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Valstybinio brandos egzamino uþduotis 
Pakar tot inë sesi ja  

  2009 m. birželio 15 d.         Trukm÷ – 3 val. (180 min.) 

 

NURODYMAI  

  1. Pasitikrinkite, ar egzamino uþduoties sàsiuvinyje nëra tuðèiø lapø ar kitokio aiðkiai matomo spausdinimo 
broko. Pastebëjæ praneðkite egzamino vykdytojui.  

  2. Egzamino metu galima naudotis mëlynai raðanèiu parkeriu ar tuðinuku, pieðtuku, trintuku, liniuote, 
skaièiuokliu be tekstinës atminties. 

  3. Galutinius atsakymus þymëkite  m÷lynai rašančiu raðikliu. 

  4. I dalies klausimuose paþymëkite tik vieną teisingà atsakymà, apvesdami já þyminèià raidæ. 

NEPAMIRŠKITE pasirinktus atsakymus žyminčių raidžių įrašyti lentel÷je, esančioje paskutiniame šio 
sąsiuvinio puslapyje m÷lynai  rašančiu rašikliu. Už neįrašytus atsakymus gausite po 0 taškų. 

  5. II ir III dalyse kiekvienas klausimas sudarytas ið keliø daliniø klausimø.  Atsakymus raðykite tik tam skirtose 
vietose. 

  6. Neatsakæ á kurá nors klausimà, nenusiminkite ir stenkitës atsakyti á kitus.  

  7. Neraðykite langeliuose, kurie skirti vertintojø áraðams. Visame darbe negali bûti uþraðø ar kitokiø þenklø, 
kurie leistø identifikuoti darbo autoriø (pvz., vardo, pavardës, miesto ir t. t.). 

  8. Antrame ir treèiame puslapiuose pateikti uþduotyje esanèiø sàvokø vertimai á lenkø ir rusø kalbas. Iðversti 
þodþiai ar þodþiø junginiai uþduotyje paþymëti þvaigþdute. 

  9.  Jeigu pageidaujate galite pasinaudoti juodraðèiu, kuriam palikta vietos dvideðimt antrame puslapyje. 

 Linkime sëkmës! 
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ŽODYNöLIS 
 

A aktyvioji pernaša – transport aktywny –   K kairiarankiai – leworęczni – леворукие 
активный транспорт (перенос) kairiarankiškumas – leworęczność –  

akuotas – ość, wąs – ость леворукость 
amonio jonai – jony amonowe – ионы аммония kapiliaras – naczynie włosowate – капилляр 
apgaubti – okryć – накрыть kapiliarų tinklas – sieć kapilar – капиллярная сеть 
aplinkos išsaugojimas – zachowanie środowiska –  kasa – trzustka – поджелудочная железа 

сохранение среды klevo vaisius – owoc klonu – плод клёна 
aplinkos veiksniai – czynniki środowiska –  kokios krypties vyravo v÷jai – jakiego kierunku  

факторы окружающей среды dominowały wiatry –  
asmenin÷ atsakomyb÷ – odpowiedzialność  какоe направлениe преобладал ветер 

osobista – личная ответственность koncentracija – koncentracija – концентрация 
augalai – rośliny – растения kotelis – trzonek – черенок 
augalų ir gyvūnų ligos – choroby roślin i zwierząt – kraujagysl÷s – naczynia krwionośne –  

болезни растений и животных кровеносные сосуды 
azoto apytaka – obieg azotu – круговорот азота kraujo plazma – osocze krwi – плазма крови 

B bakterijos ląstel÷ – komórka bakterini –  kraujotakos sistema – układ krwionośny –  
клетка бактерии система кровообращения 

baltymų paros norma – całodobowa norma białek – kryptingoji ir stabilizuojamoji atranka –  
суточная норма белков ukierunkowany i stabilizujący dobór – 

baltymų sintez÷ – synteza białek – синтез белков направленный и стабилизирующий 
bioindikatoriai – bioindykatory, biowskaźniki –  отбор 

