ʻjo t÷vo pravard÷ Žv÷rių
Karaliusʼ, Kavõlis ʻkalvisʼ, Kìškis ʻjo pavard÷ Jauniškisʼ, Kìškis ʻžvairasʼ, Kudlà ʻlabai garbanotų
plaukųʼ, Ku:kinas ʻraudonos nosiesʼ, Ladníen÷ ʻjos vyro pravard÷ Ladnaʼ, Martiniùkas ʻjos
uošvio vardas Martynasʼ, Meirà ʻapsukrus kaip žydasʼ, Mikẽklis ʻmikčiojaʼ, Mieliausiõkas ʻjo
t÷vo pravard÷ Mieliausisʼ, Paštõrius ʻdirbo pašteʼ, Pyrãgas ʻb altos veido odosʼ, Pr?sas ʻatsik÷lęs
iš Prūsokiškio kaimoʼ, Pupà ʻjo pavard÷ Žirnelisʼ, Pupsiùkas ʻd irbo mažu traktoriumiʼ, Pùpų
D7d÷ ʻmažas ir storasʼ, Rãzumas ʻsakydavo: A, tu razumnasʼ, Saldafnis ʻjo pavard÷ Saldauskasʼ,
Sìparas ʻvietoj sirupas sako sirupasʼ, Sluñkius ʻvaikus vadino slunkiaisʼ, Smársas ʻneturtingai
gyveno, sakydavo Ach, kad tik būtų smarsoʼ, Stãliorius ʻstaliusʼ, Suodžiõkas ʻilga gyveno
dūmin÷je pirkiojeʼ, Šama2sis ʻsu ilgais ūsaisʼ, Šilalíen÷ ʻgyvena miškeʼ, Šimtagrãm÷ ʻnedidelio
ūgio, apkūniʼ, Tamõšius ʻjo t÷vo vardas Tomasʼ, Tatarõkas ʻnegal÷damas ištarti ešerys
sakydavo tatarokasʼ, Tijūniõkas ʻjo t÷vo pravard÷ Tijūnasʼ, Ūliõkas ʻm ÷gsta kiemin÷tiʼ, Užkurs
ʻat÷jęs užkuriomisʼ, ViGkas ʻjos pavard÷ Juodvalkyt÷ʼ, Virgiliùt÷ ʻjos motinos vardas Virgilijaʼ,
Žiliùkas ʻžilas senukasʼ, Žvaguliùkas ʻlabai m÷gdavo dainuotiʼ.
Kokios regiono žodžių darybos ypatyb÷s matyti iš gimininių pravardžių?
Užduotis parengta remiantis Butkaus (1995) ir Aleknavičien÷s (2005, 47–70) darbais.

6 užduotis
Lietuvos politikų pravardes, pateiktas iš http://www.alfa.lt/straipsnis/15074408/politikupravardes-neatsiejama-ivaizdzio-dalis4, suskirstykite į grupes pagal jų davimo motyvaciją.
Dirbdami taikykite Butkaus (1995) pravardžių klasifikaciją.
Pravard÷s: Ãdamsas ʻpavard÷ Adamkusʼ, Bìčas ʻpavard÷ Bičkauskasʼ, Gárbas ʻpavard÷
Garbaravičiusʼ, Grb÷ ʻpavard÷ Grybauskait÷ʼ, Lãtvis ʻpavard÷ Ozolasʼ, Mìsteris Kazinò ʻm ÷gsta
loštiʼ, Napoleònas ʻlabai pasipūtęsʼ, Oránžinis ʻpopuliarino Vilniuje oranžinius dviračiusʼ,
Raudonóji Rasà ʻvardas Rasa ir akcentuoja nemeilę raudoniesiems komunistamsʼ,
Sakmaidìkas ʻper vieną rokerių renginį d÷v÷jo marškin÷lius su užrašu Suck my dickʼ, Sìdas
ʻišoriškai panašus į Ledynmečio personažąʼ, Stiopkà ʻpavard÷ Steponavičiusʼ, Tãpšnius ʻpasak÷
frazę šikau ir tapšnojauʼ, T÷tùšis ʻturi pom÷gį mokyti tautiečius, kaip elgtis ar gyventiʼ,
Ufonáutas ʻn esusigaudo realyb÷jeʼ, Uolà ʻvisuomenei teik÷ saugumo jausmą 1992 m. į valdžią
grįžus komunistams; plačiapetisʼ.
Ar tarp Lietuvos politikų dažnos giminin÷s pravard÷s? Kod÷l taip manote?
Užduotis parengta remiantis Butkaus (1995) pravardžių klasifikacija.

4

Užduotyje pravard÷s pateikiamos sukirčiuotos.
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7 užduotis
Raskite Lietuvos krepšininkų ir kartu su jais dirbančių žmonių pravardes, pateiktas iš
http://www.lrytas.lt/sportas/krepsinis/europos-cempionato-dienorastis-6-apie-kalna-delnair-kodel-tik-j-kazlauskas-neturi-pravardes.htm5, ir jas suskirstykite į grupes pagal jų davimo
motyvaciją. Dirbdami taikykite Butkaus (1995) pravardžių klasifikaciją.
Asmenvardžiai: Brólis ʻturi brolį dvynįʼ, Délnas ʻpavard÷ Delininkaitisʼ, Dònc÷ ʻvardas Donatasʼ,
Džònis ʻvardas Jonasʼ, Jònc÷ ʻvardas Jonasʼ, Kálnas ʻpavard÷ Kalnietisʼ, Kùnigas ʻpavard÷
Kunig÷lisʼ, Kuzià ʻpavard÷ Kuzminskasʼ, Lefkus ʻateina paskutinis, tod÷l panašus į didelį ir
sunkų krepšininką Leikųʼ, Lìnc÷ ʻvardas Linasʼ, Ma:čius ʻvardas Martynasʼ, Rãptorius ʻžaidžia
komandoje Toronto Raptorsʼ, Renò ʻvardas Renaldasʼ, ViGkas ʻišsitatuiravo šį gyvūnąʼ, Výtas
ʻpavard÷ Krapikas, o Kaune krapus augino Vytasʼ.
Pakomentuokite, kokios ypatyb÷s sieja likusius Jums pateiktus asmenvardžius. Kod÷l jie n÷ra
pravard÷s?
Užduotis parengta remiantis Butkaus (1995) pravardžių klasifikacija.

8 užduotis
Pasinaudoję Butkaus (1995), Aleknavičien÷s (2005) darbais ir įgytomis žiniomis tinkamai
pabraukite žodžius.
Lietuvos etnografiniuose regionuose pravard÷s yra vienodos/ nevienodos: dažniausias
rytų ir pietų aukštaičių pravardžių motyvas yra giminyst÷/ vidin÷s žmogaus ypatyb÷s, o
vakarų aukštaičių ir žemaičių – giminyst÷/ fizin÷s žmogaus ypatyb÷s. Pravard÷s paprastai
duodamos pagal kokį nors kitiems įprastą/ neįprastą, visam kolektyvui būdingą/ nebūdingą
bruožą. Jos atspindi tipiškus/ netipiškus kolektyvo narių bruožus ir rodo bendruomen÷s
keliamus reikalavimus jos nariams. Davus žmogui pravardę jis n÷ra atstumiamas/ yra
atstumiamas: tai tik patvirtinimas, kad tas asmuo yra/ n÷ra kolektyvo narys. Paprastai
pravardes gauna pažįstami/ nepažįstami žmon÷s, o ne bendruomen÷s nariai yra/ n÷ra
pravardžiuojami. Pravard÷s yra panašios/ nepanašios į pavardes: jos gali/ negali būti
paveldimos, jas gali/ jų negali tur÷ti visi šeimos nariai. Jeigu žmon÷s nebūtų tur÷ję
pravardžių pavardžių kūrimosi laiku, tai dabar Lietuvoje būtų mažiau/ daugiau lietuviškos
kilm÷s pavardžių. Pravardin÷s kilm÷s pavard÷s yra/ n÷ra įprastas reiškinys ir kitose kalbose.
Užduotis parengta remiantis Butkaus (1995) ir Aleknavičien÷s (2005, 47–70) darbais.

9 užduotis
Tinkamoje lentel÷s pus÷je įrašykite pateiktus teiginius apie pavardes ar pravardes. Dribdami
galite pasinaudoti LKE, Maciejauskien÷s (1991) ir Butkaus (1995) darbais.
Teiginiai:
1. Dažnai jų kilm÷s žmon÷s nežino.
2. Dažnai turi tam tikrą humoristinį ar sarkastinį atspalvį.
3. Jas gimdami gauna visi vaikai.
4. Jos yra juridiškai įteisintos ir oficialios.
5. Jos nefiksuojamos oficialiuose žmogaus dokumentuose.
5

Žr. 4 išnašą.
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6. Jų kuriama visą laiką.
7. Jų kūrimosi procesas yra pasibaigęs.
8. Jų pamatu gali būti ne tik vardažodžiai, bet ir veiksmažodžiai, žodžių junginiai, fraz÷s ar
neegzistuojantys žodžiai.
9. Lietuvos kaime jas dažniau tur÷davo vyrai.
10. Paprastai jos yra paveldimos.
10 lentel÷
PAVARDöS

PRAVARDöS

Užduotis parengta remiantis LKE, Maciejauskien÷s (1991) ir Butkaus (1995) darbais.

10 užduotis
Atsakykite į klausimus apie prasivardžiavimus, pateikiamus iš ŠMK. Dirbdami galite
pasinaudoti ŠMK.
Prasivardžiavimai: Asta pasta; B÷ga Mind÷ paskutinis, /Pilvas kliuksi kaip kiaušinis; Edas
mopedas; Jūrat÷ gyvat÷; Laimis dešrainis; Skrido Indr÷ į m÷nulį /Ir pritrūko „Pampers Uni“.
1. Kuo nuo pravardžių skiriasi prasivardžiavimai? Kaip dar kitaip juos galima pavadinti?
2. Prasivardžiavimuose prie vardo dažnai pridedami vienas ar keli lydintys žodžiai. Kas jiems
būdinga?
3. Kod÷l iš tautosakos žinomuose erzinimuose dažni vardai Jõnas, Martỹnas?
4. Ko siekia prasivardžiavimų kūr÷jai? Kokio amžiaus žmonių kalbai jie būdingi?
Užduotis parengta remiantis ŠMK.

11 užduotis
Įrašykite trūkstamą informaciją apie slapyvardžius. Dirbdami galite pasinaudoti Juliaus
Būt÷no (1981) darbu ir ALS.
Slapyvardžiais (arba … … … …) vadinami išgalvoti asmenvardžiai, kurie d÷l skirtingų
priežasčių vartojami vietoj tikrųjų žmonių pavardžių. Lietuvių slapyvardžių tyrimo
pradininku laikytinas … … … …, o pirmuosius išsamius slapyvardžių tyrimus atliko … … …
….
Daugelis Lietuvos slapyvardžių atsirado d÷l socialinių politinių priežasčių ar slepiant
savo pasaul÷žiūrą nuo … … … … . Slapyvardžiai kurti ir d÷l reklamos: mažų leidinių
redaktoriai, kai trūkdavo medžiagos, tekstus pasirašydavo slapyvardžiais siekdami įspūdžio,
kad rašo … … … … . Pasitaiko slapyvardžių, atsiradusių d÷l etinių (… … … …, … … … … ar …
… … …) arba estetinių (… … … …) priežasčių. Kai kada grožinius kūrinius rašytojai
pasirašydavo … … … …, o kritikos straipsnius, recenzijas – slapyvardžiais. Dar kiti rašytojai
pasirašin÷davo slapyvardžiais, nes tikrasis … buvo per ilgi, o vaikai, turintys kuriančius t÷vus,
nenor÷jo būti … … … … .
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Kai kada slapyvardžiai užgožia autorių … … … …, ir asmenys į istoriją įeina su pačių
pasirinktais ar kitų suteiktais slapyvardžiais. Dažniausiai pasitaiko tikrąsias … … … … formas
primenančių slapyvardžių. Slapyvardžiai Lietuvoje daugiausia vartoti … … … …, … … … …,
… … … … ar … … … … .
Užduotis parengta remiantis Būt÷no (1981) darbu ir ALS.

12 užduotis
Pasinaudoję Būt÷no (1981) darbu ir ALS atsakykite į klausimus apie slapyvardžius.
1. Koks lietuvių kultūros veik÷jas pasirašydavo slapyvardžiais Antanas Dagys, J. Devynakis,
Jonas Einoras, Jonas Girdenis, Jokūbas Laukys, K. W. Myle, Palangos Petris, Jonas Purvys,
Jonas Ragaunis, Motiejus Šauklys, Jonas Varnas, Antonas Žeimys? Kod÷l jis jų vartojo tiek
daug?
2. Kuo įdomi slapyvardžių tyr÷jams Balio Sruogos asmenyb÷?
3. Kuo slapyvardžiai skiriasi nuo slapyraidžių? Kokio pobūdžio tekstus autoriai jais
pasirašin÷davo?
4. Į ką kreipia d÷mesį bibliografai aiškindamiesi slapyvardžius? Kod÷l būna sunku aiškinti
slapyraidžius?
5. Ar populiarūs Lietuvoje slapyženkliai? Nurodykite literatą, pasirašin÷jusį ***.
6. Kokie Lietuvos periodin÷s spaudos autoriai yra pasirašę po daugiau nei 50 slapyvardžių?
Nurodykite bent du autorius. Kokiu laikotarpiu daugelis jų raš÷?
7. Kurie tyr÷jai daugiausiai nusipeln÷ aiškindami ir atskleisdami slapyvardžius? Nurodykite
bent du tyr÷jus.
Užduotis parengta remiantis Būt÷no (1981) darbu ir ALS.

13 užduotis
Iš Būt÷no (1981) ir ALS pateiktus slapyvardžius susiekite su tikromis asmenų pavard÷mis.
Be Būt÷no (1981), ALS dirbdami pasinaudokite ir LLE.
Slapyvardžiai: Ašakaitis, Adomas Jakštas, I. Šeinius, J. S. Kuokštys, Niūronis, Paežerių Vincas,
Rygiškių Jonas, Savasis, Vaidila Ainis.
Pavard÷s: J. Biliūnas, A. Dambrauskas, J. Jablonskis, J. Janonis, I. Jurkūnas, V. Kudirka, P.
Mašiotas, V. Pietaris, J. Šliūpas.
Atlikę užduotį iš slapyvardžių sąrašo išrinkite geonimus ir pagrįskite, kod÷l taip manote.
Užduotis parengta remiantis LLE, Būt÷no (1981) darbu ir ALS.

14 užduotis
Iš Būt÷no (1981) darbo ir ALS pateikti slapyvardžiai, susieti su jais pasivadinusių asmenų
pavard÷mis. Išskirkite pateiktų slapyvardžių pasirinkimo (ar darymo) motyvus ir juos
sugrupuokite. Dirbdami pasinaudokite ALS (29–39) ir Būt÷no (1981) darbu.
Slapyvardžiai ir pavard÷s: Aldon÷ V. – Liudas Gira, Anykšt÷nas – Jonas Biliūnas, Čiuderiškių
Mikalojus – Mikalojus Akelaitis, Dusetietis – Kazimieras Būga, Gabriela – Gabriel÷
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Petkevičait÷, L. Gerulis – Liudas Gira, Gp – Gabriel÷ Petkevičait÷, Jonas iš Oškabalių – Jonas
Basanavičius, K. Masionis – Kazimieras Būga, L. G. – Liudas Gira, Motiejus – Motiejus
Gustaitis, K. Obelaitis – Jonas Jablonskis, Prasčiok÷lis – Juozas Tumas, S. D. – Simonas
Daukantas, V÷javaikis – Juozas Balčikonis, A. Žemaitis – Antanas Žmuidzinavičius, Q, D ir K
– Vincas Kudirka.
11 lentel÷
Motyvacija
Slapyvardžiai ir pavard÷s
1. vardas vietoj pavard÷s
2. prie vardo vietoje pavard÷s yra siejama
kilimo vietos nuoroda
3. išversta pavard÷
4. pagal apylink÷s pavadinimą
5. pirmosios vardo arba pavard÷s raid÷s (ar
viena jų) arba jų derinys
6. vardo ir pavard÷s, slapyvardžio arba
pavard÷s su slapyvardžiu pirmųjų raidžių
transformacija
7. kitos pavard÷s arba jų imitacija
8. kitos lyties vardai, pavard÷s arba
pavadinimai
9. prasimanytieji slapyvardžiai
Užduotis parengta remiantis Būt÷no (1981) darbu ir ALS.

15 užduotis
Pateikti skirtingi slapyvardžių, susijusių su tikrąja žmogaus pavarde, rūšies apibr÷žimai bei
nurodomi Lietuvos kultūrai nusipelniusių asmenų slapyvardžiai ir jų pavard÷s. Apibr÷žimus
ir slapyvardžius su pavard÷mis įrašykite tinkamoje lentel÷s vietoje šalia nurodytos
slapyvardžio rūšies. Dirbdami pasinaudokite Žiedūn÷s Zaveckien÷s (1998, 378–399)
straipsniu.
Slapyvardžio rūšies apibr÷žimai:
yra tikrasis vardas ar jo modifikacija; yra tikrosios pavard÷s modifikacija; yra tikrosios pavard÷s,
vardo ar slapyvardžio pirmosios raid÷s; yra tikrosios pavard÷s vertimas į kitas kalbas; sudarytas
iš motinos vardo ar jos pavard÷s; sudarytas iš tikrojo vardo, prid÷to prie svetimos pavard÷s;
sudarytas iš tikrosios pavard÷s, praleidus kai kurias raides ar pavard÷s dalis; sudarytas iš
tikrosios pavard÷s, praleidus jos pabaigą (ar pradžią).
Slapyvardis su nurodytu jo savininko vardu ir pavarde: Al. B. – Alfonsas Bieliauskas;
Antanas Vienuolis – Antanas Žukauskas; Baronas – Antanas Baranauskas; B-ka – Vaclovas
Biržiška; Danut÷ – Danut÷ Čiurlionyt÷–Zubovien÷; J. Birštonas – Jonas Basanavičius (jo
motina buvo M. Birštoniūt÷); J. Butk. – Juozas Butkus (Butkų Juz÷); Žemaitis – Antanas
Žmuidzinavičius.
Slapyvardžio rūšis

Slapyvardžio
apibr÷žimas

12 lentel÷
rūšies Slapyvardis su nurodytu jo
savininko vardu ir pavarde

Alonimas
Apokonimas
Atelonimas
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Inicialai
Kalk÷
Matronimas
Paronimas
Prenonimas
Užduotis parengta remiantis Zaveckien÷s (1998, 378–399) straipsniu.

16 užduotis
Pateikti skirtingi slapyvardžių, atspindinčių autorių ar jų kūrybą, rūšies apibr÷žimai bei
nurodomi Lietuvos kultūrai nusipelniusių asmenų slapyvardžiai ir jų pavard÷s. Apibr÷žimus
ir slapyvardžius su pavard÷mis įrašykite tinkamoje lentel÷s vietoje šalia nurodytos
slapyvardžio rūšies. Dirbdami pasinaudokite Zaveckien÷s (1998, 378–399) straipsniu.
Slapyvardžio rūšies apibr÷žimai: atspindi autoriaus charakterio bruožus; nusako autoriaus
išor÷s bruožus; reiškia profesiją ar socialinę pad÷tį; sudarytas iš vietov÷s pavadinimų; susijęs su
autoriaus tautybe, etniniu regionu.
Slapyvardis su nurodytu jo savininko vardu ir pavarde: Aukštuolis – Jonas Yla; Darbininkas
– Kazys Grinius; Eksvilnietis – Mykolas Biržiška; Ignas Šeinius – Ignas Jurkūnas; Pikčiurna –
Jonas Jablonskis; Plunksnadraskis – Balys Sruoga; Žemait÷ – Julija Žymantien÷.
Slapyvardžio rūšis

Slapyvardžio
apibr÷žimas

13 lentel÷
rūšies Slapyvardis su nurodytu jo
savininko vardu ir pavarde

Eidonimas
Etnonimas
Frenonimas
Geonimas
Titlonimas
Užduotis parengta remiantis Zaveckien÷s (1998, 378–399) straipsniu.

17 užduotis
Pateikti slapyvardžiai – literatūrin÷s kauk÷s – su nurodytu jo savininko vardu ir pavarde.
Įrašykite juos tinkamoje lentel÷s vietoje, kai nurodyta slapyvardžio rūšis ir jos apibr÷žimas.
Dirbdami pasinaudokite Zaveckien÷s (1998, 378–399) straipsniu.
Slapyvardis su nurodytu jo savininko vardu ir pavarde: Audra – Juozas Petrulis; Avigalvis –
Kazys Pronskus; Bajoras – Juozas Balčikonis; Baltasis – Mykolas Biržiška; Barbora – Petras
Avižonis; Dektingurgys Porteraitis – Silvestras Teofilis Valiūnas; Dominykas Dzingul÷lis –
Balys Stuoga; Dviese A. P. – Petras Cvirka ir Antanas Venclova; Dvi Moterys – Gabriel÷
Petkevičait÷–Bit÷ ir Julija Žymantien÷–Žemait÷; Jonas Anžuolaitis – Jonas Šliūpas;
Karabelninkas – Julija Žymantien÷–Žemait÷; Markizas Tigrui N÷rkonori – Balys Sruoga;
Marsas – Liūn÷ Janušyt÷; Putinas – Vincas Mykolaitis; Rasa Iešmantait÷ – Vytautas
Aleksandras Jonynas; Valys Dauga – Vandos Daugirdait÷s–Sruogien÷s ir Balio Sruogos
slapyvardis; §§ – Gabriel÷ Petkevičait÷–Bit÷.
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Slapyvardžio rūšis ir jos apibr÷žimas

14 lentel÷
Slapyvardis su nurodytu jo savininko vardu
ir pavarde

Aristonimas – slapyvardis, sudarytas iš titulo
vardo
Astronimas – slapyvardis, kai pasirašoma
žvaigždut÷mis ar kitais ženklais
Chromatonimas – slapyvardis, rodantis
spalvą
Demonimas – slapyvardis, sudarytas iš
kasdien÷s (šnekamosios) kalbos žodžių ar
posakių
Fitonimas
–
slapyvardis
–
augalo
pavadinimas
Fizionimas – slapyvardis, rodantis gamtos
reiškinius
Kainonimas – kolektyvinis slapyvardis,
kuriuo pasirašo keli autoriai
Paizonimas – slapyvardis, kuris sukelia juoką
Polionimas – slapyvardis, rodantis autorių
skaičių
Pseudoandronimas – moters slapyvardis,
sudarytas iš vyriškos pavard÷s, vardo ar
vyriškosios gimin÷s žodžio
Pseudoginimas – vyro slapyvardis, sudarytas
iš
moteriškos
pavard÷s,
vardo
ar
moteriškosios gimin÷s žodžio
Zoonimas – slapyvardis – gyvūno
pavadinimas
Užduotis parengta remiantis Zaveckien÷s (1998, 378–399) straipsniu.

