
Geografijos brandos egzamino programos minimalius reikalavimus  

iliustruojančios užduotys 

 

1.  Kuria raide (A–D) pažymėtas taškas yra labiausiai nutolęs į pietvakarius nuo Lietuvos 

geografinio centro? 
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Klausimo charakteristika 

 

Temine sritis Geografinis pažinimas 
Gamtinė geografija 
Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 

Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 
Bendrasis 
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 1.4. Naudojantis žemėlapio matematiniu pagrindu,išmatuoti realius 
atstumus (metrais, kilometrais), nustatyti horizonto kryptis, 
azimutus ir geografinių objektų padėtį (geografines koordinates). 

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 

 

  



2.  Į kokias dalis pradinis dienovidinis dalo Žemės rutulį?  

A  Į pietų ir šiaurės pusrutulius.  

B  Į rytų ir vakarų pusrutulius.  

C  Skiria arktines platumas nuo vidutinių.  

D  Skiria Atlanto vandenyną nuo Ramiojo.  

 
Klausimo charakteristika 

 

Temine sritis Geografinis pažinimas 
Gamtinė geografija 
Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 
Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 
Bendrasis 
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 1.3. Įvardyti geografinio tinklo elementus (lygiagretės, dienovidiniai). 

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 

 
 
 
3.  Kuri raidė žymi šiaurės atogrąžą?  

 

Klausimo charakteristika 
 

Temine sritis Geografinis pažinimas 
Gamtinė geografija 
Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 
Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 
Bendrasis 
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 1.3. Įvardyti geografinio tinklo elementus (lygiagretės, dienovidiniai). 

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 

 



4.  Kuria raide (A, B, C ar D) pažymėtas matematinis žemėlapio elementas? 
 

 
 

Klausimo charakteristika 
 

Temine sritis Geografinis pažinimas 
Gamtinė geografija 
Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 
Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 

Bendrasis 
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 1.2. Įvardyti pagrindinius žemėlapio elementus (matematiniai, 
kartografiniai vaizdo, pagalbiniai ir papildomieji). 

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 

 

  



5.  Naudodamiesi žemėlapiu A ir kartoschema B bei žiniomis, atlikite žemiau pateiktas užduotis. 
 

 
 

Koks žemėlapyje A pažymėtas salos aukščiausios vietos absoliutinis aukštis? 
 

Klausimo charakteristika 
 

Temine sritis Geografinis pažinimas 
Gamtinė geografija 
Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 

Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 

Bendrasis 
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 1.5. Įvardyti pagrindines sutartinių ženklų grupes (nemasteliniai, 
masteliniai (plotiniai) ir linijiniai), nurodyti jų paskirtį.  

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 

  



6.  Naudodamiesi Kauno miesto plano fragmentu, atlikite užduotis. 
 

 

Kurioje salos dalyje (pasaulio krypčių atžvilgiu) yra pastatyta „Žalgirio“ arena? 
 

Klausimo charakteristika 
 

Temine sritis Geografinis pažinimas 
Gamtinė geografija 
Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 

Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 
Bendrasis 
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 1.4. Naudojantis žemėlapio matematiniu pagrindu,išmatuoti realius 
atstumus (metrais, kilometrais), nustatyti horizonto kryptis, azimutus 
ir geografinių objektų padėtį (geografines koordinates). 

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 

 
  



7.  Kaip susidaro cunamis?  
 

A  Įvykus stipriems povandeniniams žemės drebėjimams.  

B  Kilus stipriems vėjams tropiniuose ciklonuose.  

C  Veikiant Mėnulio traukos jėgai.  

D  Vykstant karstiniams reiškiniams Žemės paviršiuje.  

 
Klausimo charakteristika 

 

Temine sritis Geografinis pažinimas 

Gamtinė geografija 
Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 
Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 
Bendrasis 
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 5.4. Įvardyti vandenyne vykstančius dinaminius procesus (bangos, 
potvyniai ir atoslūgiai, šiltos ir šaltos srovės).  

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 

 
 
8.  Kuriame paveiksle matomas ledyno ardomosios veiklos suformuotas slėnis? 
 

 
 



Klausimo charakteristika 
 

Temine sritis Geografinis pažinimas 

Gamtinė geografija 
Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 
Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 
Bendrasis  
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 3.9. Nurodyti išorinių jėgų (tekančio vandens, karstinių reiškinių, 
vėjo, ledynų) poveikį Žemės paviršiui. 