биоиндикаторы kryžminimo schema – schemat krzyŜowania –  
D daržovių sriubos etiket÷ – etykietka zupy  схема скрещивания 

jarzynowej – этикетка овощного супа kultūriniai augalai – rośliny kulturowe – 
dešiniarankiai – praworęczni – праворукие культурные растения 
difuzija – dyfuzja – диффузия kv÷pavimo dažnis – częstotliwość oddychania –  
dirvožemis – gleba – почва частота дыхания 
DNR replikacija – replikacja DNA –  L ląstelių dalijimasis – podział komórek –  

репликация ДНК деление клеток 
dr÷gnoje ir šiltoje dirvoje – w wilgotnej i ciepłej  leukocitai – leukocyty – лейкоциты 

glebie – во влажной и теплой почве limfagysl÷ – naczynie limfatyczne –  
dumblas – muł, ił – ил лимфатический сосуд 

E elod÷jos fotosintez÷s greitis – prędkość  M mažasis kraujo apytakos ratas – mały obieg  
fotosyntezy moczarki – скорость krwi – малый круг кровообращения 
фотосинтеза элодеи medžiagų pernaša – transport substancji –  

eritrocitų forma – kształt erytrocytów – форма  транспорт веществ 
эритроцитов medžiagų sud÷tis – skład substancji – состав  

ežeras – jezioro – озеро веществ 
G galvijų ganymas – wypas bydła – пастьба скота medžiai – drzewa – деревья 

gamintojai – producenci – производители miško iškirtimas – wyrąb lasu – вырубка леса 
gamtin÷ atranka – dobór naturalny –  N nitratai –– nitraty – нитраты  

естественный отбор nitritai – nitryty – нитриты 
gandras – bocian – аист O odos kapiliarų tinklas – sieć kapilar skóry –  
geno aleliai – allele genu – аллели гена капиллярная сеть кожи 
gentis – rodzaj – род odos ląstel÷s – komórki skóry – клетки кожи 
gimin÷s genealoginis medis – drzewo  organiniai teršalai – zanieczyszczenia organiczne – 

genealogiczne rodziny – родословное органические загрязнения 
дерево osmosas – osmoza – осмос 

giminyst÷s ryšiai – więzy rodzinne –  P pakrant÷ – pobrzeŜe – прибрежье 
родственные связи pasikeit÷ – zmienił się – изменился 

gyvūnai – zwierzęta – животные paskatinti – zachęcić – поощрить 
gliukagonas – glukagon – глюкагон pel÷dos – sowy – совы 
gliukoz÷s koncentracija – koncentracja glukozy –  pel÷nai – nornice – полёвки 

концентрация глюкозы pesticidai – pestycydy – пестициды 
grūdas – ziarno – зерно pietryčių kryptis – kierunek południowo-  

H homeostaz÷ – homeostaza – гомеостаз wschodni – южно-восточное 
I, Į įkvepiamo oro tūrio priklausomyb÷ – zaleŜność  направление 

objętości wdychanego powietrza – pietvakarių kryptis – kierunek południowo –  
зависимость объема вдыхаемого воздуха zachodni – южно –западное направление 

inkstai  – nerki – почки pieva – łąka – луг 
insulinas – insulina – инсулин platina augalų s÷klas – rozsiewa nasiona roślin –  
išsiurbimas – odsysanie – высасывание распространяет семена растений 

J javai – zboŜe – хлебный злак  
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plaučių alveol÷ – pęcherzyk płucny – альвеола  šiaur÷s vakarų kryptis – kierunek północno-  
легких zachodni – северо-западное направление 

plonoji žarna – jelito cienkie – тонкая кишка šiuolaikinis žmogus – człowiek współczesny –  
prielaidos – załoŜenia, przesłanki –  современный человек 