18 užduotis
Pasinaudoję ALS, Būt÷no (1981), Zaveckien÷s (1998, 378–399) darbais ir įgytomis žiniomis
teisingai pabraukite žodžius.
Slapyvardžiai vartojami įvairių/ kai kurių tautų skirtingais jų istorijos raidos etapais.
Jų aiškinimas yra/ n÷ra literatūrologinio, bibliografinio ir lingvistinio darbo dalis.
Klasifikuojant slapyvardžius išskiriamos kelios grup÷s: slapyvardžiai, susiję/ nesusiję su
tikrąja žmogaus pavarde; apibūdinantys autorių ar/ ir jo kūrybą; užtikrinantys asmens
slaptumą/ viešumą. Slapyvardžiai slepia praeities faktus, priklausomus/ nepriklausomus nuo
atskirų žmogaus gyvenimo etapų ar jo veiklos sričių. Pirmoji slapyvardžių atskleidimo
priežastis – siekis nustatyti po jais pasisl÷pusius autorius, kurie skleid÷ visuomenei teisingas/
kenksmingas id÷jas ir pais÷/ nepais÷ kanonų, ir juos nubausti/ įvertinti. Pirmieji
slapyvardžių aiškintojai buvo mokslininkai ir bibliotekininkai/ valstyb÷s tarnautojai ir
teisininkai. V÷liau slapyvardžiais susidom÷jo bibliografai/ teisininkai ir ekonomistai, kurie
siek÷ identifikuoti tikruosius kūr÷jus, sudaryti jų kūrybos ir darbo apžvalgas, pateikti
gyvenimo panoramą. Slapyvardžius vartoja tik/ ne tik rašytojai, aktoriai, dainininkai, bet ir/
o ne politiniai veik÷jai, slaptųjų tarnybų agentai, nusikalt÷liai. Dažnas interneto
komentatorius savo nuožiūra taip pat gali/ negali pasirinkti slapyvardį.
Užduotis parengta remiantis ALS, Būt÷no (1981) ir Zaveckien÷s (1998, 378–399) darbais.
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19 užduotis
Pokalbių svetainių slapyvardžius (vadinamuosius nickus), pateiktus iš Daivos Aliūkait÷s
(2006, 97–104) straipsnio, atsiradusius iš bendrinių žodžių, suskirstykite į grupes pagal jų
semantines grupes. Dirbdami galite pasinaudoti Aliūkait÷s (2006, 97–104) straipsniu.
Slapyvardžiai: Bitemaja, braske, brendis23, cif, cili, daktaras, dede-arturas, galioonas_dzo,
kakava, karalaite25, kisielius, komjaunuolka, ledinuke20, letas36, liekna_33, lokiukas,
mafukas, maneken÷, Noriu_klp, plikis, puzbrolis_ITAS, radiatorius, sniuras, striptizo-sokeja,
Szaulyz, švelnute, vandene21, vilnietis.
Aptarkite, kokia yra šių slapyvardžių nominacin÷ funkcija. Pakomentuokite, kaip šie
slapyvardžiai susiję su tikrąja žmogaus tapatybe.
Užduotis parengta remiantis Aliūkait÷s (2006, 97–104) straipsniu.

20 užduotis
Pokalbių svetainių politikos ir sporto komentatorių slapyvardžius (vadinamuosius nickus),
pateiktus iš Juditos Džežulskien÷s (2011, 230–239) straipsnio, priskirkite pateiktoms
temin÷ms grup÷ms pagal slapyvardžių pasirinkimo pobūdį. Dirbdami galite pasinaudoti
Džežulskien÷s (2011, 230–239) straipsniu.
Temin÷s slapyvardžių grup÷s: Garsaus žmogaus asmenvardis (kartais modifikuotas);
identifikacija pagal kilmę, gyvenamąją vietą; identifikacija pagal socialinę pad÷tį; pom÷giai ir
veikla; tautin÷ priklausomyb÷; tikras ar susikurtas asmenvardis; zoomorfizmai.
Slapyvardžiai: arcius, asilelis, aurimavicius, Barsietis, Bomzs, britas, Cololo, Čiurlionis, Daiva,
dekanas, Dirmeikis, EDAS, eilinis, Figaro, Grafien÷, Henyte, ieva, iš Kauno, jezus, jole, Jonas2,
kiaula, K. Starkevicius, Kubilas, kurmis, lietuvių lietuvis, lokiuks, maskolis, mikalda,
partizanas, Petriukas, Rokaz, senis, Simsons, stasys, Šiaulietis, Šiaulių Pietinis, Tremtinys,
turyst, usa, Uspaskich is Briukselio, vagis, Valkata, valuev, zoska, Žalgirietis.
Kokių tikslų turi komentatoriai vietoj slapyvardžio užrašydami, pvz., komentaro antraštę, ar
slapyvardžio vietoje rašyti komentaro pradžią? Aptarkite grafines priemones, kurios
panaudotos užrašant slapyvardžius.
Užduotis parengta remiantis Džežulskien÷s (2011, 230–239) straipsniu.
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3. Zoonimika: gyvūnai žmonių akimis
1 užduotis
Įrašykite praleistus žodžius, kurie pateikiami toliau. Dirbdami galite pasinaudoti LKE.
Zoonimai yra … … … … gyvūnų, naminių gyvulių, gyvūn÷lių ir kitų prijaukintų
žv÷rių, paukščių … … … … . Zoonimai yra dvejopi: vieni jų yra … … … …, žmonių duoti
norint vieną augintinį išskirti (ar atskirti) nuo kitų. Zoonimai turi ne tik … … … … funkciją,
bet ir parodo žmogaus … … … … santykį su augintiniu, nes jį apibūdina, pvz., šuo Fòbas,
kat÷ Mùrk÷, karv÷ Žalóji, kiaul÷ Kriùks÷. Kiti zoonimai yra knyginiai, … … … … vardai,
reikalingi veislininkystei, tod÷l duodami pagal taisykles. Tod÷l, pvz., telyčait÷s vadinsis
vardais, prasidedančiais pirmąja jų motinos karv÷s vardo raide (pvz., karv÷s Žalõsios
telyčait÷s bus … … … …, … … … …), buliukai – pirmąja jų t÷vo buliaus raide (pvz., buliaus
… … … … buliukai bus Rãmis, Raũdis), o kumelaičių ir kumeliukų vardai prasid÷s jų
motinos kumel÷s pirmąja vardo raide (pvz., kumel÷s B÷rõsios vaikai bus … … … …, … … …
…). Tačiau šie vardai nieko bendro neturi su jų … … … … .
Lietuvių kalbos institute yra zoonimų … … … …, kur saugomi per ekspedicijas
surinkti vardai. Lietuvoje zoonimus daugiausia tyr÷ Milda … … … …, paskelbusi mokslinius
straipsnius apie kiaulių ir … … … … vardus.
Praleisti žodžiai: BaGž÷, Bìšius, dokumentiniai, emocinį, išvaizda, kartoteka, natūralieji,
Norkaitien÷, ožkų, Rùdžio, skiriamąją, tikriniai, vardai, Žãl÷, ŽaGsv÷.
Užduotis daugiausia parengta remiantis LKE.

2 užduotis
Remdamiesi Mildos Norkaitien÷s (2003, 195–212) išskirtomis zoonimų motyvacin÷mis
grup÷mis užpildykite lentelę, kai nurodyti aiškios motyvacijos kiaulių vardai, pateikiami iš
Norkaitien÷s (2003, 195–212) straipsnio, ir jų motyvacija.
Kiaulių vardai: Baltóji : baltóji ʻb alto plauko gyvulysʼ, DSglis : dSglis ʻdeglas paršas ar kuilysʼ,
Dyglióji : dyglióji ʻd ygioji, aštriojiʼ, Drąsuõl÷ : drąsuõl÷ ʻkas drąsi, nieko nebijoʼ, Glùš÷ : glùš÷
ʻkvaiša, žiopl÷, pusgalv÷ʼ, Ilganõs÷ : ilganõs÷ ʻsu ilga nosimiʼ, Kūkùt÷ : kūkùt÷ ʻkiaulait÷ (plg.
k2kukt, kūkùt ʻparšelių šaukimo garsasʼ)ʼ, LSpš÷ : lSpš÷ ʻištiž÷l÷, liurb÷ʼ, Malvinà : Malvinà ʻtoks
buvusios šeiminink÷s vardasʼ, Onýt÷ : Onà ʻtoks dabartin÷s šeiminink÷s vardasʼ, Plaukìk÷ :
plaukìk÷ ʻvieną kartą perplauk÷ tvenkinįʼ, Pliùrpa : pliùrpa ʻkas leidžia nemalonius garsusʼ,
Riestauõdeg÷ : riestauõdeg÷ ʻkas riesta uodegaʼ, Smi:d÷ : smi:d÷ ʻkas susmirdęs, smirdaliusʼ,
Tùkl÷ : tùkl÷ ʻnutuk÷l÷ʼ, Žìl÷ : žìl÷ ʻžilas gyvulysʼ, Žviegl7 : žviegl7 ʻkas nuolat žviegiaʼ.
Atsirado d÷l
gyvulio fizinių
ypatybių

Atsirado d÷l
gyvulio būdo
ypatybių

Atsirado d÷l
gyvulio patirto
nuotykio

Atsirado d÷l
gyvulio
priklausomyb÷s
asmeniui

15 lentel÷
Atsirado d÷l
emocinio
žmogaus
požiūrio į gyvulį

Suskirstę zoonimus atsakykite į klausimus.
1. Į kokias dvi grupes galima padalinti visus pateiktus zoonimus? Kas būdinga visiems
kiaulių vardams (nominacijos požiūriu)?
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2. Kaip dar smulkiau galima skirstyti zoonimus, atsiradusius d÷l gyvulio fizinių ypatybių?
3. Kod÷l kiaulių vardai Pálma, Rūtà, Smìlga Norkaitien÷s 2003 (195–212) straipsnyje
laikomi neaiškios motyvacijos zoonimais?
Užduotis parengta remiantis Norkaitien÷s (2003, 195–212) straipsniu.

3 užduotis
Žinodami ožkų vardų, pateiktų iš Norkaitien÷s (2004, 34–40) straipsnio, motyvaciją
atskirkite jų vardus, atsiradusius d÷l gyvulio fizinių ypatybių, nuo ožkų vardų, kilusių d÷l
gyvulio būdo ypatybių, ir juos sugrupuokite į mažesnes grupes pagal pasirinktus požymius.
Pildydami lentelę remkit÷s Norkaitien÷s (2004, 34–40) straipsnyje išskirtomis zoonimų
motyvacin÷mis grup÷mis.
Ožkų vardai: Baidỹkl÷ : baidỹkl÷ ʻkas ko bijosi, baikštusʼ, BaGčk÷ : baGčk÷ ʻbaltos spalvosʼ,
Balerinà : balerinà ʻnuolat šokin÷janti ožkaʼ, Baltaba:zd÷ : baltaba:zd÷ ʻkas balta barzdaʼ,
Gražuõl÷ : gražuõl÷ ʻgražus žmogus ar daiktasʼ, Juodašón÷ : juodašón÷ ʻkuri juodais šonaisʼ,
Laužtarãg÷ : laužtarãg÷ ʻsu laužtais ragaisʼ, Liùl÷ : liùl÷ ʻlabai nutukęs gyvulys, liulantis iš
riebumoʼ, Márg÷ : márg÷ ʻkas margaʼ, Mekèk÷ : mekèk÷ ʻkas mekena; ožkaʼ, Trìd÷ : trìd÷ ʻkas
nuolat skuba, nerimsta, nekantraujaʼ, ŽiGk÷ : žiGk÷ ʻžilas gyvulysʼ.
16 lentel÷
Atsirado d÷l gyvulio fizinių ypatybių

Atsirado d÷l gyvulio būdo ypatybių

Suskirstę zoonimus atsakykite į klausimus.
1. Kuo skiriasi nuo kitų ožkų vardų zoonimas Balerinà : balerinà ʻnuolat šokin÷janti ožkaʼ?
2. Ką rodo zoonimai Cibà : cibà ʻožkaʼ, Cìb÷ : cìb÷ ʻožkaʼ (dar plg. cìb, cìba, cibà ʻinterjekcija
ožką šaukiantʼ)? Kokį atspalvį kalboje turi šie ožkų vardai?
3. Kaip vertintinas darybos atžvilgiu zoonimas Krasãvica, atsiradęs iš rusų kalbos žodžio
t{wвvц? Kod÷l taip manote?
4. Ką rodo Viliaus Kalvaičio Lietuwiszkų Wardų Kl÷tel÷je su 15000 wardų (1910 m., Tilž÷)
mažosiomis raid÷mis užrašyti ožkų pavadinimai, pvz., juodoji, rudoji? Pagal ką čia vadinamos
ožkos?
Užduotis parengta remiantis Norkaitien÷s (2004, 34–40) straipsniu.

4 užduotis
Aiškios motyvacijos karvių vardai pateikiami iš Rasos Jakučionyt÷s (2010) darbo. Atlikite
užduotis ir atsakykite į klausimus.
Karvių vardai: Ar?n÷ ʻšeimininko vardas Arūnasʼ, Aušrà Senóji ʻpirkta iš žmogaus, kurio dukra
yra Aušraʼ, Bailùt÷ ʻbaikštiʼ, Baltakãkt÷ ʻjuoda, bet kaktoje turi d÷mę, panašią į žvaigždęʼ,
Baltùšk÷ ʻlabiau balta nei juoda karv÷ʼ, Blusà ʻlabai mažaʼ, Bobùt÷ ʻseniausia bandos karv÷ʼ,
Boružýt÷ ʻpati mažiausia bandos karv÷ʼ, Bríed÷ ʻpikta, pavojinga kaip briedisʼ, Bríed÷ ʻtur÷jo
labai didelius, simetriškai užriestus ragusʼ, Didžióji ʻpati didžiausia bandos karv÷ʼ, Diedukìn÷
ʻanksčiau priklaus÷ vyro diedukuiʼ, Dvìratis ʻišsišokę karv÷s kaulai primena dviračio r÷mąʼ,
Jaunìkl÷ ʻjaunaʼ, Karčiuškà ʻkai pirko buvo su karčiais, kurie ilgainiui nukritoʼ, Ka:p÷ ʻkarv÷s
tešmuo buvo su karpomisʼ, Kem÷ši?čia ʻpirkta iš Kem÷šiausʼ, Kengūrà ʻmaža būdama
šokin÷davoʼ, Makakà ʻjudri, sunkiai pagaunamaʼ, Margýt÷ ʻjudri, greita karv÷ʼ, Matrioškà
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ʻapvali, pilvotaʼ, Mikruškà ʻlabai mažaʼ, Navikáit÷ ʻpirkta iš Navikoʼ, Ožkà ʻu žsispyrusiʼ, Pánda
ʻaplink akis yra baltos spalvos ratilaiʼ, Rãgana ʻpati bjauriausia karv÷ʼ, Riestarãg÷ ʻbuvo
susisukusiais ragaisʼ, Rùb÷ ʻneįprastai tamsiai žala, labai panaši į raudonąʼ, Sẽn÷ ʻsena karv÷ʼ,
Slyvà ʻriebiʼ, Smagùr÷ ʻm ÷gsta šienainįʼ, Stìrna ʻplonomis kojomisʼ, Šìrš÷ ʻarši karv÷, kaip
jaučiokasʼ, Várna ʻžioplaʼ, Vyšnià ʻnutraukusi virvę ÷m÷ ÷sti kaimyno vyšniaisʼ, Žafbas ʻyra
juodo, labai blizgaus kailioʼ, Žvaigžd7 ʻtur÷jo ant kaktos žvaigžd÷s formos d÷melęʼ.
1. Raskite karvių vardus, duotus d÷l jų fizinių ypatybių, ir juos sugrupuokite pagal
regimąsias skirtybes.
2. Raskite karvių vardus, duotus d÷l jų būdo ypatybių. Kokie karvių bruožai išryšk÷ja iš jų
vardų?
3. Raskite karvių vardus, duotus d÷l jų priklausomyb÷s asmeniui. Kokios darybos yra šie
zoonimai?
4. Raskite nuotykinius karvių vardus. Ar jie rodo žmogaus santykį su gyvuliu? Kod÷l?
Užduotis parengta remiantis Norkaitien÷s (2003, 195–212) straipsniu ir iš dalies Jakučionyt÷s (2010) darbu.

5 užduotis
Užduotyje pateikiami šunų vardai iš Jorio Kazlausko (2010) darbo. Tarp aiškios motyvacijos
šunų vardų raskite tuos, kurie duoti d÷l paties šuns ypatybių ar jo patirto nuotykio, ir
įrašykite juos į lentelę pagal davimo motyvus. Skirstydami pasinaudokite Norkaitien÷s
(2003, 195–212) pateikiama zoonimų klasifikacija.
Šunų vardai: Báika ʻjudrus, žaismingas, visada šokin÷jaʼ, Báisa ʻaršaus, bet linksmo būdoʼ,
Bárdas ʻgražiai dainuojaʼ, Belà ʻgraži (it. bella ʻgražuol÷ʼ)ʼ, Bèrdas ʻšeimininkui patinka krepšinis
ir krepšininkas Tanokas Berdasʼ, Bìt÷ ʻm aža skleid÷ garsą, panašų į bit÷s dūzgimąʼ, Bìt÷
ʻšvelniai įkando mergaitei, ir ji pasak÷ Man šuo įg÷l÷ʼ, Bòsas ʻvaldingo charakterioʼ, Breñdis
ʻbrendžio spalvos kailio šuoʼ, Bùčkis ʻšeimininko pakeltas lyžtel÷jo skruostąʼ, Buterbròdas
ʻm ÷gsta sumuštiniusʼ, Čiãpi ʻlabai čepsiʼ, Čìpis ʻm ÷gsta bulvių traškučiusʼ, Čìpsas ʻm ažas įlindo į
bulvių traškučių pakelįʼ, Dorà ʻnieko blogo neiškr÷sdavo, buvo dorasʼ, Dòrsas ʻšeimininkui
patinka grup÷ Doorsʼ, Dzèusas ʻtvirto charakterioʼ, Džèmas ʻm÷go uogienęʼ, Flòpikas
ʻšeimininkas yra kompiuterių specialistasʼ, Gìrius ʻšeimininkas eidamas vedžioti vedasi šunįʼ,
Grãmas ʻšeimininkas m÷gsta išgertiʼ, Juõd÷ ʻjuodaʼ, Ki:vis ʻd idelių iltinių dantųʼ, Knopkà ʻakys
panašios į smeigtukus (knopkas)ʼ, Kùdlius ʻkudlotasʼ, Lèdi ʻelgiasi išdidžiai, grakščiai vaikštoʼ,
Lìnda ʻlenda, kur nereikiaʼ, Lókis ʻd idelis, vilkinisʼ, Loks ʻb alto kailio (kaip lokys)ʼ, Lotà
ʻšeimininkui patiko knyga apie dvynes Lotą ir Luiząʼ, Mãž÷ ʻbūdama jauna buvo mažaʼ,
Mažlis ʻmažasʼ, Mèg÷ ʻd aug miegaʼ, Mẽškis ʻgauruotasʼ, Mìno ʻšeimininkams patinka
dainininkas Minoʼ, Nès÷ ʻdaug ÷da kaip milžiniška pabaisaʼ, Niẽkšas ʻpadar÷ daug niekšybiųʼ,
Perlà ʻbalto kailioʼ, Pìkis ʻpiktasʼ, Pirãtas ʻakys kaip pirato – viena žalia, kita m÷lynaʼ, Pradà
ʻgražusʼ, Rìkis ʻlaksto įstrižai kaip šachmatų figūra rikisʼ, Rùdis ʻrudo kailioʼ, Sa:gis ʻlabai
budrusʼ, Tèftelis ʻm ÷gsta tefteliusʼ, Tvìksas ʻšeiminink÷ m÷gsta šokoladą Twixʼ, Vãbalas ʻmažas
(kaip vabalas) ʼ, Vbtra ʻlabai aktyvus, daro nesąmones, išdykaujaʼ, Vìskis ʻšeimininkai m÷gsta
gerti viskįʼ, Zòro ʻjuodo kailio (kaip Zoro)ʼ.
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17 lentel÷
Vardai, duoti d÷l paties šuns ypatybių ar jo patirto nuotykio
D÷l fizinių ypatybių
D÷l būdo ypatybių
D÷l šuns išvaizdos
Sklei- D÷l
D÷l
D÷l
pom÷KaiKai- Kūno
Dydis džiami charak- elgesio
garsai terio
gių
lio
lio
dalių
ir
spal- poypatusvoris
va
būmai
dis

D÷l
patirto
nuotykio

Parašykite likusius šunų vardus ir paaiškinkite, ką jie rodo.
Užduotis parengta remiantis Norkaitien÷s (2003, 195–212) straipsniu ir iš dalies Kazlausko (2010) darbu.

6 užduotis
Užduotyje pateikiami naminių gyvūn÷lių vardai iš Kazlausko (2010) darbo. Aiškios
motyvacijos naminių gyvūn÷lių vardus suskirstykite į grupes pagal davimo motyvus.
Skirstydami pasinaudokite Norkaitien÷s (2003, 195–212) pateikiama zoonimų klasifikacija.
Naminių gyvūn÷lių vardai: Apelsìnas, žuvis, ʻoranžinio atspalvioʼ, Áuks÷, žuvis, ʻaukso
spalvosʼ, Cýpa, jūrų kiaulyt÷, ʻdažnai cypiaʼ, Čiáuška, žiurk÷nas, ʻskleidžia tokius garsusʼ, Čikà,
papūga, ʻbe perstojo čiauškaʼ, Čìlis, žiurk÷nas, ʻšeimininkas m÷gsta čili pipirusʼ, Čipà,
žiurk÷nas, ʻm ÷gsta traškučius (čipsus)ʼ, Čìpsas, žiurk÷nas, ʻm ažasʼ, Gaidẽlis, žuvis, ʻspalvotaʼ,
Graužtùkas, žiurk÷nas, ʻm ÷gsta obuolius, viską graužiaʼ, Greitùt÷, žiurk÷nas, ʻlabai judri,
greitaʼ, Juodaãkis, triušis, ʻjuodų akiųʼ, Karamèl÷, žiurk÷nas, ʻkaramel÷s spalvos kailioʼ, Kèksas,
jūrų kiaulyt÷, ʻrudo kailio (kaip keksas)ʼ, Kýcia, žiurk÷nas, ʻelgiasi kaip katinasʼ, Kìkis, papūga,
ʻlabai kiksi (garsas)ʼ, Kleopatrà, v÷žl÷, ʻl÷ta, elegantiškaʼ, Lãp÷, žiurk÷nas, ʻrusvos spalvosʼ,
Margùtis, žiurk÷nas, ʻmargo kailioʼ, Márko Pòlo, žiurk÷nas, ʻm÷gsta tyrin÷ti visus užkampiusʼ,
Mãžius, žiurk÷nas, ʻlabai mažasʼ, Merlinà, papūga, ʻšeiminink÷s m÷gstamiausios aktor÷s
vardasʼ, Moliūg7lis, žuvis, ʻm oliūgo spalvosʼ, Páig÷, žiurk÷nas, ʻšeiminink÷s m÷gstamiausio
serialo veik÷jos vardasʼ, P2k÷, jūrų kiaulyt÷, ʻpūkoto kailiukoʼ, Pūkùtis, triušis, ʻpūkuoto
kailioʼ, Pùpsis, jūrų kiaulyt÷, ʻskleidžia į pups÷jimą panašius garsusʼ, Raudon7l÷, žuvis,
ʻraudonaʼ, Ríešutas, žiurk÷nas, ʻm ÷gsta riešutusʼ, Spõksius, žiurk÷nas, ʻdidelių akiųʼ.
Naudodamiesi asmenine patirtimi pateikite naminių gyvūn÷lių vardų ir aptarkite jų davimo
motyvus.
Užduotis parengta remiantis Norkaitien÷s (2003, 195–212) straipsniu ir iš dalies Kazlausko (2010) darbu.
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4. Toponimika
4.1. Hidronimai: nuo indoeuropiečių iki lietuvių
1 užduotis
Iš pateikto sąrašo įrašykite praleistus žodžius. Dirbdami pasinaudokite Vanago (1970; 1988)
darbais.
Dalis lietuvių upių ir ežerų vardai yra labai seni, tod÷l kai kurių jų … … … …
negalima paaiškinti. Kadangi senov÷je pastovesniam gyvenimui žmon÷s kūr÷si gyventi prie
g÷lo vandens telkinių, tod÷l šie objektai vardus gaudavo … … … … . D÷l to … … … … buvo
pamatas, kuriais r÷m÷si žmon÷s, pavadindami … … … … esančius objektus.
Senoviški lietuvių hidronimai traukia baltistų, … … … … ir … … … … d÷mesį. Jie yra
naudojami … … … … vienus kalbos vienetus su kitais, … … … … senąsias kalbas. Pirmasis iš
lietuvių kalbininkų … … … … hidronimus tyr÷ … … … …, kurio darbai aktualūs ir šiandien.
Jis tyr÷ hidronimus … … … …, savo darbais pad÷jo pamatą tolesnei baltų ir, iš dalies, rytų
slavų … … … … analizei. Naudodamasis hidronimais tyr÷jas nustatin÷jo dabar mirusių … …
… … genčių – s÷lių, jotvingių, žiemgalių, kuršių – kalbos ypatybes, jų teritorijas, … … … …
kryptis, aiškino baltų kalbų … … … … su kaimynų kalbomis.
Žodžių sąrašas: baltų, etimologiškai, hidronimai, indoeuropeistų, Kazimieras Būga, kilm÷s,
lyginant, migracijos, netoli jų, pirmiausia, rekonstruojant, santykius, sistemiškai, slavistų,
vandenvardžių.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970; 1988) darbais.

