2015 M. 8 klasė. SOCIALINIAI MOKSLAI

STANDARTIZUOTI TESTAI
Užduoties
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8.1.
8.2.
9.1.

9.2.

9.3.

Atsakymas
C
D
A
A
C
B
D
Baromentras.
D
1. Kalvota vietovė / kalnas
2. Upių santaka / teka upės

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Apsisaugoti nuo priešų
arba
Parodyti didingumą
1. Gedimino kalnas.
2. Nėris (upė).

1

9.4.

9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

Taškai

2

2

Apsikrikštyti.
Karūnavimo jubiliejus.
Vakarų kryptimi.
1. Sukūrė Lietuvos himną (Tautišką giesmę).
2. Leido laikraštį „Varpas“.

1
1
1
1

Pastabos

2 taškai skiriami jei
teisingai nurodyti dvi
vietovės ypatybės.
1 taškas skiriamas kai
nurodyta viena ypatybė.

2 taškai skiriami jei
teisingai nurodyti du
gamtiniai objektai.
1 taškas skiriamas kai
teisingai nurodytas vienas
gamtinis objektas.
2 taškai skiriami jei
teisingai nurodytos visos 4
kryptys.
1 taškas skiriamas kai
teisingai nurodytos dvi, bet
kurios kryptys.

Taškas skiriamas už
teisingai nurodytą bent
vieną nuopelną Lietuvai.
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STANDARTIZUOTI TESTAI
Užduoties
Nr.
9.9.
880 m (1 taškas)

Atsakymas

Taškai

Pastabos

2

2 taškai skiriami jei
teisingai apskaičiuotas
trečiojo maršruto ilgis
metrais (paklaida ±40 m) ir
nustatytas, trumpiausias
maršrutas.

Nr. 1 (1 taškas)

Jeigu tik teisingai
apskaičiuotas atstumas arba
tik nurodytas trumpiausias
maršrutas ( Nr1) skiriamas
1 taškas
Jeigu neteisingai
apskaičiuotas atstumas ir
pagal gautą apskaičiavimą
padaryta teisinga išvada
skiriamas 1 taškas
10
11

A
Įrašyta Sutinku ir pateiktas tinkamas argumentas,
pvz.: nes Lietuvos Respublikos Konstitucija
užtikrina žmonių lygias teises, užtikrinamos
žmonių lygybė.

12

1
1

1

13.1
13.2

B
Visi piliečiai gali dalyvauti valstybės valdyme.

1
1

14.

Galimos religijos:
 Judaizmas.
 Krikščionybė.
 Islamas.

1

15.1.
15.2.
15.3.

Maras (juodoji mirtis).
XIV a.
Taip, nes per kelis metus epidemija apėmė
Europą.

1
1
1

15.4.

1352 m.

1

Taškas skiriamas tik jei
pateikiamas tinkamas
argumentas
Netinkamo atsakymo su
argumentu pavyzdys –
„Nesutinku, nes varžomos
žmogaus teisės“.
Taškas skiriamas už
teisingai rodyklėmis
sujunktas Lietuvos
valstybines šventes ir datas.

Taškas skiriamas jei
teisingai paaiškinta.
Taškas skiriamas jei
teisingai nurodytos dvi
religijos.
Jeigu užrašo vieną tinkamą
religiją, o kitą – katalikybė,
taškas neskiriamas.

Taškas skiriamas tik jei yra
teisingas tinkamas
paaiškinimas
Taškas skiriamas jei
teisingai nurodyti metai.
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Užduoties
Atsakymas
Taškai
Nr.
15.5
*Korektūros klaida - užduoties tokiu numeriu nėra
15.6.
Gyvūnai buvo ligų pernešėjai.
1
15.7.
Sumažėjo darbo jėga.
1
arba
Sumažėjo žmonių, kurie dirbo.
arba
Mažiau užaugino, pagamino, nes buvo mažiau
žmonių.
arba
Trūko maisto produktų, nes nebuvo kas juos
pagamina.
arba
Atsirado daugiau apleistų laukų, ūkių, neapdirbtos
žemės.
15.8.
Kad neplistų ligos.
1
arba
Kad neužvežtų kenkėjų, parazitų.
16.
Baltijos jūra.
1
17.
Galimi bruožai:
2
 Australija yra rytų ir pietų pusrutuliuose.
 Australijos krantus skalauja Ramusis ir Indijos
vandenynas.
 Kerta pietų atogrąža, netoli pusiaujo.
18

19.1

19.2.

Pastabos

Atsakyme turi būti sąsaja
su ūkiu ( dirbančių žmonių
sumažėjimas, o ne
gyventojų sumažėjimas)

2 taškai skiriami jei
teisingai nurodyti du
Australijos gamtiniai
geografinės padėties
bruožai.
1 taškas skiriamas kai
nurodyta vienas bruožas.

1

3
2
4
1
Galimi skirtumai:
 forma,
 dydžiu,
 intakų kiekiu,
 geografine padėtimi,
 rėvomis ir kriokliais,
 vandeningumu (metiniu vandens
nuotėkiu).
Kongo baseinas yra abipus pusiaujo, išsidėstęs
pusiaujo klimato juostoje.
arba
Lietingieji periodai nesutampa, tad maitinama upė
(Kongas) šiaurinių ir pietinių intakų visus metus
išlieka vandeninga.
arba
Nes ten lyja ištisus metus
arba
Kongas turi daug intakų
arba
Nilas tenka per dykumą

1

1

Taškas skiriamas už
teisingai parodytą vieną
Kongo ir Nilo baseinų
skirtumą.
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Užduoties
Atsakymas
Nr.
19.3.
Kongas, nes yra daug rėvų ir krioklių.

19.4.
19.5.

19.6.

19.7.

19.8.
19.9.

19.10.

19.11.

Upių baseinų dydžio palyginimui.
Nes vietovė yra atogrąžų klimato juostoje.
arba
Kerta šiaurės atogrąža.
arba
Nes ten karšta ir sausa.
arba
Ten aukštas slėgis.
Galimos priežastys:
 derlingi dirvožemiai,
 vandens ištekliai.
Galimos civilizacijos:
 Tarpupis (Mesopotamija),
 Šumeras,
 Babilonas,
 Asirija,
 Indo (Indijos),
 Geltonosios upės (Hvanghės arba Kinijos).
Papirusas.
Galimi statiniai:
 Piramidės (Gizos piramidės),
 Sfinksas,
 Karnako šventykla,
 Luksoro šventykla,
 Abu Simbelo šventykla,
 Karalių slėnis (faraonų kapavietės arba
hipogėjai),
 Memnono kolosai ir kt.
Hieroglifus
arba
Egiptiečių raštas (raštas)
Garbino daug dievų (politeizmas)
arba
Garbino gamtos objektus ir reiškinius.

Taškai
1

1
1

1

1

1
1

Pastabos
Taškas skiriamas už
teisingai nurodytą upę ir
argumentą.
Jei parašė tik „labai karšta“
taškas neskiriamas

Jei parašė „palankios
gamtos sąlygos“ taškas
neskiriamas
Taškas skiriamas už
teisingai nurodytas 2
civilizacijas.

Taškas skiriamas už
teisingai nurodytus 2
garsius statinius.

1

1

Iškilus klausimams dėl vertinimo instrukcijos galite kreiptis tel. numeriu 8 646 85067 šiomis dienomis
ir valandomis:
Gegužės 14 d.
Gegužės 15 d.
Gegužės 18 d.

13 – 17 val.
13 – 17 val.
15 – 18 val.

