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Exam Words English - LITHUANIAN 

Analyse give the main ideas, 

connections and 

importance 

Analizuoti, 

nagrinėti 

Išsakyti pagrindines, 

svarbiausias mintis ir 

ryšius 

Assess Give the weak and strong 

points 

Įvertinti, 

nustatyt

i 

Pasakyti silpnus ir stiprius 

punktus 

Comment 

on 

Say what you think Komentuoti Išsakyti savo nuomonę 

ką apie tai galvojate 

criticize Say what you think for and 

against something 

Kritikuoti Išsakyti savo nuomonę 

už ir prieš 

define Give the meaning of Apibrėžti, 

nustatyti 

Pasakyti reikšmę, 

apibrėžimą 

describe Give a detailed account Aprašyti, 

apibūdint

i 

Smulkiai apibūdinti 

differentiate Give precise differences Skirti, atskirti Parodyti tikslius skirtumus 

discuss Write in detail Aptarti, 

apsvarstyt

i 

Smulkiai aptarti 

distinguish Give the differences 

between 

Atskirti Pasakyti skirtumus tarp 

Enumerate List Išvardyti Išrašyti 

evaluate Give the good & bad 

points about a subject 

Įvertinti Apie kažką pabrėžti 

gerus ir blogus bruožus 

examine Investigate the pros and 

cons 

Apžiūrėti

, 

nagrinėti 

Išnagrinėti už ir prieš 

explain Give clear answers Paaiškinti Pateikti išsamius, aiškius 

atsakymus 

illustrate Use examples to make a 

point 

Iliustruoti Naudoti pavyzdžius 

atsakant į klausimus 

interpret Show what something 

means 

Aiškinti, 

interpretuot

i 

Paaiškinti ką kažkas 

reiškia 

Justify Explain your answer- giving 

examples 

Pagrįsti Atsakymą pagrįsti 

naudojant pavyzdžius 

Outline Give the general idea Nusakyti, 

apibrėžti 

Pasakyti pagrindinę 

mintį 

Relate Make connections Susieti Rasti sąryšius 

state Write in brief Išdėstyti Parašyti sutrumpintai 
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Typical exam questions Būdingi egzaminų klausimai 
 

English- Lithuanian- 

Write down the name of……… 

Write down its name 

Write down the name given……….. 
 

Write down the scientific 

name……….. 
 

Write about why….. 
 

Read the information about……… 

Suggest…x... reasons for ……. 

Suggest how….why 
 

Look at the pictures/diagram 

Which object is/has ………… 

Which diagrams………….. 

Choose from………….. 

Explain why/how 

Describe how…... 

Calculate the……….. 
 

The difference between…. 

How many? 

How much? 

Užrašykite kieno vardą/pavadinimą. 

Užrašykite jo vardą/pavadinimą 

Užrašykite duotą 

vardą/pavadinimą………….. 
 

Užrašykite mokslinį pavadinimą……. 

Parašykite kodėl……. 

Perskaitykite informaciją apie………. 

Paaiškinkite…x…priežastis dėl…… 

Paaiškinkite kaip….kodėl 

Pažiūrėkite į paveikslėlius/diagramą 

Kuris objektas yra/turi………… 

Kurios diagramos………….. 

Išsirinkite iš…………………. 

Paaiškinkite kodėl/kaip 

Aprašykite kaip…………….. 

Apskaičiuokite……………. 

Skirtumas tarp………………… 

Kiek daug? 

Kiek? 

 