2 užduotis
Naudodamiesi Vanago (1970; 1988) darbais įrašykite trūkstamą informaciją apie Lietuvos
hidronimų darybą.
Visi hidronimai yra pirminiai arba … … … … . Pirminiais laikomi hidronimai, kurie
nepasikeisdami kilo iš … … … … . Pagal tai, kokia kalbos dalis yra … … … …, jie skiriami į
daiktavardinius ir būdvardinius. Dažni yra daiktavardiniai hidronimai, kurių daugelis kilo iš
… … … …, o kiti atsirado iš … … … …, … … … …, … … … …, … … … …, … … … … ir … … …
… . Būdvardinių hidronimų atsirado … … … … . Antriniai yra hidronimai, kurie … … … … .
Darybiškai antriniai hidronimai yra … … … …, … … … … ir … … … … . Tų hidronimų, kurie
remiasi vienu pamatiniu žodžiu, darybos formantai gali būti trejopi: … … … …, … … … … ar
… … … …, o iš jų dažniausias – … … … … . Hidronimai, sudaryti dviejų žodžių sandūros
būdu, skirstomi pagal tai, kokios kalbos dalys eina jų sandais; skiriami dariniai iš … … … …,
… … … …, … … … …, … … … …, … … … … bei kiti. Tie hidronimai, kurie sudaryti iš žodžių
junginių, yra dvejopi. Vieni jų, kurių pirmasis kilmininko linksnio žodis apibr÷žia kitą,
vadinami … … … …, o jų abu komponentai yra daiktavardžiai. Kitų hidronimų abu žodžiai
yra … … … … linksnio, o pirmuoju nariu reiškiamas skiriamasis požymis, susijęs su
apibr÷žiamu objektu.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970; 1988) darbais.
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3 užduotis
Pagal Vanago sukurtą lietuvių hidronimų struktūrinę gramatinę klasifikaciją toliau iš Vanago
(1970) darbo pateiktais Lietuvos hidronimais užpildykite lentelę. Kur įmanoma, išskirkite
darybos formantus ir nurodykite jų pamatą, pvz., Kirm-ijà up. Al < kirmìs, kirm7 ʻkirm÷l÷ʼ.
Dirbami pasirinktinai galite pasinaudoti Vanago (1970) darbu, LKŽe, LPŽ, VŽ ir kitais
onomastikos veikalais.
Hidronimai: Ãklasai ežer7lis ež. Švnč, BaGtajis ež. Lzd, Brazdà up. Pp, Cigõniškas up. Vlkj,
Dóbilupis up. Krtv, Dubys7l÷ up. Šd, Ge:mantas ež. Tl, Greftasis upẽlis up. Pln, Janãvas ež.
Klvr, Jiẽzno ẽžeras ež. Jz, Juodẽnis ež. Lkm, Kanãpin÷ up. Slk, Karõsinis ež. Als, Lìnamarka
ež. Jsv, Mažùp÷ up. Jnšk, Meldno Kaepas ež. Vs, Paperlojs ež. Vrn, Pievs up. Trk, Plepìk÷
up. Rk, SviGravis up. Klm, Šlapión÷ up. Trš, Šveñtas ež. Švnčl, Terpežs ež. Klt, Tilvìkas up.
Šll, Tryšks up. Trš, Urbõniškis up. Vl, Vaftkaus rãvas up. Rs, Varlýnas ež. Mlt, Veivìržas
up. Vvr.
18 lentel÷
Tipas
Pirminiai

Antriniai

Hidronimai
daiktavardiniai
hidronimai
būdvardiniai
hidronimai
galūniniai
hidronimai
priesaginiai
hidronimai
priešd÷liniai
hidronimai
sudurtiniai
hidronimai
reduplikuotiniai
hidronimai
sud÷tiniai
kilmininkiniai
hidronimai
sud÷tiniai
vardininkiniai
hidronimai

Užduotis parengta daugiausia remiantis Vanago (1970) darbu.

4 užduotis
Iš limnonimų, pateiktų iš Vanago (1970) darbo, išrinkite iš fiziografinių terminų atsiradusius
hidronimus ir nurodykite jų pamatą. Dirbami pasirinktinai galite pasinaudoti Vanago (1970)
darbu, LKŽe, LPŽ, VŽ ir kitais onomastikos veikalais.
Limnonimai: Aibutìškis ež. Lb, Akìvaras ež. Smal, Bedùgn÷ ež. Jsv, Dauburỹs ež. Šl, Ẽžeras
ež. Pmp, Ilginỹs ež. Jrb, Kauknor7lis ež. Kpč, Klónis ež. Lp, Kurklỹs ež. Kur, Lydẽkžiogis ež.
Šlu, L2gnas ež. Trg, Nemenčinùkas ež. Pb, Pr2das ež. Švnč, Salà ež. Ds, Skudùtis ež. Ign,
Šulnỹs ež. Jšn, Valkà ež. Onš, Veršẽlis ež. Ob.
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Pavyzdys: Akìvaras ež. Smal < akìvaras ʻpelk÷s, liūno, ežero, ledo akis; klampi, akivaruota
vieta, paversmis, klampyn÷; giliausia vieta vandenyje, duob÷ ežere arba up÷je, sietuvaʼ.
Užduotis parengta daugiausia remiantis Vanago (1970) darbu.

5 užduotis
Iš Vanago (1970) darbo pateikiami hidronimai. Atlikite užduotis ir atsakykite į klausimus.
Dirbami pasirinktinai galite pasinaudoti Vanago (1970) darbu, LKŽe, LPŽ, VŽ ir kitais
onomastikos veikalais.
Hidronimai: Adomáitis ež. Mlt, Alefninkai ež. Imbr, Dumblýnas ež. Ut, Ge:mantas ež. Tl,
Ge:vinas up. Mšk, Jõnas up. Krt, Karklõt÷ ež. Trak, Kelmn÷ up. Zp, Kermùšis up. Šmk,
Líegus up. Jz, Mažalót÷ ež. Pbrd, Mẽškinas ež. Dkšt, Núoteka up. Msn, Platumà up. Čk,
Skalbyklà up. Šlv, Skudùtis ež. Ign, Šaltìnis up. Čk, Šermukšnýnas ež. Krtv, Tilvìkas up. Šll,
Žgsinas up. Čk.
1. Tarp pateiktų hidronimų raskite iš asmenvardžių atsiradusius vandenvardžius ir
nurodykite jų pamatą. Ar visi šie hidronimai yra antriniai? Atsakymą argumentuokite.
2. Tarp pateiktų hidronimų raskite iš gyvūnų pavadinimų kilusius vandenvardžius ir
paaiškinkite, kod÷l šie hidronimai n÷ra siejami su to paties kamieno asmenvardžiais.
3. Tarp pateiktų hidronimų raskite vandenvardžius, atsiradusius iš įvairių vietų pavadinimų.
Ar šie hidronimai yra priesaginiai? Kod÷l taip manote?
4. Koks darybos bruožas sieja visus pateiktus hidronimus?
Užduotis parengta daugiausia remiantis Vanago (1970) darbu.

6 užduotis
Pateikti hidronimai iš Vanago (1970) darbo. Nurodykite jų pamatą ir parašykite, kokie
bendri darybos bruožai sieja visus hidronimusm ir paaiškinkite, kaip jie susidar÷. Kurie
hidronimai rodo tarmines ypatybes? Parašę hidronimus jas pakomentuokite. Dirbami
pasirinktinai galite pasinaudoti Vanago (1970) darbu, LKŽe, LPŽ, VŽ ir kitais onomastikos
veikalais.
Hidronimai: Didbja up. Dkšt, Didžiùlis ež. Dg, Drumstà up. Bt, Ilgóji up. Kltn, Júodas ež.
Rud, Júodasiai ež. Ds, Skrostóji up. Ūd, Spa:tas ež. Švn, Šaltója up. Rk, Tẽkančioji up. Vlkj,
Vefkas up. Tl.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970) darbu.

7 užduotis
Pateikti hidronimai iš Vanago (1970). Nustatykite jų pamatą ir hidronimus suskirstykite į
grupes pagal pamato kalbos dalį. Iš kokios kalbos dalies padaryta daugiausiai hidronimų?
Kod÷l susiklost÷ tokia pad÷tis? Dirbami pasirinktinai galite pasinaudoti Vanago (1970)
darbu, LKŽe, LPŽ, VŽ ir kitais onomastikos veikalais.
Hidronimai: AGm÷ up. Šlv, Balts ež. Dgč, Brazdà up. Pp, Ẽglius ež. Ds, Graũž÷ up. Skp,
Ilgs ež. Švnč, Karklà up. Aln, Kéms÷ up. Užv, Krunà up. Kn, Kuep÷ ež. Krtv, Liñk÷ up. Pn,
Nkis up. Srv, Pakálnis ež. Antz, Plón÷ up. Všk, Sąnašà up. Grl, Sẽklis ež. Švnč, Sklìnda up.
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Tv, SmuGk÷ up. Lel, Šalčià up. Šlčn, Tryšks up. Trš, Uols ež. Dgč, Vãrius up. An, Va:n÷
up. Nmk.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970) darbu.

8 užduotis
Pateikti hidronimai su priesaga -išk- iš A. Vanago (1970) darbo. Atlikite užduotis ir
atsakykite į klausimus. Dirbami pasirinktinai galite pasinaudoti Vanago (1970) darbu, LKŽe,
LPŽ, VŽ ir kitais onomastikos veikalais.
Hidronimai: Bali?niškis up. Srj, Baltrùliškis up. Jž, Gaili?nišk÷ up. Srj, Manẽlišk÷ up. Lzd,
Pabalìškis up. Ss, Petróniškis up. Krkn, Tìltišk÷ up. Antz, Vaick?nišk÷ up. Srj, Velnìškis ež.
Dg.
1. Raskite iš asmenvardžių atsiradusius hidronimus ir nurodykite jų pamatą. Kas struktūros ir
darybos požiūriu sieja hidronimų pamatų – asmenvardžių – kamienus? Jeigu nebūtų
nurodyta, kad Jūsų rasti onimai yra hidronimai, kokiais toponimais juos dar būtų galima
laikyti? Kod÷l taip manote?
2. Nurodykite likusių hidronimų pamatą. Ar prie šios grup÷s hidronimų priskirtum÷te
vandenvardį Varlìškis ež. Vvs? Jeigu taip, tai argumentuokite, kod÷l čia, o ne prie
asmenvardin÷s kilm÷s onimų?
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970) darbu.

9 užduotis
Pateikti priesaginiai hidronimai iš Vanago (1970) darbo. Naudodamiesi Vanago (1970)
darbu išskirkite hidronimų priesagas. Iš išskirtų hidronimų priesagų nurodykite kelias, kurios
yra retos apeliatyvų daryboje. Taip pat dirbdami pasirinktinai galite pasinaudoti LKŽe, LPŽ,
VŽ ir kitais onomastikos veikalais.
Hidronimai: Alangà up. Trg, Alantà up. Aln, Apsìngis ež. Mrk, Atess ež. Smn, Bitin7lis ež.
Km, Dysnýkščia up. Dkšt, Duobýt÷ ež. Aln, Gáiliekas ež. Srj, Gubesà up. Gdr, Ilgẽlis ež.
Imbr, Judréika up. KzR, Juodýnas ež. Švnčl, Kaltãnis ež. Klt, Katrélka ež. Antz, Kerniavà up.
Ašm, Kregždañt÷ up. Gl, Krúonka up. Krn, Krutẽklis up. Užv, Laukystà up. Žsl, L÷ven7lis up.
Pmp, Liedẽl÷ up. Klt, Lūšýkštis ež. Ign, Maldẽnis up. Krtv, Malk÷sta up. Mlt, Nótera up. Pnt,
Ragaudà up. Kv, Raudenýčia up. Klvr, Rìmaš÷ up. Jnš, Samãvas ež. Dgč, Síesikas ež. Ktk,
Šeimenà up. Vlkv, Škurlbnas up. Nj, Šunijà up. Trgn, Švóginas ež. Ign, Tautins up. Mšk,
Térvet÷ up. Žg, Vaisíetis ež. Sem, Varlénka up. Varn, Versekà up. Dv, Výžintas ež. Ktk,
Žiezdrẽlis ež. Lkm.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970) darbu.

10 užduotis
Pateikti hidronimai iš Vanago (1970) darbo. Išskirkite priesagas ir nurodykite hidronimų
pamatą, kai toponimin÷s kilm÷s hidronimų pamatas yra žinomas. Kiek grupių hidronimų
galima išskirti pagal jų pamatus – onimus ir apeliatyvus? Dirbami pasirinktinai galite
pasinaudoti Vanago (1970) darbu, LKŽe, LPŽ, VŽ ir kitais onomastikos veikalais.
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Hidronimai: Barbõrin÷ up. KzR, Burčiokìn÷ up. Klvr, D÷lìn÷ ež. Smal, Dirvẽlinis ež. Mlt,
Drebulìn÷ up. KzR, Karõsin÷ ež. Imbr, Lydekìnis ež. Als, Lobìnis ež. Dg, Lùkštinis ež. Mlt,
Meldìnis ež. Sn, Ragafšin÷ up. Vv, Rakštelìnis ež. Švnč, Rimùtinis ež. Brs, Salìnis ež. Lzd,
Žvi:gždin÷ up. Rud.
Pamatiniai toponimai: Burčiõkas ež. Klvr, Rakštẽliai k. Švnč, Sãlos k. Lzd.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970) darbu.

11 užduotis
Remdamiesi Vanago (1970) trijų priesaginių hidronimų darybos aiškinimais pakomentuokite
pateiktų priesaginių vedinių ryšius su jų pamatais. Aiškindami onimus kreipkite d÷mesį į jų
pamatų aiškumą ir pagrįstumą; dirbdami galite pasinaudoti Vanago (1970) darbu.
Hidronimų darybos aiškinimai:
1. Drangauskin-áit÷ up. Jrb : Drangauskìn÷ pv. Jrb;
2. Šaln-áit÷ up. Nmč – plg. Šalnà ež. Smal, Šalnà avd., šalnà ʻšaltisʼ;
3. Gras-áitis ež. Mlt – plg. (?) Grãsas avd.;
Atlikę užduotį atsakykite:
Kurio hidronimo darybos aiškinimas nesiskiria nuo bendrinių žodžių darybos aiškinimo?
Kod÷l taip manote?
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970) darbu.

12 užduotis
Pateikti hidronimai su priešd÷liu pa- ir jų darybą aiškinantys žodžiai iš Vanago (1970) darbo.
Aptarkite, kuo skiriasi pateiktų trijų grupių hidronimų ryšiai su jų pamatais. Kod÷l antroje
grup÷je šalia priešd÷linių hidronimų pateiktų onimų negalima laikyti jų pamatais, o šių
hidronimų – aiškios darybos hidronimais? Dirbdami galite pasinaudoti Vanago (1970)
darbu.
Hidronimai ir jų darybos aiškinimai:
1. Pa-ilgabrads up. Sv < Ilgabradà b. Sv, Pa-juodups up. Rk < Júodup÷ up. Rk, Pa-perlojs
ež. Vrn < Perlojà mstl., Pa-skáistis up. Rk < Skáist÷ ež. PnmR;
2. Pa-bámbis up. Šln ir Bamb-enà up. Smn, Pa-graižis up. Skd ir Grafž÷ up. Šil, Pa-pun7 up.
Nmč ir Punìa mstl., Pa-želmens ež. Ign ir Želmena up. Jon;
3. Pãmarkupelis up. Stč – Pã-markupelis ar Pãmark-upelis (<*Pamarkio upelis)?, Papr2d÷ up.
Šš – papr2d÷ ʻvieta prie prūdoʼ ar pr2das ʻtvenkinysʼ?
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970) darbu.

13 užduotis
Pateikti sudurtiniai hidronimai iš Vanago (1970) darbo. Atlikite užduotis ir atsakykite į
klausimus. Dirbdami galite pasinaudoti Vanago (1970) darbu.
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Hidronimai: Béržup÷ up. Pp, Blùsupis up. Snt, Bríedžvertis up. Všn, Daũkšupis up. Šlv,
Dvìšakis up. Trg, Kálnupis up. Krt, Kiáurup÷ up. Grk, Kriokups up. Kp, Moliùp÷ up. Vvs,
Pẽtrupis up. Šll, Pìktupis up. Šll, Samanùpis up. Lkš, Sùltekis up. Plt, Tekups up. Jnšk,
Trikójis up. Nj, Vãnagup÷ up. Plng.
1. Sąraše raskite sudurtinius hidronimus, kurių abu d÷menys yra daiktavardžiai, ir
nurodykite jų pamatą. Hidronimus sugrupuokite pagal jų pirmuosius d÷menis ir įvardinkite
jų grupes.
2. Nurodykite likusių pateiktų sudurtinių hidronimų pamatą ir sugrupuokite hidronimus
pagal jų pamatą.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970) darbu.

14 užduotis
Pagal Vanago (1970) darbą šalia hidronimų nurodyti ir kiti tos pačios šaknies žodžiai.
Aptarkite, kas būdinga pabrauktųjų hidronimų šakniai, ir parašykite, kaip jie yra vadinami.
Dirbdami galite pasinaudoti Vanago (1970) darbu.
Hidronimai ir jų bendrašakniai žodžiai:
Siesartìs up. Šk ir plg. Sa:tis up. Skd, Sa:t÷ up. Grk;
Siẽsrautas up. Pn ir plg. Sraũtas up. Btg, lie. sraũtas;
Veivìržas up. Vvr ir plg. Virž-uonà up. Erž, Vìrž-uva up. Varn.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970) darbu.

15 užduotis
Sugrupuokite iš Vanago (1970) darbo su jų pamatu pateiktus kilmininkinius hidronimus
taip, kad išskirtum÷te pagrindines žodžių grupes, kurios yra hidronimų pamatas. Dirbdami
galite pasinaudoti Vanago (1970) darbu.
Hidronimai: AlsAdžių ẽžeras ež. Als < AlsAdžiai mstl. Als ir ẽžeras, Kaepabal÷s upẽlis up.
Mrk < Kaepabal÷ pv. Mrk ir upẽlis, Mélnyčios upẽlis up. Zp < mélnyčia ir upẽlis, Móliakalnio
upẽlis up. Žl < Móliakalnis kln. Žl ir upẽlis, Obẽlių ẽžeras ež. Ob < Obẽliai mstl., k. Ob ir
ẽžeras, Petríen÷s upẽlis up. Žmt < Petríen÷ avd. ir upẽlis, Šìlo ẽžeras ež. Ds < šìlas ir ẽžeras,
Trãmio upẽlis up. Mlt < Tramỹs ež. Mlt ir upẽlis, Valañčiaus ẽžeras ež. Tv < Valañčius avd.
ir ẽžeras, Ventõs pérkasas up. Krtv < Ventà up. Krtv ir pérkasas.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970) darbu.

16 užduotis
Pateikti sud÷tiniai kilmininkiniai hidronimai iš Vanago (1970) darbo. Atlikite užduotis ir
atsakykite į klausimus. Dirbdami galite pasinaudoti Vanago (1970) darbu.
Hidronimai: Bebrus· ùp÷ up. Mlt, Drùskininkų upẽlis up. Mrk, Gedmìno ežerãlis ež. Als,
Ignalìnos ẽžeras ež. Dgl, Lankõs upẽlis up. Aln, Petríen÷s upẽlis up. Žmt, Plãtelių ẽžeras ež.
Plt, Šveñto Mõrkaus upẽlis up. Vl, Ventõs pérkasas up. Krtv, Žilvìčių upẽlis up. Šd.
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1. Sąraše raskite iš toponimų atsiradusius hidronimus ir nurodykite jų pamatą. Į kokias
grupes galima skirti šiuos hidronimus? Kas būdinga antrajam šių sud÷tinių hidronimų
nariui?
2. Sąraše raskite iš asmenvardžių atsiradusius hidronimus ir nurodykite jų pamatą. Ar skiriasi
vieni nuo kitų Jūsų išskirti hidronimai? Jeigu taip, tai kuo?
3. Sąraše raskite iš apeliatyvų atsiradusius hidronimus ir nurodykite jų pamatą. Kuo šie
hidronimai skiriasi nuo tokių hidronimų kaip, pvz., MiGžino Kãpas up. Rk, Tvìrbuto Daubà
up. Vl?
4. Kokios darybos hidronimų pamatu kartais tampa sud÷tiniai hidronimai?
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970) darbu.

17 užduotis
Pateikti sud÷tiniai kilmininkiniai toponimai iš Bronio Savukyno (1963, 235–246) straipsnio.
Atlikite užduotis ir atsakykite į klausimus. Dirbdami galite pasinaudoti Savukyno (1963,
235–246) straipsniu.
Toponimai: Baũkio ẽžeras ež. Užp, Būgõs gãtv÷ g. V, Bùlio Kaktà pv. Klp, Daubõs šaltìnis šlt.
NmŽ, Jáučio D÷jìmas ež. Všn, Jovafšių píevos pv. Lp, Kl7riškių Būdà k. Žž, Lankõs Laũkas k.
Pln, Ùbago brastà brs. Vs, Versmi· upẽlis up. Ktk, ViGko Kìnis vs. Tv, ViGko Mìškas vs. Varn.
1. Sąraše raskite metaforinius toponimus ir paaiškinkite, pagal kurį komponentą jie skiriami
nuo topografinių toponimų. Kas būdinga išskirtam metaforinių toponimų d÷meniui?
2. Sąraše raskite topografinius toponimus ir nurodykite, kokias jų grupes galima skirti pagal
pirmąjį komponentą.
3. Kurie Jūsų išskirti topografiniai toponimai turi: a) lokalinę, b) posesyvinę, c) memorialinę,
d) atributinę reikšmę? Kod÷l sunku skirti memorialinius toponimus nuo posesyvinių
toponimų?
Užduotis parengta remiantis Savukyno (1963, 235–246) straipsniu.

18 užduotis
Iš Vanago (1970) darbo pateikiami sud÷tiniai hidronimai. Atlikite užduotis ir atsakykite į
klausimus. Dirbdami galite pasinaudoti Vanago (1970) darbu.
Hidronimai: Baltíeji Lakajaf ež. Mlt, Baltóji ùp÷ up. Ob, Juodóji Ánčia up. Kpč, Kálninis
ežer7lis ež. Ut, Medìn÷ Žyzdr7 up. Šlv, Senà ùp÷ up. Stk.
1. Nurodykite sud÷tinių hidronimų pamatą. Kaip vadinami šie hidronimai ir kas būdinga jų
nariams?
2. Kuo ypatingas šių hidronimų pirmasis narys? Kuo išsiskiria hidronimai, kurių antrasis
d÷muo yra tikrinis žodis, plg. Juodóji Ánčia up. Kpč, Medìn÷ Žyzdr7 up. Šlv?
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970) darbu.

19 užduotis
Pateikti hidronimai iš Vanago (1970) darbo. Aptarkite jų darybą, dirbdami galite pasinaudoti
Vanago (1970) darbu.
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Hidronimai: Armenà up. Vl, ¸supis up. Sml, Bražýl÷ up. Šm, Briežverts up. Všn, Dubãk÷
up. Ml, Yšeras ež. Lkm, Gráužis ež. Mlt, Iebradas ež. Imbr, Juodýkšnis up. Raud,
Kampuot7l÷ up. Švnčl, Karõsnykas ež. Sem, Kaũkragis up. Krž, Laidẽl÷ up. Pmp, Mẽškinas
ež. Dkšt, Nudefkiškis up. Vp, Robatà up. Pmp, Skregždžiùkas ež. Ut, Sùtr÷ up. Lzd, Vytart·
upẽlis up. Ps, Žvìzdr÷ up. Nmk.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970) darbu.