предположения, предпосылки šlapalas  – mocznik – мочевина 
produkto energetin÷ vert÷ – wartość energetyczna  Šlapimas – mocz – моча 

produktu – энергетическая ценность šluotel÷ – wiecha – метелка 
продукта šviesos intensyvumas – intensywność światła –  

prot÷viai – przodkowie – предки интенсивность света 
R radioaktyvūs nukleotidai – nukleotydy  T taksonomin÷s grup÷s – grupy taksonomiczne – 

radioaktywne – радиоактивные таксономические группы 
нуклеотиды tarprūšiniai santykiai – stosunki międzygatunkowe – 

raktas jiems atpažinti – klucz do ich rozpoznania – межвидовые отношения 
ключ, чтобы их опознать tarša – zanieczyszczenie – загрязнение 

recesyvinis genotipas – genotyp recesywny –  tirpalas – roztwór – раствор 
рецессивный генотип transpiracija – transpiracja – транспирация 

rekomenduojamas medžiagų kiekis – zalecana  tulžis – Ŝółć – желчь 
ilość substancji – рекомендуемое V vandeniui nelaidi – nie przepuszczająca wody –  
количество веществ водонепроницаемый  

rūšis – gatunek – вид vandens garinimas – parowanie wody –  
S sienel÷s  – ścianki – стенки испарение воды 

skaidymo procesas – proces rozpadu – процесс  vandens įsiurbimas – wchłanianie wody –  
расщепления всасывание воды 

skaidytojai  – reducenci – расщепители vandens lygis – poziom wody – уровень воды 
skaidri – przezroczysta, klarowna – прозрачная varl÷ – Ŝaba – лягушка 
skrandis – Ŝołądek – желудок varpa – kłos – колос 
smulkus v÷žiagyvis – skorupiak drobny – мелкое  vartotojai – konsumenci, uŜytkownicy –  

ракообразное потребители 
steb÷jimo metai – lata obserwacji – годы  vidurūšin÷ konkurencija  – konkurencja  

наблюдения wewnątrzgatunkowa – внутривидовая 
stintos – stynki – корюшка конкуренция 
storoji žarna – jelito grube – толстая кишка vidutin÷ energijos norma – średnia norma energii – 
struktūrų pavadinimai – nazwy struktur –  средняя норма энергии 

названия структур vienaląstis dumblis – glon jednokomórkowy –  
sutartiniai vienetai – jednostki umowne –  одноклеточная водоросль 

условные единицы visiems – dla wszystkich – для всех 
Š šiaur÷s rytų kryptis – kierunek północno- Ž žuvys – ryby – рыбы 

wschodni – северо-восточное  
направление  
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I dalis 
 

Kiekvienas teisingai atsakytas I dalies klausimas vertinamas 1,5 taško. Į kiekvieną klausimą yra tik po vieną 
teisingą atsakymą. Pažym÷kite teisingą atsakymą apvesdami prieš jį esančią raidę. 

  1.  Kuriø organizmø làstelës turi sieneles*?  

A  Gyvûnø* ir augalø*. 
B   Gyvûnø ir grybø. 
C   Augalø ir grybø. 
D   Gyvûnø ir bakterijø. 

 
  2.  Paveiksle pavaizduota, kaip pasikeitë* eritrocitø forma* X koncentracijos* vandens tirpale*. 

 
Kuri iðvada apie vandens tirpalo koncentracijà yra teisinga? 

 

A   Tai ne tirpalas, o distiliuotas vanduo. 
B   Tirpalo koncentracija yra kaip eritrocitø citoplazmos koncentracija. 
C   Tirpalo koncentracija yra didesnë negu eritrocitø citoplazmos koncentracija. 
D   Tirpalo koncentracija yra maþesnë negu eritrocitø citoplazmos koncentracija. 

 
  3.  Lentelëje nurodyti trys làstelëse vykstantys procesai: vandens ásiurbimas*, làsteliø dalijimasis* ir 

baltymø sintezë*. Kuris atsakymas apie ATP naudojimà ðiuose procesuose yra teisingas? 

 Vandens ásiurbimas Làsteliø dalijimasis Baltymø sintezë 
A ATP naudojama ATP naudojama ATP naudojama 
B ATP nenaudojama ATP naudojama ATP nenaudojama 
C ATP naudojama ATP nenaudojama ATP naudojama 
D ATP nenaudojama ATP naudojama ATP naudojama 

 
  4.  DNR molekulëje 23 proc. visø baziø sudaro adeninas. Kiek procentø ðioje molekulëje yra 

guanino? 

