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Mokinių žodyno tyrimai Vilniaus gimnazijose

2017–2019 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros 
instituto mokslininkės Loreta Vilkienė, Laura Vilkaitė-Lozdienė ir Justina Bružai-
tė-Liseckienė vykdė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos remiamą projèktą „Kal-
binių nuostatų ir mokymosi motyvacijos įtaka lietuvių kalbos mokėjimui“. Jo tiks-
las buvo išanalizuoti Vilniaus lietuviškų, lenkiškų ir rusiškų gimnazijų trečių klasių 
mokinių lietuvių kalbos mokėjimo kokybę, nustatyti, kaip ji priklauso nuo kalbinių 
nuostatų ir motyvacijos mokytis lietuvių kalbos. Atsakymai buvo kaupiami pasitelkus 
kelis klausimynus ir testus, o projèkto rezultatai aprašyti mokslo studijoje1. 

Vienas iš klausimų, gvildentų minėtame projekte, – mokinių lietuvių kalbos žody-
no dydis. Tokių tyrimų Lietuvoje dar nėra buvę, tad, išanalizavus panašią kitų kalbų 
tyrėjų patirtį, reikėjo sukurti ir instrumeñtą, kuris tiktų tiek gimtakalbių, tiek ne-
gimtakalbių lietuvių kalbos žodyno dydžiui matuoti. Straipsnio pabaigoje pateikiami 
duomenys apie tyrime dalyvavusių Vilniaus gimnazistų žodyno dydį. 

Žodyno dydis – tai visi žmogaus mokami žodžiai. Tačiau vi̇́enus žodžius žmogus 
aktyviai vartoja kalbėdamas ar rašydamas – tai jo produktyvusis (aktyvusis) žodynas, 
kitus supranta skaitydamas tekstus ar jų klausydamas – tai receptyvusis (pasyvusis) 
žodynas. Mokslininkai analizuoja ir receptyvųjį, ir produktyvųjį žodyną, bet iki galo 
nesutaria, koks šių žodynų santykis. Pavyzdžiui, vieni teigia, kad nors receptyvusis 
žmogaus žodynas yra didesnis, produktyvusis nuo jo skiriasi nedaug, jis apima apie 
92 proc. receptyviojo žodyno. Kiti mano, kad skirtumas didesnis: produktyvusis žo-
dynas sudarąs tik 50–75 proc. receptyviojo. Akivaizdu, kad kol kas aiškaus atsakymo 
nėra. 

Įvairių kalbų tyrėjai analizuoja, kiek žodžių moka gimtakalbiai ir negimtakalbiai 
kurios nors kalbos vartotojai. Tiriama, ar žodyno dydis priklauso nuo lyties, išsilavi-
nimo, skaitymo įpročių, mokamų kalbų skaičiaus ir pan. Visais šiais klausimais vie-
nareikšmių atsakymų dar nėra rasta, tyrimų duomenys įvairuoja, nes neretai skiriasi 
tyrėjų metodika, net jų suvokimas, kas laikytina ãtskiru žodžiu. Šiuo metu vyrauja 
požiūris, kad žodyno dydis turėtų būti matuojamas lemomis, t. y. pamatinėmis žo-
džių formomis, o kaip duomenų rinkimo instrumeñtai pasitelkiami specialūs testai. 
Yra keli žodyno dydžio matavimo testų formatai, pavyzdžiui, pasirenkama iš kelių 

1 Loreta Vilkienė, Laura Vilkaitė-Lozdienė, Justina Bružaitė-Liseckienė. Lietuvių kalba Vilniaus lietuviškose, 
lenkiškose ir rusiškose gimnazijose: mokėjimo kokybė, kalbinės nuostatos ir motyvacija, VU leidykla, 2019; 
tekstas pasiekiamas šiuo adresu: www.vu.lt/leidyba/images/eknygos/Lietuviu_kalba_ mokyklose.pdf.
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reikšmių (t. y. žmogus greta testuojamo žodžio mato tris ar keturias réikšmes ir turi 
atrinkti tinkamą), taikomi taip / ne testai (t. y. pateikiamas žodžių sąrašas ir tiriama-
jam reikia pažymėti, ar jis žodį moka (ir pavartoti), ar supranta, ar ne). Į šiuos sąrašus 
žodžiai imami iš tekstynų, be to, neretai atsižvelgiama ir į jų vartojimo dažnumą, taigi 
į testą gali patekti ir dažnõs, ir retesnė̃s ar retõs vartosenos žodžių. Pabrėžtina, kad to-
kiais testais paprastai matuojamas receptyvusis žodynas, nes, mokslininkų nuomone, 
sudėtinga išmatuoti produktyviai žmogaus vartojamą žodyną, patikimų priemonių tai 
daryti dar nėra sukurta. Tad apsiribojama būtent receptyviojo žodyno tyrimais, o jų 
rezultatai įvardijami kaip žmogaus žodyno dydis. Beje, į taip / ne formato testus pa-
prastai įtraukiama ir netikrų žodžių, panašių į tiriamos kalbos žodžius, kurie tiriama-
jam turėtų būti pažįstami. Taip stengiamasi paskatinti žmogų atidžiau skaityti sąrašą ir 
žymėti tik tuos žodžius, kuriuos tikrai supranta. 