20 užduotis
Iš Vanago (1981a) žodyno pateikti lietuvių vandenvardžiai: Įdubs up. Btg, Ignõtiškio ežeras
Rk, Ylẽlis ež. Smn, Ìlgas ež. Dbg, Ilgabradà up. Rk, Ìlgasiai ež. Švnč, Imbrasáitis up. Pbr,
Ìndubas ež. Kp, Indrajaĩ ež. Lkm, Iñgerklis up. Dgč, Ìrup÷ up. Vvs, Ištakà up. Jdp.
Naudodamiesi Vanago (1981a) darbu atsakykite į klausimus.
1. Nurodykite pateiktus vandenvardžius, kurių kamienuose yra priešd÷liai. Atskirkite
priešd÷lius ir juos parašykite.
2. Tarp pateiktų hidronimų raskite vandenvardžius, kurių pamatas yra asmenvardis, ir juos
parašykite.
3. Kokia yra up÷s vardo Ilgabradà (Rokiškis) daryba? Ją aptarę pateiktų vandenvardžių sąraše
suraskite dar vieną tokios pačios darybos vandenvardį ir jį nurodykite.
4. Kokio skaičiaus formą turi vandenvardžiai Ìlgasiai ež. (Švenčionys) ir Indrajaĩ ež.
(Linkmenys)?
Užduotis parengta daugiausia remiantis Vanago (1970) darbu.

21 užduotis
Iš Vanago (1970) pateikti hidronimai ir atskirtos jų priesagos. Pagal hidronimų lokalizaciją
nustatykite, kokios baltų genties teritorijoje šie hidronimai yra užfiksuoti. Ar šių hidronimų
priesagos yra siejamos su šios genties kalbiniu paveldu? Kod÷l taip manote? Dirbdami galite
pasinaudoti Vanago (1970; 1988) darbais.
Hidronimai: Čẽd-asas ež. PnmR, Drisv-÷tà up. Dkšt, Indr-ajà up. Ant, Lauk-esà up. Zr,
Laũk-esas ež. Smal, Lig-ajà up. Slk, Nik-ajà up. Imbr, Parsv-btas ež. Dkšt, Rauk-÷tà up.
Dkšt, Smalv-ýkštis ež. Smal, Svbd-asas ež. Sv, Zãr-asas ež. Zr.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970; 1988) darbais.

22 užduotis
Iš Vanago (1970) pateikti hidronimai ir kiti toponimai, paplitę tame pačiame areale. Pagal jų
lokalizaciją nustatykite, kokios baltų genties teritorijoje jie užfiksuoti. Ar pateiktų toponimų
priesagos yra siejamos su šios genties kalbiniu paveldu? Kas dar būdinga šios baltų genties
toponimams? Dirbdami galite pasinaudoti Vanago (1970; 1988) darbais.
Toponimai: Alytùs mst., Apsìng÷ up. Mrk, Kačìng÷ k. Mrk, Kriaušiùs up. Alv, Lapšiùs k. Srj,
Nedzìngis ež. Vrn, Pilvìngis ež. Mrk, Rūdìng÷ pvd. Btr, R?sing÷ k. Lp, Skirziùs ež. Lp,
Skroblùs up. Mrk, Stabìngis ež. Sn, Suvìngis ež. Dg, Svaiciñgis ež. Alv, Šiliñg÷ up. Mrk,
Teirùs ež. Vs, Tvaniùs ež. Btr, Vikšrùs up. Srj, Zebriùs ež. Ūd.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970; 1988) darbais.
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23 užduotis
Toliau pateikti taip, kaip jie buvo publikuoti, du to paties hidronimo kilm÷s aiškinimai,
kurių vieno autorius – Savukynas (1962, 192), o kito – Vanagas (1981, 78). Palyginkite
šiuos kilm÷s aiškinimus ir nurodykite, kuo jie yra panašūs ir kuo skiriasi. Dirbdami galite
pasinaudoti kitais Savukyno (1962) ir Vanago (1981) hidronimų kilm÷s aiškinimais.
Savukyno (1962) aiškinimas:
Dagl-7jas Pasčio ežero dalis Kuprių k. Jūžintų ap. Rk, plg. Dagl-Ajus ež. Tauragnai Ut,
Dẽgl÷ up. Padubysys Šl, Degl-yčia up. Vaiguva Užv; la. Degļ-upe, Dęgl-a pv. EnLV I 204 :
lie. degl÷ ʻbaloje gili, klampi vietaʼ, la. dęglāji ʻniedrig gelegene ausgebrannte Stellenʼ LVV I
541, dèglis ʻeine ausgebrante, mit Wasser gefüllte, Stelle, ein Teichʼ LVV I 461; suf. -÷ja-, žr.
SkŽD 84.
Vanago (1981) aiškinimas:
Dagl8jas ež. dalis Jž. (ir Dagl÷jplis ež. Jž.), DaglAjus ež. Trgn. (ir Dagl÷jplis ež. Trgn.). Plg.
lat. D¼gla pv., Degļupe up. (J. Endzelynas, 1956, p. 204). Greičiausiai sietina su liet. d7gl÷
ʻgili klampi vieta pelk÷jeʼ (matyt, išdegusi vieta – A. V.) (LKŽ II 366), plg. dagluoti ʻdeginti
žymęʼ (ten pat, 210), lat. d¼glāji ʻžema išdeginta vietaʼ (LVV I 451). Dar žr. Savukynas, 1962,
p. 192.
Užduotis parengta remiantis Savukyno (1962) ir Vanago (1981) darbais.

24 užduotis
Toliau su jų kilm÷s aiškinimais iš Vanago (1981) darbo pateikti hidronimai, paplitę tame
pačiame areale. Pagal jų lokalizaciją nustatykite, kokios baltų genties teritorijoje jie
užfiksuoti. Kokios sp÷jamos fonetin÷s ypatyb÷s būdingos šios mirusios genties teritorijoje
užfiksuotiems toponimams? Pamin÷kite bent dvi. Dirbdami pasinaudokite Vanago (1981;
1988) darbais.
Hidronimai: Druk-s up. Slč: druk- sietina su la. druķis ʻm ažas, kresnas vaikas; kuinasʼ, Dùblis up. Žml: dubl- sietina su la. dubļi ʻd umblasʼ, Gruõt-÷ up. Lnkv: gruot- galbūt sietina su la.
gruõti: gruõdi ʻtilto grindų lentosʼ, plg. lie. grañdas ʻtilto grindžiamas medis, grindisʼ, Ruõtis
up. Žml: ruot- galbūt sietina su la. ruõtât ʻsuktis, verstisʼ, Svìrk-alis up. Žml: svirkgreičiausiai sietina su lie. švirksbti ʻčiuršk÷tiʼ, la. svi:kstēt ʻt.p.ʼ, Veger-7 up. Pp: veger- sietina
su la. vedzere siauras, į mišką įsiterpęs upokšnisʼ.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1981; 1988) darbais.

25 užduotis
Nurodžius kitus tos pačios kilm÷s toponimus iš Vanago (1981) darbo pateikti hidronimai,
kurie paplitę tame pačiame areale. Pagal hidronimų lokalizaciją nustatykite, kokios baltų
genties teritorijoje jie užfiksuoti. Kokios sp÷jamos fonetin÷s ypatyb÷s būdingos šios mirusios
genties teritorijoje užfiksuotiems toponimams? Pamin÷kite bent dvi. Dirbdami
pasinaudokite Vanago (1981; 1988) darbais.
Hidronimai: ¸pusinas up. Vdk ir plg. Apuš7 up. Šr, Cedv÷ up. Yl ir plg. Kẽdil÷s pv. Skd,
Cip÷ up. Skd ir (?) plg. Kìp÷ l. Šlu, Čiáuša up. Krtv ir plg. Kiaũš-kalnis kln. Sd, L?kstas up.
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Krš ir plg. Lùkštas ež. Aln, Miklins up. Pp ir plg. la. Mikluojs ež., Sárkainis up. Kv ir plg.
la. Sarkane up.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1981; 1988) darbais.

26 užduotis
Iš Vanago (1981) darbo su kilm÷s aiškinimu pateikti hidronimai. Pakomentuokite šių
lietuvių hidronimų kilmę. Kaip jie atsirado Lietuvos teritorijoje? Dirbdami galite pasinaudoti
Vanago (1981) darbu.
Hidronimai: lie. Pernavà up. Šll, plg. la. PÀrnava ir est. Pärnjärv ež. < pärn ʻliepaʼ ir järv
ʻežerasʼ, Pérnok÷ ež. Sem < *Pern-joki, plg. est. Pärnu-jõgi < pärn ʻliepaʼ ir jõgi, joki ʻup÷ʼ.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1981) darbu.

27 užduotis
Naudodamiesi Vanago (1981) darbu, iš kurio pateikti sugrupuoti hidronimai, paaiškinkite,
pagal ką išskirtos hidronimų grup÷s, ir pakomentuokite, kas kiekvienai grupei būdinga.
Dirbdami galite pasinaudoti Vanago (1981) darbu.
Hidronimai:
A. Jarìlka up. Trgn, Ki:gas up. Akm;
B. Atess ež. Smn, Deimenà up. Lb;
C. Gáiliekas ež. Srj, Lẽstis ež. Plt;
D. Lendrýnas up. Šlu, Iñgerklis up. Dgč;
E. BlAkis up. Prk, Svinuka ež. Vvs;
Užduotis parengta remiantis Vanago (1981) darbu.

28 užduotis
Teikiamos hidronimų iš Vanago (1963, 261–265) straipsnio poros. Paaiškinkite, koks kalbos
reiškinys sieja hidronimus Dùlpis up. Btr, Gr2špelis up. Žsl, Kérpis up. Sv, Pilps up. Užp,
ŠaGp÷ up. Vvr ir ŽaGp÷ up. Skdv, kai šalia pateikti kiti tų pačių hidronimų variantai. Kuris
hidronimų Dulups up. Kdn, Gr2šupelis up. Čk, Kẽrupis up. Šv, Pìlupis up. NmŽ, Šãlupis
up. Vnd ir Žãlupis up. Varn d÷muo tai rodo? Kod÷l? Pateikite šio reiškinio pavyzdžių iš
apeliatyvin÷s leksikos ir juos pakomentuokite. Dirbdami galite pasinaudoti Vanago (1963,
261–265) straipsniu.
Hidronimai: Dùlpis up. Btr ir Dulups up. Kdn, Gr2špelis up. Žsl ir Gr2šupelis up. Čk,
Kérpis up. Sv ir Kẽrupis up. Šv, Pilps up. Užp ir Pìlupis up. NmŽ, ŠaGp÷ up. Vvr ir Šãlupis
up. Vnd, ŽaGp÷ up. Skdv ir Žãlupis up. Varn.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1963, 261–265) straipsniu.

29 užduotis
Tinkamoje teksto vietoje įrašykite žodžius. Dirbdami galite pasinaudoti Vanago (1970; 1981)
darbais.
Aleksandras Vanagas nustat÷, kad hidronimų semantika priklauso nuo jų … … … …
tipų. Darybos ir … … … … ryšys gali būti nustatytas ne kiekvienam hidronimui atskirai, o
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visam darybos … … … … . Tod÷l aiškinant atskiro hidronimo … … … … reikia matyti viso jo
darybos tipo semantiką, nors dalies kurio nors darybos tipo hidronimų semantika gali ir … …
…….
Pirminiai būdvardiniai ir kvalifikaciniai hidronimai beveik visada išreiškia kokį nors
up÷s ar ežero … … … … . Daugelis galūnių vedinių atspindi kokį nors pavadinamojo objekto
požymį, apibr÷žia, … … … … vieną objektą iš kitų … … … … objektų. Priesagų vediniai
parodo lietuvių hidronimijos būdingiausius … … … … bruožus. Priešd÷liniai hidronimai
dažnai rodo ne kokią nors jų ypatybę, bet jų … … … … erdv÷je. Labai įvairi yra sudurtinių
hidronimų semantika. Pirmuoju sudurtinio hidronimu d÷meniu gali būti žodis, kuris parodo
jo požymį, susijusį su up÷s ar ežero savyb÷mis, arba žodis, su jo savyb÷mis neturintis jokių
… … … … . Daug yra ir metaforinių hidronimų, … … … … žymimojo objekto ypatybių. Už
sudurtinius įvairesni yra tik kilmininkiniai hidronimai, kuriais dažniausiai reiškiamas kilm÷s
ir … … … … santykis. Daugelio pirminių daiktavardinių hidronimų ikitoponimin÷ reikšm÷
taip pat buvo labai įvairi ir … … … … atspind÷jo hidronimų ypatybes. Tod÷l aiškinant
hidronimų kilmę … … … … reikia matyti ir jų darybos tipą.
Žodžiai: bendrybių, darybos, indoeuropietiškuosius, išskiria, kilmę, lokalizaciją, nerodančių,
nesutapti, požymį, priklausymo, retai, semantikos, tipui, vienarūšių, visada.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970; 1981) darbais.

30 užduotis
Įrašykite iš Vanago (1981) darbo pateiktus hidronimus su nurodyta jų motyvacija į tinkamas
teksto vietas.
Visi hidronimai skiriami į dvi grupes. Vieną grupę sudaro motyvuoti upių ir ežerų
vardai, kurie jiems susidarant ką nors reišk÷, tur÷jo specialią hidroniminę išskiriamąją
funkciją. Antrą grupę sudaro nemotyvuoti upių ir ežerų vardai, kurie nei aiškesn÷s reikšm÷s,
nei specialios išskiriamosios, įvardijamosios hidronimin÷s funkcijos netur÷jo.
Motyvuoti hidronimai yra dvejopi: vieni apibūdina hidroobjektus, kiti – jų
neapibūdina. Hidroobjektus apibūdinantys hidronimai yra pats gausiausias ir svarbiausias
hidronimų sluoksnis. Daugiausia yra fiziografin÷s reikšm÷s hidronimų (pvz., … … … … … …
… …), kiti dažni – faunos reikšm÷s (pvz., … … … … … … … …), fizinę vandens būseną
apibūdinantys (pvz., … … … … … … … …), floros reikšm÷s (pvz., … … … … … … … …),
mažybin÷s reikšm÷s (pvz., … … … … … … … …), vandens spalvos reikšm÷s (pvz., … … … …
… … … …), vandens kokyb÷s reikšm÷s (pvz., … … … … … … … …) ir hidroobjekto buvimo
vietos reikšm÷s (pvz., … … … … … … … …) hidronimai. Kiti hidronimai yra retesni, tai
didumo, gilumo reikšm÷s (pvz., … … … … … … … …), demonologin÷s reikšm÷s (pvz., … …
… … … … … …), aplinką apibūdinančios reikšm÷s (pvz., … … … … … … … …), vandens
garsų reikšm÷s (pvz., … … … … … … … …), emocinio vertinimo reikšm÷s (pvz., … … … … …
… … …), vandens temperatūros reikšm÷s (pvz., … … … … … … … …), vandens skonio
reikšm÷s (pvz., … … … … … … … …), hidroobjekto paskirties reikšm÷s (pvz., … … … … … …
… …) ir kiti hidronimai.
Hidroobjektų neapibūdinantys hidronimai yra trejopi: jais virtę vandenų
nomenklatūriniai terminai (pvz., … … … … … … … …), kiti apeliatyvai (pvz., … … … … … …
… …) ir posesyvumo bei vietos reikšm÷s hidronimai (pvz., … … … … … … … …).
Nemotyvuoti hidronimai yra tie, kurių susidarymą l÷m÷ ne patys hidroobjektai ar jų
ypatyb÷s, bet įvairios aplinkyb÷s. Vieni nemotyvuoti hidronimai yra nomenklatūriniai
(fiziografiniai) hidronimai (pvz., … … … … … … … …), kiti – kilo iš įvairių vietų pavadinimų
(pvz., … … … … … … … …), įvairių apeliatyvų (pvz., … … … … … … … …), kitų toponimų
(pvz., … … … … … … … …) ir asmenvardžių (pvz., … … … … … … … …).

64

Hidronimai: Abromìn÷ up. Grg < Abrõmas avd., Aklùtis ež. Švnč < aklùtis, Alksnáit÷ up. Užp
< AGksnas ež. Užp, Altupis up. Al < Alytùs mst., Bildẽlis up. Jrb < bildAti, Blauzdà up. Ktk
< blauzdà, Daubà up. Kdl < daubà, Dõniškis ež. Ds < Dõniškis pv., Drùskupis up. Brž <
druskà ir ùp÷, Dumblýnas ež. Ut < dumblýnas, Gelednià ež. Švnč < Gelednià k., Gerùp÷ up.
Pg < gẽras ir ùp÷, Jonẽlis up. Grz < Jonẽlis avd., J?ra up. Trg < j?ra, Kálninis ež. Rdm <
kálninis, Nendrìn÷ up. Gdl < néndr÷, Núogis ež. JnšM < núogas, Ožkups up. Krp < ožkà ir
ùp÷, Platùlis up. Vs < platùlis, Pùtrinis ež. Lkm < putrà, Rùdupis up. Kdl < rùdas ir ùp÷,
Smìlga up. Krk < smìlga, Str÷vs ež. Sem < str÷vùs ʻsraunusʼ, Šaltùp÷ up. Švnčl < šaltà ir ùp÷,
Trìnupis up. Nj < trìnti ir ùp÷, Velnìškis ež. Dg < vélnias, ŽemApl÷ša up. Prnv < žẽm÷ ir plAšti.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1981) darbu.

31 užduotis
Su nurodytu jų pamatu iš Vanago (1981) darbo pateikti hidronimai. Atlikite užduotis ir
atsakykite į klausimus. Dirbdami galite pasinaudoti Vanago (1981) darbu.
Hidronimai: Akìvaras ež. Smal < akìvaras, Antãjaris ež. Sv < Jarà ež., Aplúokas up. Gr <
aplúokas ʻaptvaras gyvuliams; žardisʼ, Arkliaš2dis ež. Kltn < arkls ir š2das, Baũbupis up. Vv
< baũbas ir ùp÷, Beva:dis ež. Mlt < beva:dis, Bìtautas up. Aln < Bìtautas avd., Dùpišk÷ up.
End < Dùpišk÷ pv., Giltin7 up. Zp < giltin7, Júodeglynis ež. Šmn < Júodeglynis mš., Kãtilas
ež. Vp < kãtilas, Kr?šis up. Kv < kr?šis ʻpakriauš÷ʼ, Mardõsas up. Yl < Mardõsas avd., Mefžis
up. Gr < Mefžiai k., Perk?nravis up. Grk < Perk?nas ir rãvas, Pìktežeris ež. Pln < pìktas ir
ẽžeras, Pirdùkas ež. Krtv < pérsti, Põ Degimù ež. Rud < Degìmas l., Skalbyklà up. Šlv <
skalbyklà, Sraũtas up. Btg < sraũtas, Šalnà ež. Smal < šalnà, Vaick?nišk÷ up. Srj <
Vaick?nišk÷ k., VeGnupis up. Kdl < vélnias ir ùp÷, Vydeikà up. Kv < Vydeikà avd., Žiaurs ež.
Švnč < žiaurùs, Žvi:gždas up. Kp < žvi:gždas.
1. Sąraše raskite nemotyvuotus hidronimus ir suskirstykite juos į grupes pagal jų pamatą.
Kaip atsirado nemotyvuoti hidronimai, kilę iš nomenklatūrinių terminų?
2. Sąraše raskite motyvuotus demonologin÷s reikšm÷s hidronimus ir apibūdinkite leksiką,
kuri tapo šių hidronimų pamatu.
3. Sąraše raskite motyvuotus emocinio vertinimo reikšm÷s hidronimus ir paaiškinkite, ką jie
rodo.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1981) darbu.

32 užduotis
Su nurodytu jų pamatu iš Vanago (1981) darbo pateikti hidronimai. Atlikite užduotis ir
atsakykite į klausimus. Dirbdami galite pasinaudoti Vanago (1981) darbu.
Hidronimai: Beržánka up. Jon < Beržaf k., Bildẽlis up. Jrb < bildAti, bildùs, Bìt÷ up. Pgg <
bìt÷, Čiurlẽlis up. Pln < čiurl7 ʻčiurkšl÷ʼ, Dẽgl÷ up. Krtv < dẽgl÷ ʻgili, klampi vieta pelk÷jeʼ,
Drùskupis up. Brš < druskà, Gaũdupis up. Plt < gaũsti ʻūžti, oštiʼ, Gavefkių ẽžeras ež. Dbg <
Gavefkiai k. ir ẽžeras, Gyl7 up. Bsg < gyl7 ʻgilumaʼ, Gorups up. Sb < gorùs ʻkartusʼ ir ùp÷,
Grasáitis ež. Mlt < grasùs ʻv÷sus, šaltisʼ, Jakšìk÷ up. Klm < Jakšs, Klẽvas up. Sn < klẽvas,
Laũmupis up. Sd < Laũm÷s k., Lksn÷ up. Klm < la. lfksne ʻklampi, liūliuota pelk÷ʼ, Loks up.
Jon < loks, Miguliùkas ež. Sem < Miguls pv., Néndr÷ up. Trk < néndr÷, Sajõs ẽžeras ež. Ps
< Sajà avd. ir ẽžeras, Sinkup÷ up. Btg < Sìnka, Siñkus avd., Spufg÷ up. Žmt < spufg÷ ʻpieva,
kurią pavasarį užlieja vanduoʼ, S?rinis ež. Všt < sūrùs, Šalnáitis ež. Švnčl < šalnà, Švìlp÷ up.
Kv < šviGpti, TuGkio Rãgo upẽl÷ up. Šlu < TuGkio Rãgas ež. ir upẽl÷, V÷sà up. Vrn < v÷sùs,
vAsti, Viešmuõ up. Jnšk < viešmuõ ʻupokšnisʼ, Žvìrblis up. Gdr < žvìrblis.
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1. Sąraše raskite hidroobjektų neapibūdinančius motyvuotus hidronimus, kurie kilo iš
vandenų nomenklatūrinių terminų, ir paaiškinkite, kaip nomenklatūriniai terminai virto
pavadinimais.
2. Sąraše raskite hidroobjektų neapibūdinančius motyvuotus hidronimus, kurie kilo iš augalų
ir gyvūnų pavadinimų. Kod÷l šie toponimai laikomi neapibūdinančiais hidronimų?
3. Sąraše raskite hidroobjektų neapibūdinančius motyvuotus hidronimus, turinčius
posesyvumo ir vietos reikšmę, ir sugrupuokite juos pagal jų darybą. Kod÷l sunku skirti
posesyvumo ir vietos reikšmes?
4. Aptarkite likusius hidronimus pagal jų semantiką (motyvuoti/ nemotyvuoti, jei motyvuoti
– apibūdinantys/ neapibūdinantys hidroobjektų) ir suskirstykite į reikšmines grupes pagal
pamatą.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970; 1981) darbais.

33 užduotis
Su nurodytu jų pamatu iš Vanago (1981) darbo pateikti motyvuotos reikšm÷s hidronimai. Į
tinkamą lentel÷s vietą įrašykite hidronimus, apibūdinančius hidroobjektą. Nurodykite, į
kokias grupes galima smulkiau suskirstyti fiziografin÷s reikšm÷s hidronimus, ir ten juos
priskirkite. Dirbdami galite pasinaudoti Vanago (1970; 1981) darbais.
19 lentel÷
Motyvuotų hidronimų rūšis Hidronimai
Fiziografin÷s
reikšm÷s
hidronimai
Faunos reikšm÷s hidronimai
Floros reikšm÷s hidronimai
Fizin÷s vandens būsenos
hidronimai
Vandens spalvos hidronimai
Vandens
kokyb÷s
hidronimai
Hidronimai: Adve:nišk÷ up. Šk < adve:nas ʻatbulas, atžagarasʼ, Bebrupis up. Lkš < bẽbras ir
ùp÷, BArupis up. Btg < bAras ʻtamsiai rudos spalvosʼ, Bliūdẽnis ež. JnšM < bli2das ʻd ubuoʼ,
Bruzdẽl÷ up. Bsg < bruzdAti, D÷ls ež. Ut < d÷l7, Drumstà up. Bt < drumstà, Dueblis ež. Ign
< dueblas, Dviliñkis up. Grg < dviliñkis ʻkas sudurtasʼ, Gáilintas ež. Mrk < prūs. gaylis
ʻbaltasʼ, Geebin÷ up. Gdž < gémb÷ ʻvingisʼ, Judins up. Kvr < judùs ʻjudrusʼ, Júodravis up. Rs <
júodas ir rãvas, Kalkùtis up. Lbv < kálk÷s, Kampuõtis ež. Smal < kaepas, Karosìnis ež. Als <
karõsas, Kastìn÷ up. Alvt < kàsti, kastìnis ʻkastas, iškastasʼ, Klaepupis up. Brž < klaepus ir
ùp÷, MeGdikup÷ up. Trg < *Meldikis < méldas ir ùp÷, Miltaujà up. Trg < mìltai, Pálšis up. Grz
< pálšas, Plaũkupis up. Vdk < plaũkti ir ùp÷, Príešginis up. Žvr < priẽš ir gìnti, Rãtupis up.
Rs < rãtas ir ùp÷, Ríebežeris ež. Smal < riebùs ir ẽžeras, Samanìnis ež. Dg < samanà,
Serbeñtupis up. Dr < serbeñtas ir ùp÷, SiGkupis up. Yl < siGk÷ ir ùp÷, Skersùtis up. Žml <
ske:sas, Skriaudùtis up. Mrj < skriaudùs ʻsraunusʼ, Smalìn÷ up. Jon < smalà ʻdervaʼ, Sm÷lAtas
up. Ut < sm÷lAtas, Švìtinis up. Pš < švìsti, švitAti, Tklis ež. Užv < tykùs, Tvẽrupis up. Vvr <
tvérti ir ùp÷, Ūdrókšlis up. Užp < ūdrà, Viksvójis ež. Ign < viksvà, Vìngainis up. Kv < vìngis,
vingiúoti, Vnupis up. Sb < vnas ir ùp÷, Žvi:gždin÷ up. Rud < žvi:gždas.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970; 1981) darbais.