A   24 proc. 
B   27 proc. 
C   54 proc. 
D    77 proc. 

 

* 

NEPAMIRŠKITE pasirinktus atsakymus žyminčių raidžių įrašyti lentel÷je, esančioje paskutiniame šio sąsiuvinio puslapyje! 
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  5.  Paveiksle pavaizduotas augalo lapo skersinis pjûvis. Rodyklë rodo anglies dioksido judëjimo kryptá.  

 

Atsakydami á 6 ir 7 klausimus naudokitës paveikslu, kuriame pavaizduotas bandymas vandens 
garinimui* pro lapus tirti. 

 
  6.  Koks procesas lëmë vandens lygio* kitimà indelyje C? 

A   Transpiracija. 
B   Fotosintezë. 
C   Kvëpavimas. 
D   Vandens garavimas ið indo. 

 

  7.  Kokie bûtø bandymo rezultatai, jeigu bandymo pradþioje indelius A ir C sandariai 
apgaubtumëme* skaidria* vandeniui nelaidþia* polietileno plëvele? 

A   Indelyje A vandens kiekis sumaþëtø, indelyje C – nepasikeistø. 
B   Indelyje A vandens kiekis nepasikeistø, indelyje C –  sumaþëtø. 
C   Abiejuose indeliuose vandens kiekis nepasikeistø. 
D   Abiejuose indeliuose vandens sumaþëtø. 

 
  8.  Paveiksle pavaizduota plauèiø alveolë* 

ir jà supantis kapiliaras*. Kokia raide 
paþymëtoje vietoje anglies dioksido 
koncentracija yra didþiausia? 

 
 

Kokiu bûdu anglies dioksidas patenka á lapà? 
 
A   Difuzijos*. 
B   Osmoso*. 
C   Transpiracijos*. 
D Aktyviosios pernaðos*. 

 

NEPAMIRŠKITE pasirinktus atsakymus žyminčių raidžių įrašyti lentel÷je, esančioje paskutiniame šio sąsiuvinio puslapyje! 

BANDYMO 
PRADŽIA 

BANDYMO 
PABAIGA 
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  9.  Kaip reaguoja þmogaus organizmas, kai kraujyje sumaþëja gliukozës koncentracija*? 

A   Kasa* iðskiria daugiau insulino*. 
B   Kasa iðskiria daugiau gliukagono*. 
C   Làstelës kvëpuoja greièiau, kad atstatytø gliukozës koncentracijà. 
D   Paspartëja gliukozës ásiurbimas ið virðkinamojo trakto. 

 
10.  Paveiksle schemiðkai pavaizduota þmogaus kraujotakos sistema*. Apveskite raidæ, þyminèià 

maþojo kraujo apytakos rato* kraujagyslæ. 

 
 
 

11.  Kuris teiginys apie ðlapalà* yra teisingas? 

A   Ðlapalas aptinkamas tik ðlapime*. 
B   Ðlapalas susidaro inkstuose*. 
C   Ðlapalas susidaro valgant angliavandenius. 
D   Ðlapalà perneða kraujas. 

 
12. Kokià funkcijà atlieka kasa? 

A   Gamina tulþá*. 
B   Iðskiria fermentus á plonàjà þarnà*. 
C   Iðskiria fermentus á skrandá*. 
D   Iðskiria fermentus á storàjà þarnà*. 

 
13.  Heterozigotiniai gali bûti: 

A   haploidinës làstelës; 
B   vieno geno aleliai*; 
C   dominantiná poþymá* turintys organizmai; 
D   recesyviná genotipà* turintys organizmai. 

NEPAMIRŠKITE pasirinktus atsakymus žyminčių raidžių įrašyti lentel÷je, esančioje paskutiniame šio sąsiuvinio puslapyje! 
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14.  DNR replikacija* atlikta mëgintuvëlyje panaudojant radioaktyvius nukleotidus*. Kurios DNR 
molekulës susidarë po vienos replikacijos?  