Minėtas taip / ne formato testas buvo sudarytas ir lietuvių kalbos žodyno dydžiui 
matuoti, apsisprendus, kad tyrime žodžiu bus laikoma lema (toliau lema ir žodis šia-
me straipsnyje vartojami sinonimiškai). Žodžiai buvo imti iš lemuoto „Dabartinės 
lietuvių kalbos tekstyno“ publicistikos dalies žodžių sąvado. Suprantama, šis sąrašas 
apima tik vieną kalbos vartojimo sritį (publicistiką), tačiau buvo laikytasi nuostatos, 
kad publicistika turėtų atspindėti įvairias kalbos vartojimo tendencijas, o publicistinio 
stiliaus tekstuose esama įvairių stilių raiškos priemonių. Susipažinus su kitų moks-
lininkų panašiais darbais ir išbandžius pirminį testo variantą, buvo apsispręsta, kad 
žodyno dydžio testas bus rengiamas iš 80 000 lemų sąrašo: atsitiktinės atrankos būdu 
(kompiuterio funkcija) tam buvo paimta 120 žodžių – po žodį iš kiekvienos 667 le-
mų sąrašo atkarpos. Tuo siekta, kad testas atspindėtų skirtingo vartojimo dažnumo 
žodžius. Be to, buvo įtraukta ir 60 netikrų žodžių, sukurtų pačių tyrėjų. Įdomu, kad 
kitų kalbų tyrėjai turi susidarę specialius netikrų žodžių bankus, kurių ištekliais moks-
lininkai gali naudotis savo tikslais. Lietuvoje tokio šaltinio kol kas nėra. Kiekvienas 
tyrėjų sukurtas netikras žodis buvo patikrintas tiek LKŽe, tiek DLKŽe, tiek kituose 
elektroninėje erdvėje esančiuose žodynuose, kad būtų įsitikinta, jog tokių žodžių tik-
rai nesama, pavyzdžiui, tarmėse, senuosiuose raštuose ir pan. Visi sukurti žodžiai 
buvo išmėginti su VU Filologijos fakulteto studentais: buvo prašyta, kad studentai 
kiekvieną iš 105 darinių įvertintų, ar jis panašus į lietuvių kalbos žodžius (1–5 balų 
sistema, kur 1 reiškė, kad raidžių seka visiškai neprimena lietuviško žodžio, o 5 – da-
rinys galėtų būti lietuviškas žodis). Ir tik tada tie 60 netikrų žodžių buvo įtraukti į 
lietuvių kalbos žodyno dydžio testą. 

Visi netikri žodžiai buvo pateikti veiksmažodžio bendraties arba vardažodžių var-
dininko forma (neturėjo asmenų ar linksnių galūnių), nes, kaip minėta, ir tikri žodžiai 
teste buvo pateikti pagrindine savo forma – lema. Tiriamųjų buvo prašoma pažymėti 
tuos žodžius, kuriuos jie supranta. Tiriamiesiems buvo pasakyta, kad teste yra ir ne-
tikrų žodžių. 
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1 pav. Lietuviško žodyno testo pavyzdys

Pasitelkus kitų kalbų tyrėjų patirtį, rezultatams skaičiuoti buvo pasinaudota tókia 
formule: 

Testo rezultatas = (pažymėtų žodžių skaičius – pažymėtų netikrų žodžių skaičius) × 667. 
Čia reikia pasakyti, kad visas 80 000 žodžių lemuotas sąrašas, tapęs testo pagrindu, 

buvo padalytas į 667 atkarpas, taigi koeficientas žymi ne ką kita, o tai, kiek žodžių kal-
boje atitinka vienas žodis teste. Maksimalus tokio testo rezultatas galėjo būti 80 040 
žodžių. Taigi pirmą kartą buvo sukurtas ir tyrime išbandytas lietuvių kalbos recep-
tyviojo žodyno dydžio testas. Jį galima rasti paskelbtą jau minėtoje mokslo studijoje. 