66

34 užduotis
Iš Vanago (1981) pateikti su nurodytu jų pamatu hidronimai. Atlikite užduotis ir atsakykite į
klausimus. Dirbdami galite pasinaudoto Vanago (1970; 1981) darbais.
Hidronimai: Alksnẽl÷ up. Lkm < AGksnas ež. Lkm, Bigùlis up. Dbk < bìgas ʻtrumpas, mažasʼ,
Dvarãup÷ up. Žm < dvãras ir ùp÷, Gìlupis up. Kdl < gilùs, Ilgẽlis ež. Antz < ìlgas, Gramzióji
up. Erž < gramzùs ʻgiliusʼ, Kumpuoliõkas ež. Dgč < Kumpuõlis ež. Ant, Lauk· upãlis up. Sd <
laũkas ir upãlis, Mažìklis ež. Vvs < mãžas, Pakalnáitis ež. Šlv < pakaGn÷, Raistìnis ežeriùkas
ež. Lkm < raistìnis ʻraistoʼ ir ežeriùkas, Sẽklinas ež. Pbrd < seklùs, Smùlkis ež. Lel < smùlkus,
Šalčýkščia up. Šlčn < Šalčià up. Šlčn, Tankumõs ẽžeras ež. Rud < tankumà ir ẽžeras, Truepis
up. Yl < truepas, Užmolìnis ež. Lkm < ùžmolis ʻvieta už molio, už molynųʼ.
1. Kas sieja visus pateiktus hidronimus?
2. Sąraše raskite hidronimus, kurie yra mažybin÷s reikšm÷s, ir aptarkite, kas jiems būdinga,
koks jų darybos būdas.
3. Sąraše raskite hidronimus, kurie yra hidroobjekto buvimo vietos reikšm÷s, ir nurodykite,
kas sieja visų hidronimų pamatą.
4. Išskirkite likusių pateiktų hidronimų grupes ir nurodykite, kod÷l jų reikšm÷ yra specifin÷.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970; 1981) darbais.

35 užduotis
Į grupes pagal pamato semantiką suskirstykite iš Vanago (1981) darbo pateiktus hidronimus,
kai nurodyta jų motyvacija. Dirbdami pasinaudokite Vanago (1981) sukurta semantine
hidronimų klasifikacija.
Hidronimai: Apvalafnis ež. Sv < apvalafnis, Aukšlìnis ež. Klt < aũkšl÷, Barõnas up. Gdr <
barõnas, Cìb÷ up. Rs < cìbas ʻstriukas, trumpasʼ, Dóbilupis up. Krtv < dóbilas, Gervãbal÷ up.
Ps < Gervãbalis plk., Gastautìškių ẽžeras ež. Sem < Gastautìšk÷s k. ir ẽžeras, Kartenãl÷ up.
Krt < Ka:tena mstl., Krankùpis up. Šl < krañkti ir ùp÷, Kufsupis up. Dr < kufsis ir ùp÷, Kùlp÷
up. Šll < kuGp÷ti ʻmuštiʼ, Kulv÷ up. Jon < Kulvà k., Kuprẽl÷ up. Kp < Kùpr÷ up. Kp, Kùprupis
up. Yl < kuprà ir ùp÷, Lazdýnupis up. Grk < lazdýnas, Ledaũn÷ up. Vlkj < ledaũn÷ ʻvieta, kur
laikomi ledaiʼ, Kanavà up. Dt < kanavà ʻgriovysʼ, Kártupis up. Raud < kartùs, Kraujìn÷ up.
Slk < kraũjas, Máiva up. Vrn < máiva ʻbala, klampyn÷ʼ, Mélnyčios upẽlis up. Zp < mélnyčia ir
upẽlis, Molkass up. Vv < molkass ʻm olduob÷ʼ, Pašaul7 up. Lp < Šauls ež., Pe:kasas up.
Brb < pe:kasas, Pievs up. Trk < píeva, Pi:čežeris ež. Antz < pirtìs ir ẽžeras, Prefkšupis up.
Žal < Prefkšas avd. ir ùp÷, Pr2das ež. Lkm < pr2das, Raganùp÷ up. Vvs < rãgana ir ùp÷,
Raudónupis up. Aln < raudónas ir ùp÷, Saũsupis up. Als < saũsas ir ùp÷, Snaigýnas ež. Vs <
sniẽgas, snafg÷, Sodýbos upẽlis up. Srd < sodýba ir upẽlis, Šlýnravis up. Grg < šlýnas ir rãvas,
Šliurkupis up. Klm < šliu:kšti ʻčiurkštiʼ ir ùp÷, Šūdẽlis ež. Vrn < š?das, Traukšls up. Šll <
traukšls, Varžaviet÷ up. An < várža ʻbučiusʼ ir vietà, Žagarn÷ up. Jnšk < žãgaras, Žalíeji
ežeraf ež. R < žalíeji ir ežeraf, Žarnà up. Žr < žarnà, Žebraũskis up. Kv < Žebraũskis avd.,
Žvyrýnas ež. Ut < žvyrýnas.
Užduotis parengta remiantis Vanago (1981) darbu.
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4.2. Oikonimai: praeities žmonių ir jų aplinkos liudytojai
1 užduotis
Į tinkamą teksto vietą įrašykite iš Marijos Razmukait÷s (1981, 199–204; 1988, 88–104;
1991, 53–60; 1999, 159–201; 2002, 121–130; 2003, 63–80; 2008, 60–72) darbų pateiktus
oikonimus, kai nurodytas jų pamatas. Dirbdami galite pasinaudoti Razmukait÷s (1981, 199–
204; 1988, 88–104; 1991, 53–60; 1999, 159–201; 2002, 121–130; 2003, 63–80; 2008, 60–
72) darbais ir Vanago (1970) hidronimų klasifikacija.
Lietuvių oikonimai darybiškai nagrin÷jami taikant Aleksandro Vanago sukurtą
klasifikaciją. Daugiausia tirti labiausiai paplitę antriniai priesaginiai oikonimai. Nustatyta, kad
lietuvių priesagin÷s darybos oikonimų modeliai dažniausiai priklauso nuo jų pamato. Iš
hidronimų kilę oikonimai dažniausiai sudaromi su priesaga -÷n- (pvz., … … … … … … … …),
iš kitų oikonimų – su -al- (pvz., … … … … … … … …), iš apeliatyvų – su -išk- (pvz., … … …
… … … … …), iš asmenvardžių – taip pat su -išk- (pvz., … … … … … … … …). Kita dažna
toponimų grup÷ – pluralia tantum oikonimai, kurių daugiausia yra ten, kur funkcionuoja ar
funkcionavo to paties kamieno asmenvardžiai (pvz., … … … … … … … …).
Kiti oikonimų darybos tipai retesni. Tai pirminiai (pvz., … … … … … … … …) ir
antriniai galūnin÷s darybos (pvz., … … … … … … … …) oikonimai. Taip pat nepopuliarūs
antriniai priešd÷lin÷s darybos oikonimai (pvz., … … … … … … … …). Sudurtinių oikonimų
leksemos dažniausiai yra bendriniai ir tikriniai daiktavardžiai (pvz., … … … … … … … …),
būdvardžiai (pvz., … … … … … … … …), kartais – skaitvardžiai (pvz., … … … … … … … …).
Sud÷tiniai oikonimai yra kilmininkiniai (pvz., … … … … … … … …) ir kvalifikaciniai (pvz.,
… … … … … … … …). Darybiškai lietuvių oikonimus daugiausiai tyr÷ Marija Razmukait÷.
Oikonimai: AGksniakiemis k. Ašmn < aGksnis ir kiẽmas, Antanòpolis vs. Grž < Antãnas ir
pòlis, Apsìng÷ k. Mrk < Apsìng÷ up. Mrk, Befnoras k. Brž < Befnoras avd., Butrimóniai k. Pn
< Butrimónis avd., Davafnių Girià vs. Pkln < Davafniai k. (buv.) Užp ir girià, Júodalaukis k.
Grb < júodas ir laũkas, KaGtan÷nai mstl. Švnč < Kaltãnis ež. Klt, Liškiavà k. Kbš < Lìškiavis
ež. Lš, Mažuláičiai k. Klm < Mažuláitis avd., Naujàsis Daug÷lìškis k. DglšN < naujàsis ir
Daug÷lìškis, Nedzìng÷ k. Ndz < Nedzìngis ež. Vrn, Pagam7 k. Pp < Gam7 up. Pp, Pakelìšk÷ k.
Mrj < pakel7, Penkvalãkiai k. Plv < penkì ir valãkas, Rubikãliai k. Mžk < Rubikaf k. Mžk,
Sìmonišk÷ k. Šl < Sìmonas avd., Žirg· Ganklos k. Jnp < žirgaf ir ganklos.
Užduotis parengta remiantis Razmukait÷s (1981, 199–204; 1988, 88–104; 1991, 53–60; 1999, 159–201; 2002,
121–130; 2003, 63–80; 2008, 60–72) straipsniais.

2 užduotis
Naudodamiesi Vanago (1970) sukurta hidronimų darybos nagrin÷jimo schema ir
Razmukait÷s darbais darybiškai išnagrin÷kite iš Razmukait÷s (2008, 60–72) straipsnio
pateiktus oikonimus ir nurodykite jų pamatą. Dirbdami galite pasinaudoti Razmukait÷s
(2008, 60–72) straipsniu, VŽ, Vanago (1970; 1981) darbais.
Oikonimai: Alantà mstl. Ml, Aukšlìn÷ k. Sem, Ažvìnčiai k. Kzt, Dervìniai k. Antz, E:žvilkas
mstl. Erž, Gaid7 k. Rim, Galkáičiai k. Plp, Gelovìn÷ k. Mrk, Jósvainiai mstl. Jsv, Lakajà k.
Lbn, Lazdìjai mst. Lzd, Lukštìniai k. Krns, Mõckupiai k. Snt, Móliup÷ vs. Glv, Nikajà vs. Jnš,
Ringóv÷ k. Dglš, Rùkainiai k. Rkn, Šìrvintos mst. Šr, Varmìk÷ k. Užv, Várnaičiai k. Erž,
Vaškùčiai k. Btg, Žagãriai k. Pn, Žuvintà k. Vrbj.
Kas sieja visų oikonimų pamatą?
Užduotis parengta remiantis Razmukait÷s (2008, 60–72) straipsniu ir Vanago (1970; 1981) darbais.
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3 užduotis
Tarp toponimų, pateiktų iš Razmukait÷s (1993, 133–165) straipsnio, raskite pluralia tantum
oikonimus ir naudodamiesi LPŽ nurodykite jų pamatą. Išskirtus oikonimus sugrupuokite
pagal jų pamatą ir paaiškinkite, kokią arealinio pobūdžio informaciją jie teikia. Apibr÷žkite,
kokie oikonimai vadinami pluralia tantum. Nurodykite, kas yra likusių oikonimų pamatas.
Dirbdami pasirinktinai pasinaudokite Razmukait÷s (1993, 133–165) straipsniu, VŽ, Vanago
(1981a) žodynu ir LKŽe.
Oikonimai: Andri?nai k. Kš, ButAnai k. Rd, Ceikin7liai k. Ign, DarbAnai mstl. Krtn,
Dvarẽlišk÷s k. Prn, Janónys k. An, Mažiónys k. Ut, Mikoláičiai k. Akm, Mikuliónys k. V,
Petráičiai k. Tl, Radži?nai k. Ukm, Rukš÷naf k. Ign, Stank?nai k. Lzd, Šárk÷nai k. Ukm,
Týtuv÷nai mst. Klm, Urbáičiai k. Krtn.
Užduotis parengta daugiausia remiantis Razmukait÷s (1993, 133–165) straipsniu.

4 užduotis
Sugrupuokite iš Razmukait÷s (1981, 199–204; 1988, 88–104; 1991, 53–60; 1999, 159–201)
straipsnių pateiktus priesaginius oikonimus pagal jų pamatą. Nurodykite, į kokias grupes
pagal pamato kilmę galima skirstyti oikonimus, atsiradusius iš asmenvardžių. Dirbdami
galite pasinaudoti Razmukait÷s (1981, 199–204; 1988, 88–104; 1991, 53–60; 1999, 159–
201) straipsniais.
Oikonimai: Baltráitišk÷ k. Jrb < Baltráitis avd., Bèkeriškiai k. Trg < Bèkeras, Bèkeris avd.,
Bùtkišk÷ k. Rs < Butkà, Butks, Bùtkus avd., Daučioniùkai k. V < Daučiónys k. V,
GaveikAnai k. Ign < Gavefkis ež. Ign, GudAnišk÷s k. Ut < GudAnas avd., Kúosiškiai k. Pkr <
Kúosa avd., Kurklẽliai k. An < Kurkliaf mstl., k. An, Lóbiniai k. Ign < lóbas, Maslauskìškiai
k. Rs < Masláuskas avd., Meriónys k. Pbrd < Merà up. Pbrd, Mil?niškis k. An < Mil?nas,
Nárvydiškiai k. Brž < Nárvydas avd., Staniavà k. Al < Stans avd., UžupAnai k. V < ùžupis,
Výtautišk÷ k. Lzd < Výtautas avd.
Užduotis parengta remiantis Razmukait÷s (1981, 199–204; 1988, 88–104; 1991, 53–60; 1999, 159–201)
straipsniais.

5 užduotis
Iš Razmukait÷s (1981, 199–204; 1988, 88–104; 1989, 138–147; 1991, 53–60; 1999, 159–
201) straipsnių pateikti priesaginiai oikonimai ir atskirtos jų priesagos. Pasirinktina
naudodamiesi Razmukait÷s (1981, 199–204; 1988, 88–104; 1989, 138–147; 1991, 53–60;
1999, 159–201) straipsniais, VŽ, LPŽ, Vanago (1981a) žodynu ir LKŽe nurodykite jų
pamatą ir išskirkite oikonimus į grupes pagal jų kilmę.
Oikonimai: Akmen-ìšk÷ vs. Zr, Berž-ìšk÷s k. Šlčn, Daukiñt-išk÷ k. Klm, Druskinink-7liai k.
Lzd, Juõzap-išk÷s k. Trak, Kùp-iškis mst. Kp, Nemun-áitis mstl. Al, Šalčinink-7liai k. Šlčn.
Užduotis parengta remiantis Razmukait÷s (1981, 199–204; 1988, 88–104; 1989, 138–147; 1991, 53–60; 1999,
159–201) straipsniais.
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6 užduotis
Sugrupuokite iš Razmukait÷s (2002, 121–130) straipsnio pateiktus sudurtinius oikonimus
pagal jų sudedamuosius d÷menis, kai nurodytas jų darybos pamatas. Dirbdami galite
pasinaudoti Razmukait÷s (2002, 121–130) straipsniu.
Oikonimai: Aukštãdvaris k. Sdrv < áukštas ir dvãras, Ba:tlaukis k. Varn < Bartas avd. ir
laũkas, Béištrakiai k. Plm < Beišs avd. ir trãkas, Béržatiltis vs. Trgn < béržas ir tìltas,
Bríedlaukis k. Imbr < bríedis ir laũkas, Galãverknis k. Tlk < gãlas ir Ve:kn÷, Grãžjūris k. Kv
< gražùs ir J?ra up., Júostaviečiai k. Sdl < Júosta up. Pn ir vietà, Ketùrkaimis k. Jdp < keturì
ir káimas, Prienlauks k. Šil < Príenai mst. ir laũkas, Raudónpamūšis k. Gstg < raudónas ir
Pam2šis k. Grž, Sausalaũk÷ k. Sv < saũsas ir laũkas, Trilauks k. Pjv < trs ir laũkas,
Viršùrodukis k. Vrn < viršùs ir Róduka k. Mrk.
Atlikę užduotį atsakykite į klausimus.
Kuo darybiškai skiriasi sudurtiniai oikonimai nuo sudurtinių hidronimų? Nuo ko šis
skirtumas priklauso? Kokie bendriniai daiktavardžiai dažnai yra antrojo d÷mens pozicijoje?
Užduotis parengta remiantis Razmukait÷s (2002, 121–130) straipsniu.

7 užduotis
Raskite ir į tinkamą lentel÷s vietą įrašykite iš Razmukait÷s (2003, 63–80) straipsnio pateiktus
kilmininkinius sud÷tinius oikonimus pagal jų d÷menis, kai nurodytas jų darybos pamatas.
Dirbdami galite pasinaudoti Razmukait÷s (2003, 63–80) straipsniu.
Oikonimai: Ašmenõs Kẽlias kl. Nmž < Ašmenà mst. ir kẽlias, Aukštùtiniai Kani2kai k. Užl <
aukštùtiniai ir Kani2kai k. Pnvž, Ąžuolų Būdà k. Guob < ąžuolaf ir būdà, Genč· Mẽds÷džiai
k. Dr < Geñčas, Geñčus pvd. ir mẽds÷džiai, Giž· Da:žininkai k. Gž < Gižaf k. Gž ir
da:žininkai, Didíeji Mostáičiai k. Kl < didíeji ir Mostáičiai, Juknónių Babìliai k. Žž < Juknónys
k. Žž ir babìliai, Kaidon7lių Mal2nas k. Sž < Kaidon7liai k. Sž ir mal2nas, KairAnų ŠilAnai vs.
Lvr < KairAnai k. Kairn ir ŠilAnai k. Rkn, Klev· Būdà k. Plm < klevaf ir Būdà k. Plm,
Kudìrkos Naũmiestis mst. Šk < Kudìrka pvd. ir Naũmiestis mst., Lankõs Laũkas k. Pkšt <
lankà ir laũkas, Mažíeji Mostáičiai k. Kl < mažíeji ir Mostáičiai, Me:kio ViGkišk÷s k. Trgl <
Merks up. Mrk ir ViGkišk÷s k. Trgl, Miẽsto Kálniškiai k. Ms < miẽstas ir kálniškiai, Ožkõs
Akmuõ vs. Lbn < ožkà ir akmuõ, Paromãt÷s Krušónys k. Plm < *Paromãt÷, plg. Parõmatis
mš. Plm, ir Krušónys dv. (buv.) Kš, Plask?nų Būdà k. Klv < Plask?nai k. Klv ir būdà, Smálvų
Aikšt7 k. Smal < Smálvos k. Smal ir aikšt7, Ta:tupio Srúoga k. ŪtN < Ta:tupis k. ŪtN ir
Srúoga k. (buv.) ŪtN, Vìšakio Rūdà k. KzR < Vìšakis up. KzR ir Rūdà k. Šil, Žemùtiniai
Kani2kai k. Užl < žemùtiniai ir Kani2kai k. Pnvž.
Pirmasis d÷muo
oikonimas
oikonimas
oikonimas
oikonimas
hidronimas

Antrasis d÷muo
oikonimas
apeliatyvas
pavadinimas)
apeliatyvas
pavadinimas)
apeliatyvas
pavadinimas)
oikonimas

20 lentel÷
Sud÷tiniai kilmininkiniai oikonimai
(vietos
(objekto
(asmens
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drimonimas
asmenvardis
asmenvardis
apeliatyvas
(topografinis
terminas,
vietos
pavadinimas)
apeliatyvas
(topografinis
terminas,
vietos
pavadinimas)
apeliatyvas
(topografinis
terminas,
vietos
pavadinimas)
apeliatyvas
(augmenijos,
gyvūnijos
pavadinimas)

oikonimas
apeliatyvas
pavadinimas)
oikonimas
oikonimas

(vietos

apeliatyvas
(topografinis
terminas,
vietos
pavadinimas)
apeliatyvas
pavadinimas)

(asmenų

apeliatyvas
(geografinio
objekto pavadinimas)

Aptarkite, kas būdinga kitiems sud÷tiniams oikonimams, kurių neįraš÷te į lentelę.
Užduotis parengta remiantis Razmukait÷s (2003, 63–80) straipsniu.

8 užduotis
Naudodamiesi VŽ, LPŽ, Vanago (1981a) žodynu ir LKŽe nurodykite iš Razmukait÷s (1981,
199–204; 1988, 88–104; 1991, 53–60; 1999, 159–201; 2002, 121–130; 2003, 63–80; 2008,
60–72) straipsnių pateiktų oikonimų pamatą ir sugrupuokite juos darybiškai. Dirbdami taip
pat galite pasinaudoti ir Razmukait÷s (1981, 199–204; 1988, 88–104; 1991, 53–60; 1999,
159–201; 2002, 121–130; 2003, 63–80; 2008, 60–72) straipsniais.
Oikonimai: Bražuõl÷ k. Trak, Dùsetos mst. Zr, E:žvilkas mstl. Erž, Gõjiškis vs. Brž, Jūžintaf
mstl. Jž, Lydõs Kẽlias k. Nmž, Mõckiškis k. Rd, Naujãlaukis k. Lgm, Naujàsis Kampẽlis k.
Dglš, Nemun7lio Radvìliškis mstl. RdN, Ske:sabaliai k. Bzd, ŠaGčininkai mst. Šlčn,
Troškūn7liai vs. An, Vìlnius mst., Žuvintà k. Vrbj.
Užduotis parengta remiantis Razmukait÷s (1981, 199–204; 1988, 88–104; 1991, 53–60; 1999, 159–201; 2002,
121–130; 2003, 63–80; 2008, 60–72) straipsniais.

9 užduotis
Atsakykite į klausimus apie su kilm÷s aiškinimais iš Vanago (1996) darbo pateiktus
oikonimus ir jų pamatus. Dirbdami pasinaudokite Vanago (1996) darbu.
Oikonimai: Bebrus7liai k. Mlt < Bebrusaf k. Mlt, Bìrštonas mst. < Bìrštonas avd., DarbAnai
mstl. Krtn < Darbà up. Krtn, Dysnà k. Ign < Dysnà up. Ign, Ylakiaf mstl. Skd < Ylakỹs,
Ýlakis avd., Jonišk7lis mstl. Ps < Jõniškis mst., Paringỹs k. Ign < Ring7 up. Ign, Veisiejaf mst.
Lzd < VeisiSjis ež. Lzd.
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1. Kas sieja visų oikonimų pamatus? Pagal kokį požymį juos galima išskirti į atskiras grupes?
Nurodykite tas onimų grupes ir joms priskirkite oikonimų pamatą.
2. Kod÷l aiškiant Ylaki· miestelio vardą jo pamatu nurodomi du asmenvardžiai Ylakỹs ir
Ýlakis?
3. Atskyrę iš pateiktų gyvenamųjų vietų vardų pirmininius ir antrinius oikonimus
nurodykite, kokį darybos formantą turi atskirtieji antriniai oikonimai.
4. Kaip darybiškai skiriasi daugiskaitin÷s oikonimų Ylakiaf mstl. Skd < Ylakỹs, Ýlakis avd. ir
Veisiejaf mst. Lzd < VeisiSjis ež. Lzd formos?
5. Kokios informacijos apie oikonimų Bebrus7liai k. Mlt < Bebrusaf k. Mlt, Paringỹs k. Ign <
Ring7 up. Ign pobūdį teikia jų darybos formantai?
Užduotis parengta remiantis Vanago (1996) darbu.

