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2020 M. ISTORIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES 
 

VERTINIMO INSTRUKCIJA 

 

Pagrindinė sesija 

 
 

Kiekvieno iš 01–25 klausimų teisingas atsakymas vertinamas 1 tašku. 

 

Klausimo numeris 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Teisingas atsakymas C C D C B B A C C D 

 

Klausimo numeris 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Teisingas atsakymas B B B C D D B D C B 

 

Klausimo numeris 21 22 23 24 25 

Teisingas atsakymas B B B C D 

 

 

 

Kandidatas atsakymus į 26–51 klausimus gali suformuluoti savais žodžiais. Ar atsakymų turinys 

yra teisingas, sprendžia egzamino užduoties vertintojai. 

 

Kl. 

nr. Teisingas atsakymas Taškai Pastabos 

26 Galimi atsakymai: 

 Žemdirbyste. 

 Gyvulininkyste.  

 Savo rankų darbu. 

 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

27 Galimi atsakymai: 

 Steigė mokyklas. 

 Perrašinėjo knygas, rašė kronikas. 

 Suteikdavo prieglaudą piligrimams.  

 Šelpė vargšus ir rūpinosi ligoniais.  

 Vykdė misijas. 

 Užsiėmė praktiniais tyrimais. 

 

2 

 

 

 

Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

28 Galimi atsakymai: 

 Dievo garbinimas. 

 Asketiškas gyvenimo būdas.  

 Darbštumas.  

 Regulos laikymasis. 

 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 



2 
 

Kl. 

nr. Teisingas atsakymas Taškai Pastabos 

29 Galimi atsakymai: 

 Neramumai Paryžiaus universitete. 

 Abejojimas Bažnyčios tiesomis. 

 Žmonių klaidinimas. 

 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

30  Tezėse teigta, kad tiesa priklauso ne nuo Šventojo 

Rašto. 

 Tezėse buvo nepripažįstamas Bažnyčios / 

popiežiaus autoritetas. 

 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

31 Galimi atsakymai: 

 Studijos vyko lotynų kalba. 

 Viešpatavo scholastinis mokymo metodas. 

 Mokymas rėmėsi religinėmis tiesomis. 

 Mokymo sistema rėmėsi triviumu ir kvadriviumu. 

 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

32 C šaltinis – gotika.  

D šaltinis – romanika.  

 

Galimi atsakymai: 

 Romanikai būdingas masyvumas, gotikai – formų 

lengvumas, kilimo į aukštį įspūdis. 

 Romanikai būdingos pusiau apskritos arkos, o 

gotikai – smailiaviršūnės / smailios arkos.  

 Romanikai būdinga santūri puošyba (mozaika), o 

gotikai – gausi puošyba (rozetės, skulptūros, 

vitražai).  

 Romaninėms bažnyčioms būdinga gynybinė 

paskirtis, o gotikinėms – ne.  

 

4 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 

 

4 taškai skiriami, kai pateikti 

keturi teisingi atsakymai. 

 

33 Vienuolynai – puoselėjo visuomenės išsilavinimą, 

iškėlė dvasinio gyvenimo vertę, kėlė ūkinę kultūrą. 

 

Universitetai – visuomenėje atgaivino antikos palikimą, 

padėjo pagrindus tobulesniam krašto valdymui, plėtė 

išsilavinusių žmonių ratą. 

 

Bažnytinė architektūra – stiprino žmonių tikėjimą ir 

sutelkė geriausias menininkų jėgas statybai ir puošybai. 

  

3 

 

 

 

Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 

 

    

34  Galimi atsakymai: 

Politinės:  

 Rusijos įtakos stiprėjimas. 

 Svetimos kariuomenės ir jų vadų savivalė. 

 Karaliaus valdžios silpnėjimas. 

 Seimo neveiklumas.  

4 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
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Kl. 

nr. Teisingas atsakymas Taškai Pastabos 

Ekonominės: 

 Finansų sistemos žlugimas. 

