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Užduoties
Nr.
1.1.
19 val.

1.2.

2.

Atsakymas

Taškai
1

Naudinga, nes norima efektyviau išnaudoti dienos
šviesą, taupyti elektrą (svarbu, kad būtų nurodytas
ekonominis pagrindimas).
Žalinga, nes gyventojai daugiau vartos elektros
energijos ir daugiau mokės už tai.

1

Įrašytas amžius teisingai ir tinkamai nuvesta rodyklė:
susikūrė islamas – VII a., 7 a. (rodyklė tarp 600 m. ir
700 m.)

2

3.2

3.3
3.4

2
C
A
B
D
S. Batoras siejamas su Vilniaus universitetu (jo
įkūrimu);
Žygimantas Augustas siejamas su Liublino unija;
Jogaila siejamas su Lietuvos krikštu.
Galimi atsakymai:
rašė laiškus vakarų Europos pirkliams, amatininkams,
kvietė juos atvykti;
rašė laiškus Europos miestams;
laiškuose 1323 m. pirmą kartą paminėtas Vilnius.
Lietuva ir Lenkija arba LDK ir Lenkija.
Žmonių gyvenimui (galimi atsakymai):
Galimybė susipažinti su Vakarų Europos kultūra ir
mokytis (plito švietimas);
miestiečiai įgijo savivaldos teises;
bajorai įgijo platesnes teises.

Jei pateiktas pagrindimas yra
ne ekonominis, o biologinis:
žalingas, nes sunku adaptuotis,
kenkia žmonių sveikatai, taškas
neskiriamas.
Jei nurodė, kad naudingas ar
žalingas, bet nepateikė tinkamo
pagrindimo, taškas
neskiriamas.
Už teisingą islamo datavimą
skiriamas 1 taškas.
Už teisingą renesanso datavimą
skiriamas 1 taškas.

Įrašytas amžius teisingai: prasidėjo Renesansas – XIV
a.
3.1.

Pastabos

Už teisingai įvardytus 3
šaltinius skiriami 2 taškai.
Už teisingai įvardytus 1-2
šaltinius skiriamas 1 taškas.

1

1
2

Už teisingai nurodytus du
teigiamus padarinius skiriami 2
taškai.
Už teisingai nurodytą vieną
teigiamą padarinį skiriamas 1
taškas.

Valstybei (galimi atsakymai):
Lietuva suartėjo su katalikiškais kraštais;
Lietuva tapo pripažinta Europos valstybių, atvyko
daugiau amatininkų, pirklių;
V. Europos kraštai ir popiežius neberėmė kryžiuočių
kovų su lietuviais;
katalikybė paskelbta valstybine religija, tai stiprino
valstybę.

1
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4
Galimi atsakymai:
Taip, nes daug pasiekimų buvo perimta iš senovės
Graikijos, Romos;
Taip, nes perėmė graikų politikos, filosofijos, mokslo,
medicinos, teatro, architektūros laimėjimus;
Taip, nes perėmė iš romėnų lotynišką raidyną,
skaitmenis, teisę, valdymo patirtį, statybos patirtį.
5.
6.

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

Taškai
1

C
Galimi atsakymai:
Nederlius dėl gamtinių priežasčių: sausra, liūtys,
potvyniai, atšalimas, kruša;
dėl karų (sunaikinti pasėliai ir kt.);
išplitę kenkėjai;
maras, epidemijos (išmirė darbingi žmonės);
menkas žemės įdirbimas (žemas derlingumas);
dirvožemio nualinimas;
prasti žemdirbystės įrankiai;
išaugę mokesčiai (nelikdavo maisto atsargų
valstiečiams);
didėjantis gyventojų skaičius;
nesugebėjimas ilgai išlaikyti maisto atsargas;
prasti keliai ir kt. trukdė atsigabenti maisto iš kitur.
Galimi atsakymai:
Demokratija; tautos valdžia.
Galimi atsakymai:
Remiasi ne tautos mažuma, o dauguma;
įstatymai teikia visiems lygias teises (arba – visi lygūs
prieš įstatymą);
kiekvienas asmuo įgyja teisę dalyvauti politiniame
gyvenime;
kiekvieno sėkmė politiniame gyvenime priklauso nuo
jo veiklos (arba – šaunumo).
Galimi atsakymai:
Demokratija (demokratiškas valdymas);
valdžia remiasi dauguma (gyventojų daugumos valia);
valdžios atstovai yra renkami;
piliečiai dalyvauja valstybės valdyme.
Viduramžiai, nes nurodyta, kad tai vyko XII amžiuje.

1

Galimi atsakymai:
Mažėjo miškų; didėjo oro tarša.

1

Pastabos
Taškas skiriamas tik jei
pateikiamas tinkamas
argumentas.
Jei nurodomi konkretūs
pasiekimai, tai taškas skiriamas
už bent vieną tinkamą
pasiekimą.
Už teisingą pasirinkimą.

1

Taškas skiriamas už dvi
nurodytas skirtingas priežastis.

1

Jei nurodoma „respublika“,
taškas skiriamas.
Už pateiktus 2 bruožus
skiriami 2 taškai.
Už pateikta 1 bruožą
skiriamas 1 taškas.

2

1

Taškas skiriamas, kai mokinys
nurodo bet kurį teisingą bendrą
senovės Graikijos ir dabartinės
Lietuvos valdymo bruožą.

2

Už viduramžių įvardijimą
skiriamas 1 taškas.
Už paaiškinimą, kodėl
viduramžiai skiriamas 1 taškas.