10 užduotis
Atsakykite į klausimus apie vietovardžius, pateiktus iš LVŽ ir VŽ. Dirbdami galite
pasinaudoti LVŽ, VŽ ir kitais onomastikos darbais.
Vietovardžiai: Amèrika k. dl. Pgg, BeGgija mstl. dl. Ššt, Berlýnas k. dl. Klk, Lòndonas k. Jon,
Parỹžius vs. Jon, Šveicãrija k. Jon, Varšuv7l÷ vs. Trak, Venècija k. Jon.
1. Kaip atsirado šie vietovardžiai Lietuvoje? Kaip jie yra vadinami?
2. Kokie bruožai sieja nurodytus vietovardžius?
3. Kokia pateiktų vietovardžių daryba? Parašykite šių vietovardžių pamatą ir išskirkite jų
grupes.
4. Kur Lietuvoje yra „rojus“? Naudodamiesi VŽ suraskite iš šio apeliatyvo atsiradusį pirminį
vietovardį, jį lokalizuokite ir aptarkite jo atsiradimo istoriją.
Užduotis parengta remiantis VŽ.

11 užduotis
Perskaitę miesto vardo kilm÷s aprašą atsakykite į pateiktą klausimą. Dirbdami galite
pasinaudoti Vanago (1996) darbu.
1. Tai senas Lietuvos miestas, kurį įkūr÷ Didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas, ten
pastatęs pilį ir perk÷lęs į jį savo sostinę iš Kernav÷s. Sp÷jama, kad miesto vardas istorijos
šaltiniuose pamin÷tas 1337 m. ir tuo laiku jau gal÷jo būti to miesto vardo kunigaikštyst÷. Šio
vardo kilm÷ aiški: jis atsirado iš apeliatyvo, kuris turi reikšmes ʻm iške pakilesn÷ pieva, iškirsta
ar išdegusi miško vieta; visuma krūmų veislių, kurios sudaro žemutinį miško ardąʼ,
daugiskaitos. Lietuvoje yra žinoma dešimtys vietų, turinčių šį vardą, kurie skiriasi tik
kirčiuote: vieni yra antrosios, o kiti – ketvirtosios (tokių yra dauguma). Kokio tai Lietuvos
miesto vardas?
2. Tai viena seniausių Lietuvos gyvenviečių, kuri minima 1253 m. Livonijos ordino ir Kuršo
sutartyje. XII–XIII a. šis miestas buvo prekybos centras, svarbiausias Lietuvos uostas, XVI–
XVIII a. – seniūnijos centras, 1547 m. – minimas jis kaip miestelis. Šio vietos vardo
geografija rodo, jog, kaip man÷ Kazimieras Būga, tai kuršiškas vietovardis. Greičiausiai šio
miesto vardas tur÷jo fiziografinio termino reikšmę ʻu žakusių ežerų vietoje esančios didel÷s
pelk÷s, tyrumaiʼ. Pirmin÷ miesto vardo reikšm÷, matyt, buvo susijusi su dr÷gnų žemumų,
pelkių, užliejamų pievų ar pan. sąvokomis. Kokio tai Lietuvos miesto vardas?
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3. Šis miestas apie XV a. vidurį buvo muitin÷, o tokį patį vardą turi du Lietuvos kaimai ir
kelios negyvenamos vietos – up÷s, pievos, raistas, laukas, miškas. Šios vietos vardas atsirado
iš apeliatyvo, kuris reišk÷ ʻvilkų gaujaʼ, tod÷l manoma, kad taip vadintos vietos, kuriose būta
daug vilkų. Kokio tai Lietuvos miesto vardas?
4. Lietuvoje esama gyvenviečių, kurių vardai, kaip mano Janas Otrembskis, yra kilę iš
turgaus dienų pavadinimų. Tie turgaus dienų pavadinimai yra seredà ʻtrečiadienisʼ, subatà
ʻšeštadienisʼ ir greičiausiai pãned÷lis ʻpirmadienisʼ. Kokie tai gyvenviečių pavadinimai?
Užduotis parengta remiantis Vanago (1996) darbu.

12 užduotis
Vietovardžiai pateikti iš LTV. Lietuvių kalboje, kaip ir kitose kalbose, yra nuo seno
vartojamų tradicinių vietovardžių, kurių nei fonetin÷ išraiška, nei tarimas nesutampa su
oficialiąja jų forma. Tuo vadovaudamiesi prie Rusijos Federacijos Kaliningrado srities
sulietuvintų oficialiųjų vietovardžių formų, prie kurių skliaustuose pateiktos nesulietuvintos
formos, parašykite tradicines jų vietovardžių formas, įprastai vartotas ir vartojamos lietuvių,
ir jas sukirčiuokite. Tinkamas tradicines vietovardžių formas pasirinkite iš kito vietovardžių
sąrašo. Dirbdami galite pasinaudoti LTV.
Rusijos Federacijos Kaliningrado srities oficialiosios vietovardžių formos: Bagratiònovskas
(rus. Bagrationovsk) mst., Černiachòvskas (rus. Černjahovsk) mst., Čìstyje Prùdai (rus. Čistye
Prudy) bžk., Gùsevas (rus. Gusev) mst., Gvardefskas (rus. Gvardejsk) mst., Iñstručius (rus.
Instruč) up., Kaliningrãdas (rus. Kaliningrad) mst., Matròsovka (rus. Matrosovka) up.,
Mičiùrinas (rus. Mičurino) k., Nèmanas (rus. Neman) mst., Nèsterovas (rus. Nesterov) mst.,
Pregolia (rus. Pregolja) up., Romãnovas (rus. Romanovo) mstl., Sovètskas (rus. Sovetsk) mst.,
Zarèčj÷ (Zareč'e) k.
Tradicinių vietovardžių formų sąrašas: Ąžuolùp÷, Bálga, Gìlija, Girdavà, Gumbìn÷, Ylavà,
Įsrutìs, Karaliáučius, Lazdyn7liai, Medùkalniai, Pab7čiai, Pìlkalnis, Priẽglius, Ragafn÷,
Stãlup÷nai, Tepliavà, TiGž÷, Tolmìnkiemis.
Pavyzdys: Mičiurinas (rus. Mičurino) k. – Lazdyn7liai.
Kur dar yra daug tradicinių lietuviškų vietovardžių? Nurodykite dar tris valstybes be Rusijos
Federacijos ir paaiškinkite, kod÷l jie ten paplitę.
Užduotis parengta remiantis LTV.

13 užduotis
Iš Juozo Jurkšto (1985) darbo pateikti istoriniai dabartinio Vilniaus rajono oikonimai.
Nustatykite, kokie tai yra Vilniaus rajono oikonimai. Aptarkite iš jų išryšk÷jančius
d÷sningiausius oikonimų užrašymo principus. Dirbdami galite pasinaudoti Jurkšto (1985)
darbu.
Oikonimai: AwiŜance, Bojary, Bukiszki, Gałgi, Giełwadziski, Ginejciszki, Gulbiny, Kojrany,
Kuprianiszki, NiemieŜ, Pikuciszki, Powilna, Rakanciszki, Rostyniany, Rukoynie, Suderwie,
Taranda, Tataryszki, Tupaciszki, Turniszki, Zujuny.
Užduotis parengta remiantis Jurkšto (1985) darbu.
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14 užduotis
Iš Jurkšto (1985) darbo pateikti istoriniai Vilniaus ir jo apylinkių oikonimai, atsiradę XIX a.
pabaigoje – XX a. pradžioje, ir dabartiniai jų variantai. Paaiškinkite, kuo skiriasi lenkų ir
lietuvių kalbomis užrašyti oikonimai. Dirbdami galite pasinaudoti Jurkšto (1985) darbu.
Oikonimų poros: Babanowszczyzna – Babõnišk÷s, Dębowka – Ąžuolìn÷, Lipówka – Líepkalnis,
Mostiki – Tiltẽliai, Nowokąty – Naujãkampis, Osinniki – Úosininkai, Rogowik – Raguv7l÷,
Rutkowszczyzna – Rùtkišk÷s, Wiszary – Visõriai, Wygódka – Raudónbal÷, Zagłobie –
Užùglobis, Zarzecze – Ùžupiai, Zielony Bór – Žãliašilis, Warnolepka – Varnakaliaf.
Užduotis parengta remiantis Jurkšto (1985) darbu.
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5.3. Mikrotoponimai ir kiti toponimai: žmogaus pasaulio suvokimo atspindžiai
1 užduotis
Įrašykite iš Vanago (1973, 209–219) straipsnio pateiktus oronimus, kai nurodytas jų darybos
pamatas, į tinkamas vietas ir atsakykite į klausimus. Dirbdami galite pasinaudoti Vanago
(1973, 209–219) straipsniu.
Darybiškai lietuvių oronimai skiriami į pirminius ir antrinius. Lietuvoje daugiausia
yra antrinių sudurtinių (pvz., … … … … … … … …) ir sud÷tinių (pvz., … … … … … … … …)
oronimų – atitinkamai ~39% ir ~34,2%. Antriniai priesaginiai oronimai (pvz., … … … … …
… … …) sudaro ~13%, priešd÷liniai (pvz., … … … … … … … …) – ~2,6%, galūniniai (pvz., …
… … … … … … …) – ~0,8%, o pirminių oronimų (pvz., … … … … … … … …) yra ~10,4%.
Tai rodo, kad oronimai yra naujesnis toponimų sluoksnis nei hidronimai.
Oronimai: Akmenýčia kln. Sem < akmuõ (ãkmenys), Ažùsienis kln. PnmR < ažu- ir
síena, Beržãkalnis kln. Dbk < béržas ir kálnas, Dìdelis kln. Sem < dìdelis, Eibutìšk÷ kln. Ds <
Eibùtis avd., Šermùkšnio kálnas kln. Als < šermùkšnis ir kálnas, Šlaftas kln. Lzd < šlaftas,
ŠveGnasai Pabals kln. Pbr < šveGnasai ir pabals, ŽviGg÷ kln. Varn < žvilgAti (žviGga).
1. Kaip remiantis oronimų darybos tipų dažnumu paaiškinti, kad jie yra naujesnis toponimų
sluoksnis nei hidronimai?
2. Ką rodo sudurtinių ir sud÷tinių oronimų tipų gausumas lyginant su hidronimais?
Užduotis parengta remiantis Vanago (1970; 1973, 209–219) darbais.

2 užduotis
Iš Nerijos Bartkut÷s (2007, 23–40) straipsnio pateikti Joniškio rajono oronimai ir nurodyta
jų motyvacija. Naudodamiesi Vanago (1981, 4–153) semantine hidronimų klasifikacija
atlikite užduotis ir atsakykite į klausimus. Dirbdami galite pasinaudoti Bartkut÷s (2007, 23–
40) straipsniu.
Oronimai: Didsis kálnas klv. Pšp < didsis ir kálnas, Gáiliškiai klv. Gšč < Gáilis avd.,
Jok2bkalnis klv. Cgn < Jok2bas avd. ir kálnas, Kači· kalnẽlis klv. Dk < kat7 ir kalnẽlis,
Kalnẽlis klv. Dvr < kalnẽlis, Kamaráit÷ klv. Stn < kamarà, M÷lnių kalnẽlis klv. Dk < m÷ln÷
ir kalnẽlis, Moln÷ klv. Sk < moln÷, Pýlimas klv. Stn < pýlimas, Pučkn÷ klv. Dk < pučkà
ʻpatrankaʼ, Ragánkalnis klv. Mkn < rãgana ir kálnas, Raktuv7 kln. Žg < ràkti ʻkrapštyti; kastiʼ,
Riestìnis kln. Dk < riẽstas, -à, Sal· kalnẽlis klv. Dk < salà ir kalnẽlis, Smiltýnas klv. Dml <
smiltýnas, StuGgis kln. Dk < StuGgis avd., Šìlas kln. Rdš < šìlas, Varčiõs kálnas klv. Gmn <
Varčià l. Stn ir kálnas, Žagãr÷s pìliakalnis kln. Žg < Žagãr÷ mst. ir pìliakalnis, Žvelgáitis kln.
Žg < Žvelgáitis avd., Žvrduob÷s kln. Žg < žvrduob÷.
1. Sąraše raskite nemotyvuotus oronimus ir juos sugrupuokite pagal jų pamatų semantiką.
Aptarkite, kas būdinga nemotyvuotiems oronimams.
2. Sąraše raskite motyvuotus oronimus, kurie neapibūdina objektų, ir juos sugrupuokite
pagal jų pamatų semantiką. Aptarkite, kokios darybos yra išskirti šio pogrupio oronimai.
3. Sąraše raskite motyvuotus oronimus, kurie apibūdina objektus, ir juos sugrupuokite pagal
jų pamatų semantiką. Kaip smulkiau galima skirti fiziografin÷s reikšm÷s oronimus?
Užduotis parengta remiantis Bartkut÷s (2007, 23–40) straipsniu ir Vanago (1981, 4–153) darbu.
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3 užduotis
Iš Dalios Kačinait÷s (2008, 275-288) straipsnio pateikti sudurtiniai oronimai. Pasirinktinai
naudodamiesi LKŽe, LPŽ, Vanago (1980a) žodynu ir Kačinait÷s (2008, 275-288) straipsniu
atlikite pateiktas užduotis ir atsakykite į klausimus.
Sudurtiniai oronimai: Bagdõnkalnis kln. Ldvn, Bagótkalnis kln. Mrj, Baũžkalnis kln. Lk,
BiGsakalnis kln. Lp, Bókštakalnis klv. Srj, Č7brakalnis kln. Gld, Dìdskardis kln. Krkl,
Dilgýniakalnis kln. Žl, Drakònkalnis kln. Bbr, Gaũdkalnis kln. Tl, Kasiuliakalnis kln. Lzd,
Ka:zakalnis kln. Alv, Kriaũčkalnis klv. Zp, Kùlkalnis kln. Krž, Lóbakalnis kln. Užp,
MedvAgalis kln. Kltn, Mùškalnis kln. Vv, Pr?sakalnis kln. Gstg, Raudónakalnis kln. Dg,
Skerdìmkalnis kln. Šš, Stulpiãkalnis kln. Guob, Uzbõnakalnis kln. Dgč, Zuekalnis kln. Skdv,
Žvìrbliaviet÷ kln. Vžns.
1. Pateiktų oronimų sąraše raskite iš dviejų bendrinių daiktavardžių sudarytus kalnų vardus,
ir nurodykite jų pamatą. Oronimus suskirstę į grupes pagal pirmojo d÷mens semantiką
įvardinkite išskirtas oronimų grupes.
2. Pateiktų oronimų sąraše raskite iš tikrinio ir bendrinio daiktavardžių sudarytus kalnų
vardus ir nurodykite jų pamatą. Oronimus suskirstykite į grupes pagal pirmąjį d÷menį ir
įvardinkite išskirtas oronimų grupes.
3. Pateiktų oronimų sąraše raskite iš būdvardžio ir daiktavardžio, iš veiksmažodžio ir
daiktavardžio atsiradusius oronimus ir nurodykite jų pamatą.
4. Kod÷l problemiška aiškinti pateiktus oronimus Ka:zakalnis kln. Alv, Zuekalnis kln.
Skdv?
Užduotis parengta remiantis Kačinait÷s (2008, 275-288) straipsniu.

4 užduotis
Iš Laimučio Bilkio (2008) darbo pateikti apeliatyviniai priesagin÷s darybos helonimai.
Naudodamiesi LKŽe parašykite šių helonimų pamatą, atskirkite priesagas ir nurodykite, kuo
reikšm÷s požiūriu artimi visi helonimų pamatai. Kuo reikšm÷s požiūriu panašios visos
pateiktų helonimų priesagos? Dirbdami pasinaudokite Bilkio (2008) darbu.
Helonimai: Daliùk÷s b. Vs, Degesiùkas plk. Pd, Dumblìk÷ plk. Žgn, Išlynìk÷s plk. Ll,
Laužiùkai plk. Pšš, Liekneliùkas b. Rm, Pjaunùkas b. Vg, Plynìk÷ rst. Alš, Polymiõkas rst. Sld,
Užgirùkas b. Klm.
Užduotis parengta remiantis Bilkio (2008) darbu.

5 užduotis
Iš Bilkio (2008) darbo pateikti apeliatyvin÷s kilm÷s helonimai. Naudodamiesi LKŽe
parašykite šių helonimų pamatus ir paaiškinkite, kuo skiriasi pateiktieji helonimai pagal jų
pamatą. Kas įvardijama helonimų pamatais? Su kokiomis problemomis susiduriama laikant
pateiktus toponimus pirminiais daiktavardiniais helonimais? Dirbdami pasinaudokite Bilkio
(2008) darbu.
Helonimai: Ajerýnas rst. Užp, Auglýnas plk. Ššt, Bruknýnas b. Bsg, Dilg÷lýnas b. Krsn,
Girtuoklýnas rst. Aln, Grabūzdýnas rst. Pun, Lepšýnas rst. Lel, Liepýnas rst. Žmt,
Pupalaiškýnas rst. Krn, Rykštýnas rst. Alksnp, Skalamedýnas rst. Žkl, Skiedrýnas b. Vs,
Viksvýnas b. Str, Vilkdalgýnas plk. Jnk.
Užduotis parengta remiantis Bilkio (2008) darbu.
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6 užduotis
Įrašykite iš Dalios Sviderskien÷s (2006, 49–62) straipsnio pateiktus drimonimus su nurodytu
jų darybos aiškinimu į tinkamą teksto vietą. Dirbdami galite pasinaudoti Sviderskien÷s
(2006, 49–62) straipsniu.
Darybiškai klasifikuojant lietuvių drimonimus taikoma Aleksandro Vanago sukurta
darybin÷ klasifikacija. Pagal ją pirminiais drimonimais yra laikomi tie, kurie yra atsiradę be
papildomų darybos priemonių ir sutampa su pamatiniu – bendriniu (pvz., … … … … … … …
…) ar tikriniu (pvz., … … … … … … … …) žodžiais. Į šiuos toponimus panašūs pluraliai
tantum drimonimai (pvz., … … … … … … … …).
Kiti yra antriniai drimonimai. Dalis jų yra priesagų vediniai (pvz., … … … … … … …
…). Kita dalis drimonimų – sudurtiniai, kurių antrieji d÷menys dažniausiai yra geografiniai
nomenklatūriniai terminai, skirstomi pagal pirmąjį d÷menį į daiktavardinius (pvz., … … … …
… … … …) ir būdvardinius (pvz., … … … … … … … …). Dar kiti drimonimai yra sud÷tiniai,
kurių vieni – kilmininkiniai (pvz., … … … … … … … …), kiti – kvalifikaciniai (pvz., … … …
… … … … …).
Drimonimai: AGksniakiemio mìškas mš. Prn < AGksniakiemis k. Ašmn ir miškas, Atžalýnas
mš. Ss < atžalýnas, Iglìškis mš. Šil < Iglìškis avd., Karklýnai mš. Lbv < karklýnas, Kukorišk÷
š. Brb < Kùkoris avd., kùkorius ʻvir÷jasʼ, Meškãraistis mš. Igl < meškà ir rafstas, Mólkasis mš.
KzR < mólkasis, Ničgir÷ gr. Ss < avd. Nìčas ir girià, Rudà balà mš. Lbv < rudà ir balà,
Saũsgiria mš. Mrj < sausas, -à ir girià.
Užduotis parengta remiantis Sviderskien÷s (2006, 49–62) straipsniu.

7 užduotis
Iš Ilonos Sideravičiūt÷s–Mickien÷s (2006, 175–181) straipsnio pateikti priesaginiai
apeliatyvin÷s kilm÷s Lietuvos drimonimai. Nurodykite drimonimų pamatą ir pateiktus
drimonimus sugrupavę pagal pamato reikšmę įvardinkite, iš ko kilo pateiktieji drimonimai.
Dirbdami pasinaudokite Sideravičiūt÷s–Mickien÷s (2006, 175–181) straipsniu.
Drimonimai: Apušáit÷ mš. Klm, Atšaln÷ mš. Brž, Baranavà mš. Švnč, Basln÷ mš. Rk,
Darym7liai mš. Ign, Degùtišk÷ mš. Lzd, Dúobin÷ mš. Vrn, Džiaugsmìn÷ mš. Ign, Gaflišk÷ mš.
Lzd, Gyvatìn÷ mš. Mlt, Kupstìnis mš. Trak, Lomìn÷ mš. Šll, Medafn÷ mš. Klm, Pakapinka mš.
Rk, Samanìškiai mš. Ut, Šulin7liai mš. Švnč, Va:nišk÷ mš. Krtn.
Užduotis parengta remiantis Sideravičiūt÷s–Mickien÷s (2006, 175–181) straipsniu.

8 užduotis
Pateikti iš Sviderskien÷s (2005, 91–119) straipsnio Marijampol÷s apskrities žem÷vardžiai.
Išskirkite žem÷vardžius, atsiradusius iš apeliatyvų, ir naudodamiesi LKŽe nurodykite jų
pamatą. Rastus žem÷vardžius suklasifikuokite pagal jų darybą. Naudodamiesi LPŽ
nurodykite likusių žem÷vardžių pamatus ir paaiškinkite, kas juos sieja darybiškai. Dirbdami
galite pasinaudoti Sviderskien÷s (2005, 91–119) straipsniu.
Žem÷vardžiai: Alksnýnas pv., Bielskìn÷ pv., Blusìn÷ pv., Bučinskn÷ drb. ž., Gudýnlauk÷ pv.,
Iev· kálnas pkrnt., Ilgóji pv., Janulaitn÷ drb. ž., Karõsbal÷ pv., Lazdynìškis pv., Naũjos
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kãpin÷s kp., Pempn÷ dr., Petruškìn÷ dr., Plečkaitn÷ drb. ž., Ramõškakalnis kln., Rãvas ar.,
Rùd÷ dr., Šaltìnis pv., Vìštapiev÷ pv.
Užduotis parengta remiantis Sviderskien÷s (2005, 91–119) straipsniu.

9 užduotis
Suskirstykite su kilm÷s aiškinimais iš Renatos Endzelyt÷s (2004, 1–10) straipsnio pateiktus
toponimus į grupes pagal jų objektus ir nurodykite, kokiais tarptautiniais terminais jie
vadinami. Koks dažniausias pateiktų toponimų pamatas? Ar galima visus pateiktus
toponimus vadinti mikrotoponimais? Jeigu taip, tai kod÷l? Dirbdami galite pasinaudoti
Endzelyt÷s (2004, 1–10) straipsniu.
Toponimai: Bagdõnišk÷ pv. Pkr < Bagdõnas avd., Bẽkiškis stv. Pš < Bẽkas, Beks avd.,
Bivafniškis mš. Jnš < Bivafniai k. Jnš, Dragìškis gr. Krk < Drãgas, JAčišk÷s b. Jnš < JAčius
avd., Kiaũliškis dr. Pkr < Kiaũliškis dv. (buv.) Pkr, Kraujelìškis šlt. Jnšk < Kraujẽlis avd.,
Kvedarìšk÷ kdr. Žgr < Kvẽdaras avd., Lefbiškis kln. Sk < Leibà avd., Lìberiškis lkn. Všk <
Lìberis avd., Me:keliškis l. Ps < Me:kelis avd., Mùrelišk÷s gn. Sk < Mùrelis avd., Paklúoniškis
mš. Lgm < paklúon÷, Sodẽliškis dr. Pkr < sodẽlis.
Užduotis parengta remiantis Endzelyt÷s (2004, 1–10) straipsniu.