 Valstybės lėšų švaistymas.  

 Svetimos kariuomenės išlaikymas. 

 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 
 

4 taškai skiriami, kai pateikti 

keturi teisingi atsakymai. 

 

35 Karinės veiklos organizavimo būdai: 

 Vadų išsirinkimas. 

 Apsirūpinimas įvairiausiais ginklais.  

 Išdavikų persekiojimas. 

 

Kovinės dvasios stiprinimo būdai: 

 Tikėjimo vaidmens iškėlimas. 

 Tvirtybės ir nenuolaidžiavimo skatinimas kovoje 

su priešais.  

  

4 

 

Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 
 

4 taškai skiriami, kai pateikti 

keturi teisingi atsakymai. 

 

36  Gailestingumas ir atlaidumas nebuvo parodytas 

gyventojams. 

 Nebuvo pasitikėjimo nei Rusijos valdžia, nei jos 

kariuomene. 

 Nebuvo užtikrinta tvarka, ramybė ir saugumas. 

 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

37 Skaičius 1 – Austrijai. 

 

Skaičius 2 – Prūsijai. 

 

Skaičius 3 – Rusijai. 

 

Sostinė atiteko Prūsijai.  

4 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 
 

4 taškai skiriami, kai pateikti 

keturi teisingi atsakymai. 

 

38 Galimi atsakymai: 

 Uždraustas liberum veto. 

 Įteisinta konstitucinė monarchija. / Priimta 

konstitucija. 

 Nutarta padidinti kariuomenę. 

 Uždraustos konfederacijos. 

 Įsteigta Edukacinė komisija. 

3 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 

 

39 Vidaus: pavėluotos valstybės reformos.  

(Galima detalizuoti reformas.)  

 

Išorės: stipresnė užsienio valstybių karinė galia.  

 

 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
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Kl. 

nr. Teisingas atsakymas Taškai Pastabos 

    

40  Sustabdyti komunizmo plitimą / raudonąjį 

komunizmo potvynį Azijos šalyse.  

 Vietnamo ekonomika svarbi viso Pietryčių Azijos 

regiono ekonomikai. / Vietnamo laisvė svarbi ne 

tik karinėje, bet ir ekonominėje srityje. 

 Laisvas Vietnamas įkvepia kitas pasaulio tautas 

siekti laisvės.  

 

3 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 

 

41 Galimi atsakymai: 

 Remti pietiečių patriotinę kovą prieš JAV. 

 Siekti, kad pietiečiai gintų šiauriečius. 

 Tęsti kovą iki galutinės pergalės. 

 JAV intervenciją laikyti agresija. 

 Pasirengimas stiprinti draugiškus santykius su 

JAV.   

3 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 

 

42 Politinę: JAV numatė demokratinį valstybės valdymą,  

o Šiaurės Vietnamas – komunistinę diktatūrą.  

 

Ekonominę: JAV atstovavo rinkos ekonomikos 

principams, o Šiaurės Vietnamas diegė planinę 

ekonomiką.  

 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

43 Domino teorija – įvedus komunizmą vienoje šalyje, jis 

galėjo plisti ir šalia esančiose šalyse. 

 

Monolitinis komunizmas – buvo manoma, kad 

komunizmas visame pasaulyje yra vienodas 

(monolitinis) / kad visi komunistiniai režimai vienodi. 

 

Garbinga taika – JAV siekė, kad sudarant taiką nebūtų 

pabrėžtas jos pralaimėjimas.  

 

Pagrindinė mintis – amerikiečių susikurti mitai apie 

Vietnamo karą ir komunizmą iškraipė jų realios 

padėties suvokimą / įklampino amerikiečius į ilgalaikį 

karą Vietname ir pareikalavo daug žmonių aukų. /  

JAV bandė susikurtais mitais pateisinti karą Vietname. 

   

4 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas.  

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 

 

4 taškai skiriami, kai pateikti 

keturi teisingi atsakymai. 