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 

 

 

9.  Kokius požeminius vandenis pasieksite semdami vandenį iš šulinio?  
 

  
 

A  Terminius.  

B  Artezinius.  

C  Gruntinius.  

D  Dirvožemio. 
 

Klausimo charakteristika 
 

Temine sritis Geografinis pažinimas 

Gamtinė geografija 
Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 
Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 
Bendrasis  
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 5.12. Paaiškinti Lietuvos požeminių vandenų susidarymo sąlygas.  

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 



10.  Kurio reiškinio priežastis yra konvekcinis magmos judėjimas Žemės mantijoje?  
 

A  Požeminio vandens mineralizacijos.  

B  Nuosėdinių uolienų susidarymo.  

C  Ugnikalnių išsiveržimų.  

D  Vandenyno šiltųjų srovių susidarymo. 

 
Klausimo charakteristika 

 

Temine sritis Geografinis pažinimas 

Gamtinė geografija 
Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 
Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 
Bendrasis  
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 3.6. Paaiškinti Žemės drebėjimų ir vulkanizmo priežastis, nurodyti jų 
pasekmes.  

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 

 

 

11.  Remdamiesi žemėlapiu ir metinio kritulių režimo diagrama bei žiniomis, atsakykite į klausimus 

ir atlikite pateiktas užduotis. 
 

 

Nustatykite skaitmenimis 1 ir 2 pažymėtų vietovių metinio kritulių kiekio skirtumą. 

 
 



Klausimo charakteristika 
 

Temine sritis Geografinis pažinimas 

Gamtinė geografija 
Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 

Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 
Bendrasis  
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 4.10. Nurodyti ir paaiškinti kritulių geografinio pasiskirstymo 
dėsningumus Žemėje ir Lietuvoje.  

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 

 

 

12.  Naudodamiesi šaltiniais A, B, ir žiniomis, atlikite pateiktas užduotis. 
 

 

Kodėl birželio mėnesį Lenos upės žiotyse nuotėkis yra didžiausias? 
  



Klausimo charakteristika 
 

Temine sritis Geografinis pažinimas 

Gamtinė geografija 
Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 

Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 
Bendrasis  
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 4.15. Analizuoti ir lyginti meteorologinius duomenis, klimatogramas ir 
kartoschemas. 

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 

 

 

13.  Naudodamiesi paveikslu ir žiniomis, atlikite užduotį. 

 

 
 
Įvardykite vandenyną, kurio dalis pavaizduota paveiksle. 

 
Klausimo charakteristika 

 

Temine sritis Geografinis pažinimas 

Gamtinė geografija 
Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 
Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 
Bendrasis  
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 5.2. Nurodyti Pasaulio vandenyno dalis, pateikti jų pavyzdžių.  

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 



14.  Paveiksle pavaizduota vidutinė sausio mėnesio oro temperatūra ties 60° š. pl. lygiagrete. 

Remdamiesi paveikslu ir žiniomis, atlikite pateiktas užduotis. 
 

 
 

Koks pagrindinis veiksnys nulemia oro temperatūrą raide C pažymėtoje vietovėje? 
 

Klausimo charakteristika 
 

Temine sritis Geografinis pažinimas 

Gamtinė geografija 
Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 
Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 
Bendrasis  
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 4.16. Įvardyti pagrindines ir tarpines klimato juostas 
nurodant jų geografinį pasiskirstymą, vyraujančias oro 
mases, klimato elementų (temperatūros, kritulių) kaitą per metus. 

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 

 
 

15.  Pažymėkite eilutę, kurioje išvardytų valstybių teritorijos yra tik salose.  
 

A  Filipinai, Šri Lanka, Kuba.  

B  Graikija, Islandija, Moldova.  

C  Kipras, Marokas, Vietnamas.  

D  Portugalija, Airija, Japonija. 
 

Klausimo charakteristika 
 

Temine sritis Geografinis pažinimas 
Gamtinė geografija 

Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 
Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 



Kursas / lygis Minimumas 

Bendrasis  
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 8.2. Grupuoti valstybes pagal geografinę padėtį, pagrindinius 
valstybės elementus, valdymo ypatumus, tautinę sudėtį.  