10 užduotis
Atsakykite į klausimus apie vietovardžius, pateiktus iš LVŽ. Dirbdami galite pasinaudoti
LVŽ.
Vietovardžiai: Apìskritasai kálnas kln. Dbk, Ãštrasai kálnas kln. Dbk, Aštrùsis kalnSlis kln.
Baib, Aukštója mš. Ck, Baltója Gyvãt÷ pv. Pžl, Baltóji l. Sgl, Baltóji KumSl÷ b. Žl, Báltasai
griovỹs up. Kp, Bjauràsiai rafstas rst. Ut.
1. Kuo skiriasi sud÷tinių oronimų Ãštrasai kálnas kln. Dbk ir Aštrùsis kalnSlis kln. Baib
pirmieji d÷menys? Kurio oronimo pamatinio būdvardžio kamienas yra senesnis? Kas tai
rodo?
2. Kaip susidar÷ sud÷tinių oronimų Apìskritasai kálnas kln. Dbk, Ãštrasai kálnas kln. Dbk
pirmųjų d÷menų įvardžiuotin÷s būdvardžių formos? Ar jos yra senesn÷s už įprastas
vyriškosios gimin÷s būdvardžių įvardžiuotines formas? Kas tai rodo?
3. Kuo skiriasi sud÷tinių onimų Baltója Gyvãt÷ pv. Pžl ir Baltóji KumSl÷ b. Žl pirmieji
d÷menys? Kuri būdvardžio forma yra retesn÷ ir kurioje Lietuvos dalyje pasitaiko
vietovardžių, atsiradusių iš tokių būdvardžių formų?
4. Kaip varijuoja įvardžiuotinių būdvardžių, kurie tapo pamatu onimams Báltasai griovỹs up.
Kp ir Bjauràsiai rafstas rst. Ut, baigmenys? Kokio kamieno būdvardis tapo onimo Bjauràsiai
rafstas rst. Ut pamatu?
5. Kaip susidar÷ onimai Aukštója mš. Ck ir Baltóji l. Sgl? Kod÷l skiriasi įvardžiuotinio
būdvardžio, tapusio onimo pamatu, ir paties objekto, kurį įvardina tas onimas, gimin÷?
Užduotis parengta pagal LVŽ.
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11 užduotis
Atsakykite į klausimus apie vietovardžius, pateiktus iš LVŽ. Dirbdami galite pasinaudoti
LVŽ.
Vietovardžiai: An Adùtiškį l. Ad, An gluosnýno b. Sdk, An šilSlio l. Dl, An tìltą tk. Str, Ant
pievSlių pv. Ab, Ant ska:džiaus dr. Lkm, Ant ska:džio dr. Lk, Ant skýnimą mš. Upt, Ant
viSškelį dr. Pnd, Apie pi:tį l. Asn, Apie vAjo mal2ną ar. Vslš, Apliñk bãlą pv. Svk, Až alksnýno
mš. Trgn, Až baliõt÷s mš. Sr, Až darž· rst. Dgl, Až gojSlio pv. Trgn, Až tìlto dr. Tvr, Ažù
kalnSlio pv. Dv, Ažù kapini· gn. Pškn, Až ùpei mš. Ad, Ažù žvyrỹn÷s l. Sld.
1. Kuo skiriasi pateikti sud÷tiniai vietovardžiai, atsiradę iš konstrukcijų ant + kilmininkas ir
ant + galininkas? Ar tokį patį skirtumą rodo ir vietovardžiai An šilSlio l. Dl ir An tìltą tk. Str?
2. Kod÷l varijuoja sud÷tinių vietovardžių Ant ska:džiaus dr. Lkm ir Ant ska:džio dr. Lk
pamatai? Kaip tokią variaciją vertina bendrin÷s lietuvių kalbos normintojai? Kod÷l?
3. Kokius bendrus bruožus turi sud÷tinių vietovardžių An gluosnýno b. Sdk, Až gojSlio pv.
Trgn pamatai (juos lyginant su sud÷tinių vietovardžių Ant pievSlių pv. Ab, Ažù kapini· gn.
Pškn pamatais)?
4. Kokiose Lietuvos vietose daugiausiai pasitaiko vietovardžių, kurių vienas d÷menų yra
až(ù)? Kokio prielinksnio reikšmę turi sud÷tinių vietovardžių d÷muo až(ù)?
5. Kas nusakoma sud÷tinio vietovardžio Až ùpei mš. Ad konstrukcija? Kokiose dar Lietuvos
tarm÷se šis prielinksnis gali būti vartojamas su naudininku?
6. Kokius erdv÷s santykius rodo sud÷tiniai vietovardžiai Apie pi:tį l. Asn, Apie vAjo mal2ną
ar. Vslš, Apliñk bãlą pv. Svk įvardinamo objekto atžvilgiu? Kuo jie skiriasi nuo sud÷tinio
vietovardžio An Adùtiškį l. Ad?
Užduotis parengta pagal LVŽ.

12 užduotis
Atsakykite į klausimus apie vietovardžius, pateiktus iš LVŽ. Dirbdami galite pasinaudoti
LVŽ.
Vietovardžiai: Antãgav÷ k. Plš, Antaìlgis k. Luok, An tak· pv. Sg, Antãkalnis vs. Lel,
Antãliept÷ mstl. Zr, Añtkaln÷ k. Vl, Ant kálno l. Mrk.
1. Koks prielinksnis sieja visus nurodytus vietovardžius? Kaip ir kod÷l varijuoja jo forma
sud÷tiniuose ir sudurtiniuose vietovardžiuose?
2. Kuo panašūs ir kuo skiriasi vietovardžiai Antãgav÷ k. Plš, Antaìlgis k. Luok, Antãkalnis vs.
Lel, Antãliept÷ mstl. Zr?
3. Remdamiesi pateiktais onimais paaiškinkite, kuo darybiškai panašūs ir kuo skiriasi
sud÷tiniai ir sudurtiniai vietovardžiai?
Užduotis parengta pagal LVŽ.
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5. Etnonimai, katoikonimai, fitonimai: tarp tikrin÷s ir bendrin÷s
leksikos
1 užduotis
Vienas pagrindinių baltų etnonimų darybos modelių yra: vandenvardis → kraštovardis →
etnonimas. Juo remdamiesi nurodykite vandenvardžius ir kraštovardžius, kurie dav÷ pamatą
etnonimams lietuvis ir sūduvis. Dirbdami galite pasinaudoti LKE>
Pavyzdys: Dainavà (up÷vardis) → Dainavà → dainãvis.
Užduotis parengta remiantis LKE.

2 užduotis
Įrašykite tinkamus baltų etnonimus. Dirbdami galite pasinaudoti LKE ir Kalbelkos (1982)
darbu.
Iki XIII a. pabaigos dabartin÷s Lietuvos pietūs (Alytùs, Léipalingis, Nedzìng÷,
Seirìjai, Veisiejaĩ ir kt.) buvo … … … …, kurie kalb÷jo kalba, artima prūsų kalbai, žem÷s, o
šios baltų genties vietovardžius daugiausiai tyr÷ švedas Knutas Olofas Falkas. Dabartin÷s
Lietuvos šiaur÷s vakaruose (Gargždaĩ, Klaĩp÷da, Kuliaĩ, Mažeĩkiai, Palangà, Skuõdas,
Šventóji ir kt.) gyveno … … … …, kurių baltiškumą įrod÷ Janis Endzelynas, nors jie ilgą laiką
laikyti Pabaltijo finų gentimi, kuri nuo XI a. intensyviai puldin÷jo skandinavų žemes
(Danijos, Švedijos teritorija). Dabartin÷ Lietuvos vidurio šiaurin÷ dalis (Linkuvà, Jõniškis,
Žagãr÷, Žeimylis ir kt.) buvo … … … …, kurių kalba priskiriama rytų baltų grupei, o vardas
randamas XI–XIII a. Rusios metraščiuose, teritorija. Rytų baltų grup÷s kalboms taip pat
priskiriama … … … … kalba, kuria kalb÷jo baltų gentis, gyvenusi dabartin÷s Lietuvos šiaur÷s
rytuose (Zarasaĩ, Dùsetos, Rõkiškis, Pand÷lcs, Pasvalcs, Sv÷dasaĩ ir kt.) ir nepalikusi rašto
paminklų pirmoji išnykusi iš dabar žinomų baltų genčių.
Užduotis parengta remiantis LKE ir Kabelkos (1982) darbu.

3 užduotis
Pasinaudoję žinomu etnonimo dzūkas aiškinimu (dzūkai yra Dzūkijos gyventojai, taip
pavadinti pašiepiant jų šnektoms būdingą dzūkavimą, kai vietoj č, dž ir t, d [taip pat ir tv, dv
prieš i tipo vokalizmą] taria c, dz) ir įgytomis lietuvių dialektologijos žiniomis paaiškinkite,
kaip atsirado pravardin÷s kilm÷s etnonimai. Dirbdami galite pasinaudoti LKE.
Etnonimai:
cieksai (pietų aukštaičių tarm÷s atstovai),
kapcionai (rytų aukštaičių vilniškių tarm÷s atstovai),
kapsai (vakarų aukštaičių kauniškių tarm÷s atstovai),
šlekiai (vakarų aukštaičių šiauliškių tarm÷s atstovai).
Užduotis parengta remiantis LKE.
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4 užduotis
Paaiškinkite, koks bruožas sieja etnonimus baltai, žalininkai, žodininkai ir rotininkai.
Dirbdami galite pasinaudoti LKE.
Užduotis parengta remiantis LKE.

5 užduotis
Darybiškai aptarkite iš Norkaitien÷s (2011) pateiktus katoikonimus: nurodykite, kokiu būdu
jie padaryti, išskirkite jų formantus ir sukirčiuotą jų pamatinį oikonimą. Dirbdami galite
pasinaudoti Norkaitien÷s (2011) darbu.
Katoikonimai: alytùkas, baisiogãlis, batakìškis, bìrž÷nas, deltùvis, dusetìškis, dubingỹs,
ignaliniẽtis, joniškiẽtis, jurbarkìškis, kaišiadoriõkas, klaip÷diẽtis, lazdijõkas, marcinkonìškis,
nìdininkas, ožkabaliẽtis, pasvaliẽtis, ragùvis, rusnìškis, šáuk÷niškis, šiaulýtis, švendubrAnas,
tauragìnis, télšininkas, telšìškis, tverẽčinis, utenìškis, vainùtiškis, va:niškis, vilniónis.
Pavyzdys: priesagin÷ daryba: -ietis: pasvaliẽtis < Pasvalỹs.
Užduotis parengta remiantis Norkaitien÷s (2011) darbu.

6 užduotis
Prie iš Norkaitien÷s (2011) darbo patektų katoikonimų, kurie neatitinka bendrin÷s kalbos
normų, parašykite jų pamatinius oikonimus ir iš jų padarytus bendrin÷s kalbos normas
atitinkančius katoikonimus. Kuriose Lietuvos dalyse tokių oikonimų yra daugiausia?
Dirbdami pasinaudokite Norkaitien÷s (2011) darbu.
Katoikonimai: adutìnskas, butrimánčikas, ceikìnskas, dainavẽckas, dūkštálskas¸ gelvañskas,
ignalìnskas, labanórskis, mag?nskas, mielagénskas, paringouskas, pivaši?nskas, rudnìckis,
švenčénskas, vangelánčikas.
Pavyzdys: gelvañskas – Gélvonai (gelvoniškis).
Užduotis parengta remiantis Norkaitien÷s (2011) darbu.

7 užduotis
Iš Norkaitien÷s (2011) darbo pateiktų oikonimų padarykite įprastus vartoti katoikonimus.
Dirbdami pasinaudokite Norkaitien÷s (2011) darbu.
Oikonimai: Ariógala, Aukštãdvaris, Dievẽnišk÷s, Dotnuvà, Kalvarijà, Kùpiškis, Liškiavà,
Príenai, Sãlakas, Sv÷dasaf, Šeduvà, Trãkai, Žagãr÷.
Pavyzdys: Ariógala – ariogalìškis, ariogaliẽtis, ariogãlis.
Užduotis parengta remiantis Norkaitien÷s (2011) darbu.
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8 užduotis
Remdamiesi iš Aurelijos Grit÷nien÷s (2006) pateiktu tikruoju augalo pavadinimu, pateiktu
kabut÷se, paaiškinkite, kokia yra šių priesaginių fitonimų darybos motyvacija. Atlikdami
užduotį galite pasinaudoti Grit÷nien÷s (2006) darbu.
Fitonimai: agurkýnas ʻagurkl÷ʼ, cibuliùkas ʻlaiškinis česnakasʼ, ežiùkas ʻdagysʼ, karkliùkas
ʻšluotelinis flioksasʼ, ledinùkas ʻpuošnioji begonijaʼ, m÷lynùt÷ ʻd arželin÷ našlait÷ʼ, ramun7lis
ʻdaugiamet÷ saulut÷ʼ, putin7lis ʻšluotelin÷ hortenzijaʼ, žibùt÷ ʻsanpaulijaʼ.
Pavyzdys: ledinùkas ʻpuošnioji begonijaʼ – pagal puošniosios begonijos žiedo panašumą į
smulkų, skaidrų saldainį, vadinamą ledinuku.
Remdamiesi savo atsakymais pagrįskite, koks žmogaus pojūtis yra svarbus augalų
nominacijos procese.
Užduotis parengta remiantis Grit÷nien÷s (2006) darbu.

9 užduotis
Paaiškinkite, kuo nuo fitonimų skiriasi etnonimai ir katoikonimai. Motyvuokite, kod÷l
etnonimai, katoikonimai ir fitonimai visada pradedami rašyti mažąja raide ir laikomi
bendriniais daiktavardžiais. Dirbdami galite pasinaudoti DLKG ir Grit÷nien÷s (2006) darbu.
Užduotis parengta remiantis DLKG ir Grit÷nien÷s (2006) darbu.
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6. Varia
1 užduotis
Pateiktos lietuvių kalbos tyr÷jų pavard÷s. Pasinaudoję šio sąrašo pavard÷mis pabaikite
sakinius. Tuos sakinius, kur įmanoma, papildykite kitų lietuvių onomastikos tyr÷jų
pavard÷mis. Dirbdami galite pasinaudoti LKE.
Onomastikos tyr÷jai: Kazimieras Būga, Petras Jonikas, Vitalija Maciejauskien÷, Aldona
Paulauskien÷, Marija Razmukait÷, Albertas Rosinas, Algirdas Sabaliauskas, Antanas Salys,
Bronys Savukynas, Pranas Skardžius, Adel÷ Valeckien÷, Aleksandras Vanagas, Zigmas
Zinkevičius.
1. Apie lietuvių vietovardžius tiriamuosius mokslo darbus paraš÷ … … … … … … … … .
2. Daug mokslo straipsnių apie gyvenamuosius vietų pavadinimus paraš÷ … … … … …
……….
3. Istorinius lietuvių asmenvardžius tyr÷ … … … … … … … … .
4. Kapitalinį veikalą apie lietuvių asmenvardžius – dvikamienius vardus, trumpinius,
pravardes, krikščioniškos kilm÷s vardus – paraš÷ … … … … … … … … .
5. Lietuvių hidronimų etimologijos žodyno autorius – … … … … … … … … .
6. Lietuvių mokslin÷s onomastikos pradininkas ir pagrind÷jas yra … … … … … … … … .
7. Lietuvių vardų kilm÷s žodyno autorius yra … … … … … … … … .
8. Pirminį lietuvių pavardžių raidos aprašą pagal XIII–XIX a. duomenis pateik÷ … … …
…………….
Užduotis parengta daugiausia remiantis LKE.

2 užduotis
Į praleistas teksto vietas įrašykite žodžius. Dirbdami galite pasinaudoti Kazio Morkūno
(1972, 211–223) straipsniu.
Lietuvių onomastikos mokslo pradžia – bandymai sudaryti tikrinių žodžių … … … …
. Atrodo, kad seniausi yra … … a. Lietuvos vietovardžių sąrašai, taip pat svarbūs praktiniais
… … … … reikalais parengti leidiniai, kur nurodoma daug Lietuvos gyvenamųjų vietų vardų.
V÷liau XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje pasirod÷ J. Spruogio, E. Volterio, J. Tumo–
Vaižganto, … … … … surinkti asmenvardžiai ir vietovardžiai. Vis d÷lto jie netenkina šių
dienų … … … … reikalavimų.
Sisteminio rinkimo ir mokslinio lietuvių vardyno tyrin÷jimo pradininku laikomas …
… … …, kuris sukaup÷ apie 47000 … … … … kartoteką, o jos medžiagą naudojo savo
darbuose. Jis ir pad÷jo pamatus onomastikai – … … … … šakai – tiriančiai tikrinius žodžius.
K. Būga ne kartą kreip÷si į visuomenę ragindamas rinkti … … … …, nes nor÷jo išleisti jų
žodyną.
K. Būgos raginimas buvo įgyvendintas po jo mirties, 1933 m. įsteigus Pavardžių ir
vietovardžių komisiją ir išleidus Instrukciją žem÷s vardynui surašyti 1934 m. Pagal ją iki 1940
m. mokytojai, miškininkai, žem÷tvarkininkai, studentai ir kraštotyrininkai suraš÷ didelę dalį
lietuvių … … … … . Rinkimui vadovavo ir duomenis tvark÷ J. Balčikonis, … … … …, J.
Senkus ir kt. V÷liau d÷l karo ši veikla nutrūko.
Po K. Būgos mirties … … … … vardyno tyrimai buvo ilgą laiką nutrūkę.
Onomastikos darbai Lietuvoje suintensyv÷jo … … … … 6–to dešimtmečio pabaigoje, kai
1959 m. buvo įsteigta Toponimikos grup÷, 1960 m. išleidusi naują Instrukciją vietovardžių
rink÷jams ir prad÷jusi rengti ekspedicijas į tas vietoves, iš kur vietovardžiai rinkti … … … … .
Šios grup÷s pastangomis, taip pat aukštųjų mokyklų vykdytomis ekspedicijomis ir privačių
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asmenų iniciatyva buvo surinkta daug naujų vietovardžių, patikslinti anksčiau surinkta … …
…….
Kartu su vietovardžiais rinkti ir … … … …, nors daugelis jų surašyti dar iki antrojo
pasaulinio karo. V÷liau duomenys tikslinti, rinkta medžiaga iš … … … … šaltinių. Taigi XX
a. 6–me dešimtmetyje prasid÷ję … … … … rinkimo darbai pad÷jo tvirtus pamatus tolesniems
tyrimams.
Praleisti žodžiai: A. Salys, asmenvardžiai, bažnyčios, istorijos, K. Būga, leksikologijos,
mažiausiai, medžiaga, mokslo, onimų, sąrašus, sisteminiai, vardyno, vardų, vietų vardus, V.
Kalvaičio, XVIII a., XX a.
Užduotis parengta remiantis Morkūno (1972, 211–223) straipsniu.

3 užduotis
Į tinkamą lentel÷s vietą įrašykite baltų onomastikos darbus ir baltų onimų rinkinių
pavadinimus. Dirbdami galite pasinaudoti Morkūno (1972, 211–223) straipsniu ir LKE.
21 lentel÷
Autorius
Pavadinimas
E. Bles÷
E. Volteris
J.
Endzelynas
J. Gerulis
J. Plakis
J. Spruogis
J. Tumas–
Vaižgantas
K. Būga
R.
Trautmanas
V. Damb÷
V. Kalvaitis
Pavadinimai: Blyden÷s vietovardžiai – praeities liudytojai, Latvijos TSR vietovardžiai, Latvių
asmenvardžių ir pavardžių studija, Latvijos vietų vardai ir latvių pavard÷s, Lietuviškų vardų
kl÷tel÷, Prūsų asmenvardžiai, Prūsų vietovardžiai, Sąrašas geografinių Lietuvos vardų, Senosios
Žemaičių žem÷s XVI amžiaus geografinis žodynas, Suvalkų gubernijos gyvenamųjų vietų sąrašai,
Upių vardų studijos ir aisčių bei slav÷nų senov÷.
Užduotis parengta remiantis Morkūno (1972, 211–223) straipsniu ir LKE.

4 užduotis
Į tekstą įrašykite onomastų pavardes ir veikalų pavadinimus. Dirbdami galite pasinaudoti
Morkūno (1972, 211–223) straipsniu, LKE ir Algirdo Sabaliausko (1986) darbu.
Nuo 6–to dešimtmečio suintensyv÷jęs toponimų ir antroponimų rinkimas dav÷
mokslo vaisių. Buvo išleistas … … … … – iki tol išsamiausias lietuvių hidronimų rinkinys,
kur pateikta apie 11000 sunormintų, sukirčiuotų ir su pateikta lokalizacija hidronimų. Tai
skatino hidronimų tyrimus ir to rezultatas – A. Vanago parašyta … … … …, kur sukurta
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visiems toponimams tinkanti darybin÷ klasifikacija, ir … … … … straipsniai Ežerų vardai,
kuriuose pateiktas baltiškas etimologinio hidronimų nagrin÷jimo modelis. V÷liau A. Vanagas
tęs÷ hidronimikos tyrimus: pasirodo … … … … ir … … … … . … … … … pradeda publikuoti
straipsnius iš oikonimų darybos.
Iš antroponimikos 6–7 dešimtmečiais daug nuveik÷ … … … …, tyręs antikinius
vardus kalboje ir raštijoje, bei … … … …, surinkęs ir aptaręs dvikamienius asmenvardžius iš
LDK Metrikos. Dar min÷tina Z. Zinkevičiaus … … … …, kur aptariami XVII a. pradžios
Vilniaus asmenvardžiai ir pateikiamas pirmasis lietuviškos kilm÷s antroponimų sąvadas su jų
kilm÷s aiškinimais. Iš kitų darbų min÷tini … … … … straipsniai apie lietuvių pavardes,
kilusias iš krikščioniškos kilm÷s vardų, A. Vanago, V. Maciejauskien÷s ir M. Razmukait÷s …
… … … bei V. Maciejauskien÷s monografija … … … …, kur apibendrinti pavardžių raidos
tyrimai. K. Kuzavinis, B. Savukynas paraš÷ … … … …, v÷liau pl÷stą, perleistą kelis kartus ir
nepraradusį svarbos iki šiol. A. Butkus išleido … … … …, kur pateik÷ ir surinktas pravardes.
Šie darbai ir kitų autorių mokslo straipsniai buvo svarbūs, nes pad÷jo pagrindą v÷lesniems
tyrimams – parod÷ metodologines tyrimo gaires.
XXI a. toliau tęsiami istorinių antroponimų tyrimai – tiriami ne tik atskirų šaltinių
istoriniai antroponimai (Kriaunų – … … … …, Punios – … … … …), bet intensyviai tiriama
miestiečių įvardijimo raida: pasirodo A. Ragauskait÷s … … … …, kur išryškinami miestiečių
pavardžių raidos skirtumai nuo valstiečių. Reabilituojamas ankstesn÷s kitų autorių
publikacijose nuvertinta dvikamienių asmenvardžių trumpinių sluoksnio įtaka pavard÷ms –
pasirodo D. Sinkevičiūt÷s … … … … . Z. Zinkevičius parašo apibendrinamąjį veikalą … … …
…, kur pristato baltiškos ir krikščioniškos kilm÷s lietuvių vardus.
Nuo 9–to dešimtmečio suintensyv÷jo istorin÷s toponimikos tyrimai, kurių pradžia –
J. Jurkšto istorinių … … … … tyrimai, v÷liau pratęsti V. Garliausko, J. Palionio veikaluose.
Taip pat XX a. pabaigoje suintensyv÷jo smulkių onimų tyrimai – … … … … ištyr÷
priesaginius helonimus, … … … … – sudurtinius oronimus, taip pat pradedams skirti
d÷mesys regioninei toponimikai: … … … … tyr÷ Telšių rajono, … … … … – Šiaur÷s Vidurio
Lietuvos, … … … … – Joniškio rajono, … … … … – Kuršių Nerijos vietovardžius,
nagrin÷jami Marijampol÷s apskrities toponimai (… … … …). Remiantis LKI sukauptais
onimais iš gyvosios kalbos ir atliktais vietovardžių tyrimais išleistas … … … … (A–B raid÷s)
su kilm÷s aiškinimais.
Veikalai: Lietuvių antroponimika, Lietuvių asmenvardžiai, Lietuvių dvikamienių
asmenvardžių trumpiniai ir jų kilm÷s pavard÷s, Lietuvių hidronimų etimologijos žodynas,
Lietuvių hidronimų semantika, Lietuvių pavardžių susidarymas, Lietuvių pavardžių žodynas,
Lietuvių pravard÷s, Lietuvių vardų kilm÷s žodynas, Lietuvos TSR hidronimų daryba, Lietuvos
TSR upių ir ežerų vardynas, Vilniaus vietovardžiai, Lietuvos vietovardžių žodynas, XVI–XVIII
a. kauniečių asmenvardžiai.
Onomastai: A. Vanagas, B. Savukynas, D. Kačinait÷, D. Kisieliūnait÷, D.
Sviderskien÷, I. Mickien÷, J. Dumčius, J. Jurk÷nas, J. Palionis, L. Bilkis, L. Simutyt÷, M.
Razmukait÷, N. Bartkut÷, R. Endzelyt÷, V. Maciejauskien÷.
Užduotis parengta daugiausia remiantis Morkūno (1972, 211–223) straipsniu, LKE ir Sabaliausko (1986)
darbu.