Kaip jau sakyta, tyrimo tikslas buvo įvertinti gimtakalbių ir negimtakalbių Vil-
niaus trečių klasių gimnazistų lietuvių kalbos žodyno dydį. Tiriamųjų gimtoji kalba 
iš esmės sutapo su mokyklos kalba. Apklausoje dalyvavo šešių Vilniaus gimnazijų 
mokiniai: 127 iš lietuviškų mokyklų (2 mokyklos; 69 merginos ir 58 vaikinai), 96 iš 
lenkiškų mokyklų (2 mokyklos; 48 merginos ir 50 vaikinų) ir 103 iš rusiškų mokyklų 
(2 mokyklos; 54 merginos ir 49 vaikinai). Tokio tiriamųjų skaičiaus pakanka, kad 
būtų galima pasakyti, ar tiriamųjų grupių skirtumai yra statistiškai reikšmingi ir ar 
galima rezultatus apibendrinti platesnei grupei, pavyzdžiui, ne vien dviejų lietuviškų, 
lenkiškų ar rusiškų Vilniaus gimnazijų, o visų Vilniaus gimnazijų tokio amžiaus mo-
kiniams. Visi tiriamieji buvo 16–17 metų. Taip pat buvo siekta, kad tiriamųjų grupėse 
būtų panašus skaičius merginų ir vaikinų, kad būtų galima įvertinti, ar rezultatams 
gali daryti įtakos lytis.

Atlikus tyrimą dviejose lietuviškose Vilniaus gimnazijose, paaiškėjo, kad šio am-
žiaus tarpsnio gimtakalbio jaunuolio lietuvių kalbos žodyno dydis varijuoja nuo maž-
daug 32 000 lemų iki 64 000, o vidurkis – apie 53 000 žodžių (žr. 1 lentelę). Šie 
rezultatai yra truputį didesni, nei buvo nustatyta JAV atliktuose tyrimuose: gimtakal-
bio anglakalbio amerikiečio žodynas yra 27 000–50 000 lemų. Lietuvių gimtakalbių 
rezultatai pasirodė panašūs į vokiečių kalbos duomenis: tyrimai rodo, kad suaugęs vo-
kietis moka apie 73 000 lemų, be to, vokiečių kalbos tyrėjai pasiūlė ir formulę žodyno 
dydžiui pagal respondentų amžių apskaičiuoti. Pritaikius šią formulę galima teigti, kad 

Suprantu Suprantu Suprantu

šeškas riedėjimas persivesti

nesidalinti įpareigojančiai atributas

saugykla nesišaipyti teršėjas

interferuoti hidratuoti pasturėlis

kurselis transplantantas mavotis

trigralis mobilus įsidrąsinti
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vidutinis 17-mečio vokiečio gimtosios kalbos žodynas apie 53 000 lemų, taigi sutam-
pa su tokio paties amžiaus lietuvio jaunuolio vidurkiu. Gauti skaičiai leidžia daryti 
atsargią prielaidą, kad skirtingų kalbų gimtakalbių žodyno dydis galėtų būti panašus, 
bet, žinoma, tokią mintį būtina tikrinti. 

Mokyklos kalba Mažiausias žodynas Vidurkis Didžiausias žodynas

lietuvių 32 000 53 000 64 000

lenkų 12 000 42 000 64 000

rusų 13 000 38 000 60 000

1 lentelė. Vilniaus gimnazijų trečių klasių mokinių žodyno dydis

Iš 1 lentelės matyti, kad skirtingų kalbinių grupių jaunuolių žodyno dydis varijuo-
ja. Pavyzdžiui, lietuviškų mokyklų mokinių menkiausias ir gausiausias žodynas ski-
riasi dvigubai, o lenkiškų ir rusiškų – apie 5 kartus. Taigi skirtumai dideli. Akivaizdu 
ir tai, kad menkiausias gimtakalbių žodynas yra apie du su puse karto didesnis nei ne-
gimtakalbių. Antra vertus, didžiausias gimtakalbių ir negimtakabių žodynas yra gana 
panašus. Tai rodo, kad geriausiai lietuvių kalbą mokantys negimtakalbiai yra sukaupę 
panašų žodyną kaip ir stipriausi gimtakalbiai. Tyrimas aiškiai parodė, kad lietuvių kal-
bos receptyviojo žodyno dydžio atžvilgiu kaip lygiaverčiai gali lygintis tik stipriausi 
visų trijų kalbinių grupių mokiniai (ir gimtakalbiai, ir negimtakalbiai lietuvių kalbos 
vartotojai).Vidutiniai ar silpnesni gimtakalbiai yra sukaupę gerokai didesnį žodyną 
nei tokių pačių gebėjimų negimtakalbiai. Tai rodo ir žodyno vidurkiai: lenkiškų ir 
rusiškų mokyklų mokinių žodyno dydžio vidurkis tarpusavyje yra panašesnis, o lietu-
vių – gerokai didesnis. Patikrinus statistiniais metòdais, paaiškėjo, kad gimtakalbių ir 
negimtakalbių žodyno dydžio vidurkių skirtumai yra statistiškai reikšmingi. Vadinasi, 
šie duomenys yra ne atsitiktiniai, o būdingi visai populiacijai. Tolesnė analizė atsklei-
dė, kad didesnis žodynas buvo tų negimtakalbių, kurie lietuviškai dažnai bendrauja su 
draugais. Tai leidžia daryti atsargią prielaidą, kad negimtakalbiai labiau stokoja būtent 
kasdienio, o ne akademinio žodyno.