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 

 

 

16.  Naudodamiesi gyventojų lyties ir amžiaus piramide nustatykite, kurioje eilutėje nurodytas 

teisingas pokytis, įvykęs per dešimt metų Lietuvos gyventojų struktūroje? 
 

 
 

A  Padidėjo darbingo amžiaus vyrų skaičius.  

B  Padidėjo ilgaamžių žmonių skaičius.  

C  Padidėjo ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius. 

D  Sumažėjo pensinio amžiaus moterų skaičius. 
 

Klausimo charakteristika 
 

Temine sritis Geografinis pažinimas 
Gamtinė geografija 

Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 

Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 
Bendrasis  
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 7.6. Naudojantis pateikta informacija (pvz., gyventojų amžiaus 
piramide, statistiniais duomenimis), analizuoti gyventojų sudėtį ir 
daryti išvadas. 

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 



17.  Naudodamiesi paveikslu nustatykite, kuri valstybė išlydo daugiausia aliuminio? 
 

 
 

A  Australija.  

B  Brazilija.  

C  Kinija.  

D  Rusija 
 

Klausimo charakteristika 
 

Temine sritis Geografinis pažinimas 
Gamtinė geografija 

Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 

Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 

Bendrasis  
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 9.12. Nurodyti pramonės šakų (energetika, metalurgija, mašinų 
gamyba, chemijos pramonė) plėtojimo regionus.  

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 

 

 
18.  Kuris teiginys nusako rinkos ekonomiką?  
 

A  Maža prekių ir paslaugų pasiūla.  

B  Natūralus paklausos ir pasiūlos reguliavimas.  

C  Stinga būtiniausių prekių, ribotas jų vartojimas.  

D  Vyriausybė planuoja produkcijos poreikius. 

 
Klausimo charakteristika 

 

Temine sritis Geografinis pažinimas 
Gamtinė geografija 

Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 
Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 
Bendrasis  
Išplėstinis  



VBE programos priedo punktas 9.9. Apibūdinti žemės ūkio organizavimo būdus, jų taikymą 
skirtingose šalyse ir skirtingomis gamtinėmis sąlygomis.  

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 

 

 
19.  Naudodamiesi ledyno sustojimo kartoschema (šaltinis A) ir ledyno suformuoto kraštovaizdžio 

paveikslu (šaltinis B) bei žiniomis, atlikite užduotis.  
 

 

Įvardykite dar dvi valstybes (be Lietuvos), per kurių teritorijas driekiasi paskutinio ledynmečio 

apledėjimo riba (šaltinis A). 

 
Klausimo charakteristika 

 

Temine sritis Geografinis pažinimas 

Gamtinė geografija 
Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 

Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 

Bendrasis  
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 3.12. Apibūdinti paskutinį kvartero apledėjimą, nurodyti jo paplitimo 
teritoriją Lietuvoje ir Europoje, paaiškinti įtaką dabartiniam reljefui. 

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 

  



20.  Naudodamiesi pateiktos lentelės duomenimis ir šaltiniu apie Kinijos demografinę politiką, 

atlikite toliau pateiktas užduotis. 
 

 
 
Šaltinis A 

Valstybinė šeimos planavimo programa Kinijoje pradėta vykdyti 1972 m. Griežtos, dažnai prievartinės, 

politikos rezultatai išryškėjo jau po dešimtmečio: gimstamumas sumažėjo beveik perpus, o šeimoje 

vidutiniškai buvo po 3 vaikus. 1979 m. pradėta vykdyti dar griežtesnė – vieno vaiko šeimoje politika. 

Pagrindinės paskatos: pirmenybė aprūpinant būstu, nemokamas vaiko išlaikymas darželyje, pirmenybė 

priimant į aukštąją mokyklą ir darbą, pašalpos ir kitos lengvatos. Gimus antram vaikui, šeima netekdavo 

turimų lengvatų, be to, turėdavo sumokėti 10–20 vidutinių atlyginimų dydžio baudą. Vengdami jos, tėvai 

slėpdavo vaikus nuo valdžios, neįregistruodavo jų, atsirado vaikai vaiduokliai. Po dešimtmetį trukusios itin 

griežtos politikos valdžia pradėjo švelninti priemones. Iki šiol išliko leidimas turėti vieną vaiką, tačiau daroma 

išimčių: kai kuriose kaimiškose provincijose galima turėti antrą vaiką, jei pirma gimsta mergaitė. Vaikui 

mirus ar esant neįgaliam, galima susilaukti antro vaiko. Tautinėms mažumoms nuošaliose vietovėse leidžiama 

turėti daugiau vaikų. Demografinės politikos padarinys – atsirado vienturčių mažųjų imperatorių karta. 