5 užduotis
Prie kiekvieno sąraše pateikto onimo nurodykite kuo daugiau galimų jo objekto nuorodų.
Onimai: Adùtiškis, Aidà, Antãkalnis, Antanáit÷, Anzelmùt÷, Baisiógala, Beržaf, Butrimónys,
Deimenà, Dóvald÷, D?kštas, Fòbas, Gafgalas, Gelovìn÷, Genỹs, Kairãbal÷, Katarìnka, Kaũnas,
Kazõkin÷, Kiaušìnis, Leopòldas, Mañtrimas, Marijõnas, Nẽmunas, Nidà, RukšAnas,
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Skruzd÷lýt÷, Šink?nas, Šventóji, Taũragnas, Totõrius, Vafžgantas, Vélnežeris, Ventà,
Vilhelminà, Žiẽzdras.
Pavyzdžiai: Deimenà – moters vardas, up÷s vardas; D?kštas – ežero vardas, gyvenamosios
vietos vardas.

6 užduotis
Prie kiekvieno sąraše pateikto onimo nurodykite kuo daugiau galimų jo objekto nuorodų.
Onimai: Alantà, Andrùlis, Antãnai, Aukštuõlis, Ažùšil÷, Ba:b÷, Baumìlišk÷s, Blusà, Bùčius,
Čepónis, Dagiln÷, Dainãvičius, Dáiva, Dárgaudas, Dãrius, Didžiùlis, Dysnà, Efbaras, Eikšs,
Gedimìnas, Girdẽnis, Ignasiùkas, Irùt÷, Jonẽlis, Juodagalviaf, Júodup÷, Juoziùkas, Kaukãzas,
Kniaukls, Krysà, Kupriónišk÷s, Laimùtis, Lazdyn7liai, Líepa, Lýgumos, Lòndonas,
Markáuskas, M÷tà, Me:gežeris, Merks, Mìckus, Mòpsas, Nafn÷, Neringà, Obelýnas, Oni?nas,
Ožkìnis, Petraškáit÷, Pilẽl÷, Prãnas, Rafnis, Rùdis, Rùsn÷, Sãkalas, SaulAnas, Sigismùndas,
Simonà, Simonãvičius, Skaudvìl÷, Stẽpas, Šẽškas, Špõkas, Šventà, Tòšas, Trains, Tumáitis,
Urbait÷, Užkurs, Vaitiẽkus, Vilkáitis, Virgìnija, Vìt÷, Vókietis, Zità, Žadefkiai, Žefmantas,
Žvìrblis.

7 užduotis
Prie kiekvieno sąraše pateikto antroponimo nurodykite kuo daugiau galimų jo objekto
nuorodų. Aptarkite šių antroponimų kilmę ir darybą.
Antroponimai: Antanáitis, Aũrimas, Baranáuskas, Brazi?nas, Brònius, Bùtautas, Butìškis,
Danùt÷, Darùlis, Daũmantas, Dembìckas, Dovydáitis, Elenà, Gasparãvičius, JuozAnas, Jogs,
Kairs, Kaũpas, Kubìlius, Kveči?nas, Lefšis, Lietùvininkas, Mañtrimas, Matefšis, Mykoli?nas,
Mìlius, Noreikà, Pãkamor÷, PelAda, Pyrãgius, Pùtinas, Ragáuskas, Rìmas, Rimùtis, Sìrvydas,
Stanẽvičius Šunẽvičius, Tamùlis, Tomkáitis, Vaitekáitis, Výkintas, Vlãdas, Žeimantãvičius,
Žýdelis.
8 užduotis
Prie kiekvieno sąraše pateikto antroponimo nurodykite kuo daugiau galimų jo objekto
nuorodų. Aptarkite šių antroponimų kilmę ir darybą.
Antroponimai: Algìmantas, Anùpras, A:minas, Bagdonãvičius, Banẽlis, Bérnas, Bùtkus,
ČepAnas, Če:škus, Dafnius, Dalià, Dalgedà, Daũbaras, Degùtis, Dominkas, Donãtas,
Drakoniùkas, Girùckas, Grybáuskas, Gudẽlis, Irenà, Ivanáuskas, Jūrãt÷, JurAnas, Jurgità,
Kazìmieras, Kriauči?nas, Lãšas, Lìnas, Linkẽvičius, MaGdžius, Mìckus, Micẽvičius, Mìlda,
Mìndaugas, Nãglis, Nèl÷, Nijõl÷, Nùtautas, Papinìgis, Paũkšt÷, Paũlius, Petk?nas, Põcius,
Póvilas, Pùžas, Rakštẽlis, Ramùn÷, Rõkas, Romuáldas, Rukšnà, Sántaras, Smaguráuskas,
Stanìslováitis, Stašáitis, Svaj?nas, Šiauls, Šimãšius, Tárvydas, Taũtkus, Traidẽnis,
Urbonãvičius, Vìdas, Žýgas, Žukòvskis, Žvains.
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9 užduotis
Prie kiekvieno sąraše pateikto toponimo nurodykite kuo daugiau galimų jo objekto
nuorodų. Aptarkite šių toponimų kilmę, darybą ir semantiką.
Toponimai: Agu:kišk÷, Balẽl÷, Barzdži?nai, Dargìšk÷s, Didžiãgiris, Efšišk÷s, Eivydaf,
GeGgaudiškis, Gervìn÷, Getautìšk÷, Gilùžis, Giráit÷, Gõjus, Grigali?nai, Gùdaraistis, Ignalinà,
Jonavà, Juodàsis kẽlias, Juodlaũkiai, Júodbūdis, Juozapìn÷, Beñdorišk÷, Jùrgišk÷, Justìnišk÷s,
Kaũnas, Kerẽlišk÷s mìškas, Laukuvà, Lýgiabal÷, Mažùp÷, Mykõlišk÷s, Nark?nai, Naujóji,
Naujóji Pašamin7, Paržius, Pẽlekonių mìškas, Piliùk÷s, Raguvà, Ramanavà, Salìnis, Samãnis,
Šalnáitis, Švenčiónys, Tiltaviẽt÷, Totõrišk÷s, Upẽlis, Vélniabal÷, Vélnio duob7, Vélnio rafstas,
Žadvafniai, Žaliãpieviai.
10 užduotis
Prie kiekvieno sąraše pateikto toponimo nurodykite kuo daugiau galimų jo objekto
nuorodų. Aptarkite šių toponimų kilmę, darybą ir semantiką.
Toponimai: Adamãvo ežeriùkai, Akmenìškiai, Aleksandrijà, Aleksótas, Algirdaf, Anýkščiai,
Artóji, BabrungAnai, Bagdõniškis, Begãlis, Bùrbiškis, Dainavõs girià, Daržẽliai, Diẽvo KrAslo
kálnas, DvikeGmis, Džiùgin÷nai, Ešerìnis, Fabijõnišk÷s, Genelìškis, Giedrafčiai, Gurkls,
Janùliškis, Júodaraistis, Jurgìškis, Kampuõtis, Kaũšišk÷s, Kavolìšk÷s, Kumpẽl÷, Líepkalnis,
Lùkišk÷s, Lūšiaf, MedingAnų mìškas, Mìckišk÷, Mikoláičiai, Molkasà, Naujãkiemis, Norvafšiai,
Nórvilišk÷s, Pagiriaf, Panev÷žs, Pãskaistupis, Purvn÷, Rimgailaf, Rùdup÷, Rùsn÷s salà,
Santakà, Senàsis Daug÷lìškis, Spenglà, Stanislavãvas, Šalčinink7liai, Šeškn÷, Šìršupis,
Švẽdkapiai, Šviesióji balà, Trakaf, Vaick?nišk÷s, Veisiẽjis, Vosbutaf, Žalgiriaf, Žãliasiai,
Žirnn÷, Žvìrblaičiai.
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Sutrumpinimai
a. Objektų ir kiti sutrumpinimai
a. - amžius
ap. - apylink÷
ar. - arimas
avd. - asmenvardis
b. - bala
buv. – buvęs, -usi
dab. - dabartinis
dl. - dalis
dr. - dirva
drb. ž. – dirbama žem÷
dv. - dvaras
est. - estų
ež. - ežeras
g. - gatv÷
gn. - ganykla
gr. - giria
it. - italų
k. - kaimas
kdr. - kūdra
kln. - kalnas
klv. - kalva
kp. - kapai
kt. - kiti
l. - laukas
la. - latvių
lie. – lietuvių
lkn. - laukym÷
m. - metai
mst. - miestas
mstl. - miestelis
mš. - miškas
pkrnt. - pakrant÷
plg. - palygink
plk. – pelk÷, pelk÷ta vieta
prvd. - pravard÷
pv. - pieva
pvd. - pavard÷
pvz. - pavyzdžiui
r. - rajonas
rst. - raistas
rus. - rusų
sav. - savivaldyb÷
stv. - sietuva
š. - šilas
šlt. - šaltinis
tk. - takas
up. - up÷
v. - vardas
vs. - viens÷dis

b. Paplitimo
sutrumpinimai

(lokalizacijos)

nuorodų

Ab – Abarauskai (Lazdijų r.)
Ad – Adutiškis (Švenčionių r.)
Akm - Akmen÷
Al - Alytus
Alksnp – Alksniupiai (Radviliškio r.)
Aln – Alanta (Mol÷tų r.)
Als - Als÷džiai
Alš – Alš÷nai (Kauno r.)
Alv – Alov÷ (Alytaus r.)
Alvt – Alvitas (Vilkaviškio r.)
An - Anykščiai
Ant – Antaliept÷ (Zarasų r.)
Antz – Antazav÷ (Zarasų r.)
Asn – Ausienišk÷s (Elektr÷nų sav.)
Ašm – Ašmena (Baltarusija)
Ašmn – Ašminta (Prienų r.)
Baib – Baibiai (Zarasų r.)
Bbr – Babrungas (Plung÷s r.)
Brb – Balbieriškis (Prienų r.)
Brs – Breslauja (Baltarusija)
Brš – Birštonas (Prienų r.)
Brž - Biržai
Bsg – Baisogala (Radviliškio r.)
Bt – Batakiai (Taurag÷s r.)
Btg – Betygala (Raseinių r.)
Btr – Butrimonys (Alytaus r.)
Bzd – Bezdonys (Vilniaus r.)
Cgn – Cigoniškiai (Joniškio r.)
Ck – Ceikiniai (Ignalinos r.)
Čk – Čekišk÷ (Kauno r.)
Dbg – Dubingiai (Mol÷tų r.)
Dbk – Debeikiai (Anykščių r.)
Dg – Daugai (Alytaus r.)
Dgč – Degučiai (Zarasų r.)
Dgl – Daugailiai (Utenos r.)
Dglš – Daug÷liškis (Ignalinos r.)
DglšN – Naujasis Daug÷liškis (Ignalinos
r.)
Dk – Daukšiai (Joniškio r.)
Dkšt – Dūkštas (Ignalinos r.)
Dl – Deltuva (Ukmerg÷s r.)
Dml – Dameliai (Joniškio r.)
Dr – Darb÷nai (Kretingos r.)
Drsk - Druskininkai
Ds – Dusetos (Zarasų r.)
Dt – Dotnuva (K÷dainių r.)
Dv – Dievenišk÷s (Šalčininkų r.)
Dvr – Dvareliškiai (Joniškio r.)
End – Endriejavas (Klaip÷dos r.)
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Erž – Eržvilkas (Jurbarko r.)
Gdl – Geldap÷ (Lenkija)
Gdr – Giedraičiai (Mol÷tų r.)
Gdž – Gudžiūnai (K÷dainių r.)
Gl – Gelgaudiškis (Šakių r.)
Gld – Geldap÷ (Lenkija)
Glv – Gelvonai (Širvintų r.)
Gmn – Gimin÷nai (Joniškio r.)
Gr – Gaur÷ (Taurag÷s r.)
Grb – Gryb÷nai (Ignalinos r.)
Grg – Gargžai (Klaip÷dos r.)
Grk – Girkalnis (Raseinių r.)
Grl – Garliava (Kauno r.)
Grz – Gruzdžiai (Šiaulių r.)
Grž – Grūžiai (Pasvalio r.)
Gstg – Guostagalis (Pakruojo r.)
Gšč – Gasčiūnai (Joniškio r.)
Guob – Guobai (Kazlų Rūdos sav.)
Gž – Gižai (Vilkaviškio r.)
Igl – Iglišk÷liai (Marijampol÷s sav.)
Ign - Ignalina
Imbr - Imbradas (Zarasų r.)
Yl – Ylakiai (Skuodo r.)
Jdp – Juodup÷ (Rokiškio r.)
Jnk – Jankai (Kazlų Rūdos sav.)
Jnp – Janapol÷ (Telšių r.)
Jnš - Joniškis
Jnšk – Jonišk÷lis (Pasvalio r.)
JnšM – Joniškis (Mol÷tų r.)
Jon - Jonava
Jrb - Jurbarkas
Jsv – Josvainiai (K÷dainių r.)
Jšn – Jašiūnai (Šalčininkų r.)
Jz – Jieznas (Prienas)
Jž – Jūžintai (Rokiškio r.)
Kairn – Kair÷nai (Vilniaus mst. dl.)
Kbš – Kibyšiai (Var÷nos r.)
Kdl – Kiduliai (Šakių r.)
Kdn - K÷dainiai
Kl – Kuliai (Plung÷s r.)
Klk – Klykoliai (Akmen÷s r.)
Klm - Kelm÷
Klp - Klaip÷da
Klt – Kaltan÷nai (Švenčionių r.)
Kltn – Kaltin÷nai (Šilal÷s r.)
Klv – Kalviai (Kaišiadorių r.)
Klvr – Kalvarija (Marijampol÷s r.)
Km – Kamajai (Rokiškio r.)
Kn - Kaunas
Kp - Kupiškis
Kpč – Kapčiamiestis (Lazdijų r.)
Krk – Krak÷s (K÷dainių r.)
Krkl – Karkl÷nai (Kelm÷s r.)
Krkn – Krekenava (Panev÷žio r.)

Krn – Kruonis (Kaišiadorių r.)
Krns – Kriaunos (Rokiškio r.)
Krp – Kruopiai (Akmen÷s r.)
Krsn – Krosna (Lazdijų r.)
Krš – Kurš÷nai (Šiaulių r.)
Krt – Kartena (Kretingos r.)
Krtn - Kretinga
Krtv – Kurtuv÷nai (Šiaulių r.)
Krž – Kražiai (Kelm÷s r.)
Kš - Kaišiadorys
Ktk – Kuktišk÷s (Utenos r.)
Kur – Kurkliai (Anykščių r.)
Kv – Kv÷darna (Šilal÷s r.)
Kvr – Kavarskas (Anykščių r.)
KzR – Kazlų Rūda
Kzt – Kazitiškis (Ignalinos r.)
Lb – Labguva (Kaliningrado sritis)
Lbn – Labanoras (Švenčionių r.)
Lbv – Liubavas (Kalvarijos sav.)
Ldvn – Liudvinavas (Marijampol÷s sav.)
Lel – Leliūnai (Utenos r.)
Lgm – Lygumai (Pakruojo r.)
Lk – Luok÷ (Telšių r.)
Lkč – Lek÷čiai (Šakių r.)
Lkm – Linkmenys (Ignalinos r.)
Lkš – Lukšiai (Šakių r.)
Ll – Lioliai (Kelm÷s r.)
Lnkv – Linkuva (Pakruojo r.)
Lp – Leipalingis (Lazdijų r.)
Lš – Liškiava (Var÷nos r.)
Luok – Luokesa (Mol÷tų r.)
Lvr – Lavorišk÷s (Vilniaus r.)
Lzd - Lazdijai
Mkn – Miknaičiai (Joniškio r.)
Ml – Mielag÷nai (Ignalinos r.)
Mlt - Mol÷tai
Mrj - Marijampol÷
Mrk – Merkin÷ (Var÷nos r.)
Ms – Mos÷dis (Skuodo r.)
Msn – Musninkai (Širvintų r.)
Mšk – Meškuičiai (Šiaulių r.)
Mžk - Mažeikiai
Ndz – Nedzing÷ (Var÷nos r.)
Nj – Naujamiestis (Panev÷žio r.)
Nmč – Nemenčin÷ (Vilniaus r.)
Nmk – Nemakščiai (Raseinių r.)
Nmž – Nem÷žis (Vilniaus r.)
NmŽ – Žemaičių Naumiestis (Šilut÷s r.)
Ob – Obeliai (Rokiškio r.)
Onš – Onuškis (Trakų r.)
Pb – Paberž÷ (Vilniaus r.)
Pbr – Pabirž÷ (Biržų r.)
Pbrd – Pabrad÷ (Švenčionių r.)
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Pd – Padubysis, dab. Bazilionai (Šiaulių
r.)
Pg – Pagiriai (K÷dainių r.)
Pgg – Pag÷giai (Šilut÷s r.)
Pjv – Pajevonys (Vilkaviškio r.)
Pkln – Pakalniai (Utenos r.)
Pkr - Pakruojis
Pkšt – Paukštakiai (Plung÷s r.)
Plm – Palomen÷ (Kaišiadorių r.)
Pln - Plung÷
Plng - Palanga
Plp – Paliepiai (Raseinių r.)
Plš – Palūš÷ (Ignalinos r.)
Plt – Plateliai (Plung÷s r.)
Plv – Pilviškiai (Vilkaviškio r.)
Pmp – Pamp÷nai (Pasvalio r.)
Pn - Panev÷žys
Pnd – Pand÷lys (Rokiškio r.)
PnmR – Panemunis (Rokiškio r.)
Pnt – Panoteriai (Jonavos r.)
Pnvž – Panev÷žiukas (Kauno r.)
Pp – Papil÷ (Akmen÷s r.)
Prdm – Parudaminys (Vilniaus r.)
Prk – Priekul÷ (Klaip÷dos r.)
Prn - Prienai
Prnv – Pernarava (K÷dainių r.)
Ps - Pasvalys
Pš – Pašvitinys (Pakruojo r.)
Pškn – Poškonys (Šalčininkų r.)
Pšp – Pošup÷s (Joniškio r.)
Pšš – Pašušvys (Radviliškio r.)
Pun – Punia (Alytaus r.)
Pžl – Paąžuoliai (Mol÷tų r.)
R – Rieš÷ (Vilniaus r.)
Raud – Raudon÷ (Jurbarko r.)
Rd - Radviliškis
Rdm – Rudamina (Lazdijų r.)
RdN – Nemun÷lio Radviliškis (Biržų r.)
Rdš – Rūdišk÷s (Trakų r.)
Rgv – Raguva (Panev÷žio r.)
Rim – Rimš÷ (Ignalinos r.)
Rk - Rokiškis
Rkn – Rukainiai (Vilniaus r.)
Rm – Ramygala (Panev÷žio r.)
Rs - Raseiniai
Rsn – Rusn÷ (Šilut÷s r.)
Rud – Rudnia (Var÷nos r.)
Sb – Subačius (Kupiškio r.)
Sd – Seda (Mažeikių r.)
Sdk – Sudeikiai (Utenos r.)
Sdl – Sodeliškai (Biržų r.)
Sdrv – Suderv÷ (Vilniaus r.)
Sem – Semelišk÷s (Elekr÷nų sav.)
Sg – Saugos (Šilut÷s r.)

Sgl – Saug÷laukis (Joniškio r.)
Sk – Skaistgirys (Joniškio r.)
Skd - Skuodas
Skdv – Skaudvil÷ (Taurag÷s r.)
Skp – Skapiškis (Kupiškio r.)
Slč – Saločiai (Pasvalio r.)
Sld – Saldutiškis (Utenos r.)
Slk – Salakas (Zarasų r.)
Slnt – Salantai (Kretingos r.)
Smal – Smalvos (Zarasų r.)
Sml – Smilgiai (Panev÷žio r.)
Smn – Simnas (Alytaus r.)
Sn – Seinai (Lenkija)
Snt – Sintautai (Šakių r.)
Sr – Sariai (Švenčionių r.)
Srd – Seredžius (Jurbarko r.)
Srj – Seirijai (Lazdijų r.)
Srv – Surviliškis (K÷dainainių r.)
Ss – Sasnava (Marijampol÷s r.)
Stč – Stačiūnai (Pakruojo r.)
Stk – Staklišk÷s (Prienų r.)
Stn – Stoniškiai (Šilut÷s r.)
Str – Strūnait÷s (Švenčionių r.)
Sv – Sv÷dasai (Anykščių r.)
Svk – Suviekas (Zarasų r.)
Sž – Sužionys (Vilniaus r.)
Šd – Šeduva (Radviliškio r.)
Šil – Šilavotas (Prienų r.)
Šk - Šakiai
Šl - Šiauliai
Šlčn - Šalčininkai
Šll - Šilal÷
Šln – Šiaul÷nai (Radviliškio r.)
Šlu - Šilut÷
Šlv – Šiluva (Raseinių r.)
Šm – Šumskas (Vilniaus r.)
Šmk – Šimkaičiai (Jurbarko r.)
Šmn – Šimonys (Kupiškio r.)
Šr - Širvintos
Šš – Šešuoliai (Ukmerg÷s r.)
Ššt – Šeštokai (Lazdijų r.)
Št – Š÷ta (K÷dainių r.)
Šut – Šutai (Švenčionių r.)
Šv – Šv÷kšna (Šilut÷s r.)
Švn – Šventežeris (Lazdijų r.)
Švnč - Švenčionys
Švnčl – Švenčion÷liai (Švenčionių r.)
Tl - Telšiai
Tlk – Tolkišk÷s (Trakų r.)
Trak - Trakai
Trg - Taurag÷
Trgl – Turgeliai (Šalčininkų r.)
Trgn – Tauragnai (Utenos r.)
Trk – Tirkšliai (Mažeikių r.)
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Trš – Tryškiai (Telšių r.)
Tršk – Troškūnai (Anykščių r.)
Tv – Tverai (Plung÷s r.)
Tvr – Tverečius (Ignalinos r.)
Ūd – Ūdrija (Alytaus r.)
Ukm - Ukmerg÷
Upt – Upyt÷ (Panev÷žio r.)
Ut - Utena
ŪtN – Naujoji Ūta (Prienų r.)
Užl – Užliedžiai (Kauno r.)
Užp – Užpaliai (Utenos r.)
Užv – Užventis (Kelm÷s r.)
V - Vilnius
Varn – Varniai (Telšių r.)
Vb – Vabalninkas (Biržų r.)
Vdk – Vidukl÷ (Raseinių r.)
Vg – Vaiguva (Kelm÷s r.)
Vl – Veliuona (Jurbarko r.)
Vlkj – Vilkija (Kauno r.)
Vlkv - Vilkaviškis
Vnd – Vandžiogala (Kauno r.)
Vp – Vepriai (Ukmerg÷s r.)
Vrb – Virbalis (Vilkaviškio r.)
Vrbj – Verebiejai (Alytaus r.)
Vrn - Var÷na
Vs – Veisiejai (Lazdijų r.)
Vslš – Vosiliškis (Raseinių r.)
Všk – Vaškai (Pasvalio r.)
Všn – Viešintos (Anykščių r.)
Všt – Vištytis (Vilkaviškio r.)
Vv – Veiveriai (Prienų r.)
Vvr – Veivirž÷nai (Klaip÷dos r.)
Vvs – Vievis (Trakų r.)
Vžns – Vyžuonos (Utenos r.)
Zp – Zapyškis (Kauno r.)
Zr - Zarasai
Žal – Žalioji (Vilkaviškio r.)
Žd – Židikai (Mažeikių r.)
Žg – Žagar÷ (Joniškio r.)
Žgn – Žaiginys (Raseinių r.)
Žgr – Žagariai (Lazdijų r.)
Žkl – Žuklišk÷s (Zarasų r.)
Žl – Želva (Ukmerg÷s r.)
Žm – Žeimiai (Jonavos r.)
Žml – Žeimelis (Pakruojo r.)
Žmt – Žemaitkiemis (Ukmerg÷s r.)
Žr – Žar÷nai (Telšių r.)
Žsl – Žasliai (Kaišiadorių r.)
Žvr – Žvirgždaičiai (Šakių r.)
Žž – Žiežmariai (Kaišiadorių r.)
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