Rezultatų analizė taip pat atskleidė, kad esama skirtumų ir tarp lyčių. Pavyzdžiui, 
lietuviškose mokyklose merginų žodyno vidurkis buvo apie 54 000 žodžių, o vaiki-
nų – 53 000 (žr. 2 lentelę). Pritaikius specialius statistinius metodus paaiškėjo, kad tai 
reikšmingas skirtumas. Jau matėme, kad lietuviškų mokyklų vidurkis – apie 53 000 
žodžių, vadinasi, merginų vidutinis žodynas (54 000 žodžių) yra didesnis nei grupės 
vidurkis. Iš 2 lentelės taip pat matyti, kad menkiausias žodynas abiejų lyčių vienodas, 
o lyginant didžiausią žodyną šiek tiek pirmauja vaikinai, bet skirtumas nėra didelis. 
Išanalizavus duomenis paaiškėjo, kad 64 000 žodžius yra sukaupęs tik vienas vaikinas, 
vadinasi, jokių apibendrinimų šiuo atveju daryti negalima. 
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Mokyklos 
kalba

Mažiausias žodynas Vidurkis Didžiausias žodynas

M V M V M V

lietuvių 32 000 32 000 54 000 53 000 63 000 64 000

lenkų 21 000 12 000 43 000 41 000 64 000 59 000

rusų 25 000 13 000 42 000 34 000 60 000 57 000

2 lentelė. Žodyno dydžiai pagal lytis (M – merginos, V – vaikinai) ir mokyklas

Didesnį žodyną yra sukaupusios geriausiai lietuvių kalbą mokančių lenkiškų mo-
kyklų merginos. Ypač tai akivaizdu sugretinus menkiausio žodyno skaičius: merginų 
žodynas šiuo atveju didesnis apie 9 000 žodžių. Tačiau reikia pasakyti, kad labai men-
ką testo rezultatą parodė tik du vaikinai, o atmetus jų duomenis skirtumas nebūtų toks 
didelis. Skirtumas tarp abiejų lyčių didžiausių žodynų yra 5 000 žodžių, tačiau, nepa-
tikrinus statistinio rezultatų reikšmingumo, negalima teigti, kad tas skirtumas reikš-
mingas. Statistinė analizė parodė, kad lenkiškų mokyklų merginų ir vaikinų rezultatų 
skirtumai nėra reikšmingi, t. y. negalima teigti, kad lenkiškų gimnazijų merginos iš 
esmės yra sukaupusios didesnį žodyną nei vaikinai.

Akivaizdžiai skiriasi ir rusiškų mokyklų merginų bei vaikinų duomenys. Men-
kiausias merginų žodynas lenkia vaikinų tos pačios grupės rezultatus 12 000 žodžių. 
Merginų naudai akivaizdžiai skiriasi ir vidurkiai (8 000 žodžių), ir didžiausias žodynas 
(3 000 žodžių). Patikrinus statistiniais metòdais paaiškėjo, kad skirtumai yra reikšmin-
gi. Tad galima daryti išvadą, kad rusiškų Vilniaus gimnazijų merginų lietuvių kalbos 
žodynas yra didesnis nei vaikinų. 

Čia pateikti duomenys – tik pirmas bandymas įvertinti vartojamo lietuvių kalbos 
žodyno dydį, be to, tik vienos amžiaus grupės, gyvenančios Vilniuje. Teigti, kad pa-
teikti rezultatai būdingi visiems Lietuvos 16–17 metų jaunuoliams, tikrai negalima. 
Tyrimas turi būti plečiamas, kaip tik dabar tai ir daroma: lyginamas Vilniaus ir mažes-
nių miestų gimtakalbių gimnazijų trečių klasių mokinių žodynas. Taip pat domimasi 
studentų, vyresnio amžiaus žmonių žodžių ištekliais, tiriama, ar žodynas menksta 
emigravus. Taigi tyrimo krypčių yra daug ir įvairių. 

teminius puslapius  
„Lietuvių kalbos aktualijos visuomenėje ir mokykloje“  

remia Valstybinė lietuvių kalbos komisija.