Gausėjant išsilavinusių žmonių, vis mažiau šeimų naudojasi galimybe prašyti leidimo ir vieninteliam vaikui. 

Manoma, kad gyventojų politika Kinijoje pasiteisino ir buvo pasiektas norimas rezultatas, o demografiniai 

rodikliai Kiniją priartino prie turtingų šalių. Kinai greitai susidurs su dauguma šioms šalims būdingų 

demografinių problemų.  
 

 Pagal leid.: D. Česnavičius, V. Gerulaitis. Bendroji geografija 3-ioji kn. XI–XII kl. Vilnius: Šviesa, 2008. 

 

Kaip pavyko Kinijoje sumažinti gimstamumą? Nurodykite dvi priemones. 

 
Klausimo charakteristika 

 

Temine sritis Geografinis pažinimas 
Gamtinė geografija 

Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 
Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 

Bendrasis  
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 7.8. Nurodyti demografinės politikos kryptis, pateikti 
pavyzdžių. 

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 



23.  Naudodamiesi kartoschema ir šaltiniu bei žiniomis, atlikite toliau pateiktą užduotį. 
 

 
 

Kodėl Lietuvoje x įmonių grupė žuvų ir jūros gėrybių produktų Lietuvoje parduoda tik nedidelę dalį, 

o daugiau eksportuoja? 
Klausimo charakteristika 

 

Temine sritis Geografinis pažinimas 
Gamtinė geografija 

Visuomeninė geografija 
Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 
Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 
Bendrasis  
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 9.12. Paaiškinti pramonės išdėstymo veiksnius.  
Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 

 

 

24.  Pagal kokį požymį Lietuva priskiriama prie Baltijos jūros regiono šalių? 
 

A  Ekonominį. 

B  Gamtinį. 

C  Kultūrinį. 

D  Socialinį. 
Klausimo charakteristika 

 

Temine sritis Geografinis pažinimas 
Gamtinė geografija 
Visuomeninė geografija 

Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 
Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 

Bendrasis 
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 10.2. Remiantis informaciniais šaltiniais, apibūdinti Lietuvos ir Euro-
pos regionus politiniu, gamtiniu, socialiniu bei ekonominiu aspektu.  

Taškas / taškai  1 



Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 

 
 

25.  Kurioje eilutėje nurodyta neteisinga šiltnamio reiškinio poveikio planetai prognozė? 
 

A Daugės sausrų ir potvynių. 

B Dažniau kartosis pražūtingi uraganai.  

C Pasaulio vandenyno lygis pažemės apie pusę metro. 

D Tirps ledynai ašigaliuose, mažės amžinojo įšalo plotai. 

 
Klausimo charakteristika 

 

Temine sritis Geografinis pažinimas 
Gamtinė geografija 
Visuomeninė geografija 

Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 
Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 

Bendrasis 
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 11.1. Paaiškinti globalinių problemų priežastis, pateikti jų pavyzdžių. 

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 

 
 

26.  Apie kurią Europos valstybę rašoma tekste?  
 

Ši valstybė yra Europos pietvakarinėje dalyje. Jos krantus skalauja Atlanto vandenynas ir 

Viduržemio jūra, o nuo Afrikos žemyno skiria vos keliolikos kilometrų pločio sąsiauris. Apie 90 

procentų šalies teritorijos užima plokščiakalniai ir kalnai.  
 

A  Graikija.  

B  Ispanija.  

C  Portugalija.  

D  Prancūzija. 
Klausimo charakteristika 

 

Temine sritis Geografinis pažinimas 
Gamtinė geografija 
Visuomeninė geografija 

Regioninė geografija 

Gebėjimų grupė  Žinios ir supratimas 
Taikymas 
Analizė, problemų sprendimas, sintezė, vertinimas 

Kursas / lygis Minimumas 

Bendrasis 
Išplėstinis  

VBE programos priedo punktas 11.1. Paaiškinti globalinių problemų priežastis, pateikti jų pavyzdžių. 

Taškas / taškai  1 

Lygis  Patenkinamas  
Pagrindinis 
Aukštesnysis 

 