2
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8.3
Galimi atsakymai:
Automobilių tarša; šiukšlės;
gamyklų ir fabrikų kenksmingų medžiagų išmetimas į
atmosferą;
miškų kirtimas;
netinkamas cheminių medžiagų naudojimas žemės
ūkyje.
8.4
Galimi atsakymai:
Lydymo krosnims kūrenti buvo naudojamas medis;
kad nereikėtų lydymui gabentis medienos iš toli.
8.5
Kalvystei (arba – kalvio amatui).
8.6
C
8.7
D
8.8
Brangesnis (galimi atsakymai):

9.1
9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7

sunkesnis išgavimo būdas;
reikalaujantis daugiau laiko;
reikalinga moderni šiuolaikinė technika;
lifto įrengimas;
„koridorių“ sutvirtinimas.
Pavojingesnis (galimi atsakymai):
darbo sąlygos - karštis po žeme, deguonies trūkumas,
dulkės, triukšmas;
nelaimingi atsitikimai - šachtų užgriuvimai, sprogimai.
Islandija
Galimi atsakymai:
Šalis yra saloje šiaurės ir vakarų pusrutuliuose;
šiaurinėje Atlanto vandenyno dalyje;
Islandija yra netoli Šiaurės poliaračio.

Taškai
1

Pastabos
Taškas skiriamas už įvardytas
dvi veiklas.

1

1
1
1
2

1
2

Už teisingą pasirinkimą.
Už teisingą pasirinkimą.
Už pateiktus abu įrodymus
skiriami 2 taškai.
Už pateiktą 1 įrodymą
skiriamas 1 taškas.

Už pateiktus 2 bruožus
skiriami 2 taškai.
Už pateikta 1 bruožą
skiriamas 1 taškas.
Netinkamų bruožų pavyzdžiai:
netoli Grenlandijos salos,
Atlanto vandenyne, supa
vandenynas.

Galimi atsakymai:
Daug ugnikalnių;
200 ugnikalnių;
lavos laukai.
Galimi atsakymai:
2/3 sudaro tundra ir miškatundrė (žemi augalai);
neauga miškai ir yra amžinasis įšalas.

1

1

Jei nurodė, kad mažai miškų,
taškas neskiriamas.

Galimi atsakymai:
Nuo karštos magmos įkaitusios uolienos;
magma.
C
A

1

Jei nurodė- lava, geizeriai taškas neskiriamas.

1
1

Už teisingą pasirinkimą.
Už teisingą pasirinkimą.

3
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10.1
Galimi atsakymai:
Dalyvaudami jame piliečiai skatinami suprasti savo
teises ir pareigas;
Lietuvos gyventojai skatinami atlikti pilietines
pareigas ir naudotis suteiktomis teisėmis;
siekiama, kad Lietuvos piliečiai naudotųsi
Konstitucijoje numatytomis teisėmis ir vykdytų
pareigas.
10.2
C
10.3
Antanas Smetona arba Smetona.
11.1
Viduramžiams arba Feodalizmui.
11.2
Galimi atsakymai:
Karūna, skeptras, sostas, valdžios rutulys (obuolys).
11.3
Galimi atsakymai:
puošnesnė apranga (2 numeriu pavaizduotų asmenų
apranga paprastesnė),
matomi prabangesni pastatai;
turi rankose valdžios simbolius (kalaviją, lazdą);
didesnės žmonių figūros.
11.4
Skaičiumi 1 pažymėti: didikai / kilmingieji /
dvasininkai.
Skaičiumi 2 pažymėti: riteriai.

11.5

12.1

12.2

12.3

12.4

Taškai

Pastabos

1

1
1
1
1
1

2

Galimi atsakymai:
Visus sluoksnius sudėlioja pagal padėtį visuomenėje;
piramidės viršuje vaizduojamas aukščiausią valdžią
turintis asmuo, o apačioje – žemiausią;
parodyti jų skaičiaus proporcijas.
Pirminis, nes:
autorius gyveno tuo metu; K. Donelaitis aprašo tai,
ką pats pergyveno; autorius aprašo XVIII a., t. y.
savo gyvenamą laikotarpį; tekstas autentiškas.
Galimi atsakymai:
lažas;
duoklė.

1

Galimi atsakymai:
Žemės ašis pasvirusi (Žemė pasvirusi) ir Žemė
sukasi aplink Saulę;
sukelia Žemės skriejimas aplink Saulę ir pastovus
Žemės sukimosi ašies polinkis į Žemės orbitos
plokštumą.
Vidutinių platumų klimato juosta.

1

Už teisingą pasirinkimą.

Taškas skiriamas už paminėtus
du simbolius.
Taškas skiriamas už paminėtas
dvi detales.

Už įvardytą 1 skaičiumi
pažymėtą luomą skiriamas 1
taškas.
Už įvardytą 2 skaičiumi
pažymėtą luomą skiriamas 1
taškas.

1

Taškas skiriamas už tinkamą
šaltinio tipo įvardijimą ir
paaiškinimą.

1

Taškas skiriamas už dvi
nurodytas valstiečių prievoles
Jei kaip prievolę parašė
dešimtinę (bažnyčios
dešimtinę), taškas skiriamas.
Jei nurodė tik, kad Žemė
sukasi aplink savo ašį, taškas
neskiriamas.

1

Jei įvardinta geografinė zona
– mištieji miškai, taškas
neskiriamas.
4