 

44  Sėkmingos politikos Europoje principus 

paraidžiui taikė Azijos regionui.  

 Aklai tikėdama savo vertybių universalumu, 

neįvertino vietnamiečių mentaliteto ir istorinių 

tradicijų.  

 

 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
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Kl. 

nr. Teisingas atsakymas Taškai Pastabos 

45 Galimi atsakymai (JAV): 

    Vietnamo karas suskaldė JAV visuomenę ir 

pareikalavo milžiniškų išlaidų.  

    Smuko JAV autoritetas tarptautinėje politikoje. 

 

Galimi atsakymai (Vietnamas): 

    Karas nuniokojo Vietnamą. 

    Pietų Vietnamas neteko savarankiškumo.   

 

Galimi atsakymai (tarptautinė padėtis): 

    Indokinijos pusiasalyje įsitvirtino komunizmas. 

    Už Indokinijos pusiasalio ribų komunizmas toliau 

nebeplito. 

    Komunizmas kaip ideologija trumpam sustiprino 

savo pozicijas pasaulyje. 

 

4  Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 

 

4 taškai skiriami, kai pateikti 

keturi teisingi atsakymai. 

 

 

    

46  Buvo deklaruojamas savarankiškas valstybės 

tvarkymas.  

 Santykiai su kitomis TSRS respublikomis 

grindžiami leniniais federalizmo principais.  

 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

47 Teigiami: 

 Parėmė Sąjūdžio keliamas idėjas.  

 Atstovavo Lietuvos interesams santykiuose su 

Maskva. / Atitolino SSRS reakcinių jėgų puolimą 

Lietuvoje. 

 

Problemiški: 

 Stokojo ryžtingumo. / Delsdavo priimti 

sprendimus.  

 Vykdė dvilypę politiką. 

 

4 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 

 

4 taškai skiriami, kai pateikti 

keturi teisingi atsakymai. 

 

48  Teigiami: 

 Sėkminga užsienio politika. 

 Atkaklus Lietuvos nepriklausomybės siekis. 

  

Problemiški: 

 Tam tikri V. Landsbergio politinės raiškos būdai 

buvo nepriimtini daliai visuomenės. 

 Sudėtingomis to meto politinėmis aplinkybėmis 

V. Landsbergis ne visada sėkmingai spręsdavo 

šalies viduje kilusias problemas. 

4 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 

 

4 taškai skiriami, kai pateikti 

keturi teisingi atsakymai. 

 

49 A. Brazauskas laikėsi nuosaikios politikos. 

 

3 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas.  
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Kl. 

nr. Teisingas atsakymas Taškai Pastabos 

V. Landsbergis laikėsi ryžtingos pozicijos.  

 

Paaiškinimas – dalis visuomenės nerimavo dėl galimų 

ekonominių ir socialinių sunkumų, o kita dalis 

visuomenės idealistiškai tikėjo būtinybe atkurti 

nepriklausomybę. 

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 

 

50  M. Gorbačiovas atkakliai siekė įgyvendinti savo 

politiką. 

 Baltijos šalių siekiai stabdė M. Gorbačiovo 

reformų įgyvendinimą. 

 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

51 Vidaus: 

Galimi atsakymai: 

 Lietuvos žmonės palaikė nepriklausomybės siekį. 

 Stipri valstybingumo tradicija žmonių sąmonėje. 

 Sąjūdžio įkūrimas ir jo aktyvi veikla. 

 Nepasitenkinimas ekonominėmis problemomis. 

 

Išorės: 

Galimi atsakymai: 

 Vakarų visuomenė palaikė M. Gorbačiovo 

reformas.  

 Vakarų valstybių nesitaikstymo politika su 

diktatūriniu režimu SSRS. 

 Įvykiai Rytų Europos šalyse. 

 

4 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 

 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 

 

4 taškai skiriami, kai pateikti 

keturi teisingi atsakymai. 

 

 