 
 
15.  Schemiðkai pavaizduota ðiuolaikinio þmogaus* Homo sapiens kilmës linija. 

Homo sapiens (ðiuolaikinis þmogus) 
 

 
Homo neanderthalensis (neandertalietis) 
 

 
Homo erectus (statusis þmogus) 
 

 
Homo habilis (sumanusis þmogus) 
 

 Kuris teiginys apie ðiuolaikiná þmogø ir jo protëvius* yra teisingas? 

A   Jie priklauso tai paèiai rûðiai* ir genèiai*. 
B   Jie priklauso tai paèiai rûðiai, bet skirtingoms gentims.  
C   Jie priklauso tai paèiai genèiai, bet skirtingoms rûðims. 
D   Jie priklauso skirtingoms gentims ir rûðims. 
 

 

16.  Kas bûdinga visiems* grybams? 

A   Grybai yra parazitai. 
B   Grybams bûdinga heterotrofinë mityba. 
C   Grybai sukelia augalø ir gyvûnø ligas*. 
D   Grybai tinkamomis sàlygomis gali vykdyti fotosintezæ. 

 
17.  Kurioje schemoje energijos srautas per mitybos lygmenis pavaizduotas teisingai? 

 

 
18.  Kuris teiginys yra apie vidurûðinæ konkurencijà* ekosistemoje? 

A   Miðke medþiai* varþosi dël ðviesos. 
B   Tvenkinyje þuvys* varþosi dël maisto. 
C   Pievoje augalai varþosi dël drëgmës. 
D   Mariose stintos* nerðto metu varþosi dël erdvës. 

 

* 

* 

NEPAMIRŠKITE pasirinktus atsakymus žyminčių raidžių įrašyti lentel÷je, esančioje paskutiniame šio sąsiuvinio puslapyje! 
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8 iš 24 

 

19.  Schemiðkai pavaizduota eþero mitybos grandinë: 

 
 
 

Diagrama vaizduoja, kiek pesticidø* susikaupë ðios mitybos grandinës organizmuose. 
Apveskite raidæ, þyminèià pesticidø koncentracijà varlës organizme. 
 

 
 
 

20.  Paveiksle pavaizduotas eþeras* ir jo pakrantë*. 

 
 
 

 Kas turëtø didþiausios átakos vandens lygio pakilimui eþere? 

A   Miðko iðkirtimas*. 
B   Galvijø ganymo* ribojimas. 
C   Dumblo* ið eþero iðsiurbimas*. 
D   Pesticidø naudojimas javø laukuose. 
 

* * 
* * 

NEPAMIRŠKITE pasirinktus atsakymus žyminčių raidžių įrašyti lentel÷je, esančioje paskutiniame šio sąsiuvinio puslapyje! 



 

RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teis÷tai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 

2009 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS                                                          092BIVU0 
 

RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teis÷tai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
 

9 iš 24 

II dalis 
 

1 klausimas.  Paveiksle schemiðkai pavaizduota bakterijos làstelë*. 

 
 

 

1.1. Uþpildykite lentelæ. Nurodykite raidëmis paþymëtø struktûrø pavadinimus* ir 
ðiø struktûrø funkcijas. 

 
 

Struktûros pavadinimas Funkcija 

K 
 
 

 

L 
 
 

 

M 
 
 

 

N 
 
 

 

(4 taškai) 
 

2.1. Nurodykite tris struktûras, kuriø neturi bakterijos, taèiau turi leukocitai*, 
þmogaus organizme fagocituojantys bakterijas. 

 

 1.  ................................................................................... 
 

 2.  ................................................................................... 
 

 3.  ................................................................................... 
(3 taškai) 

 
2.2. Kuo leukocitams svarbios ðios struktûros? 
 

 ............................................................................................................................... 
 

 ............................................................................................................................... 
 

 ............................................................................................................................... 
 (3 taškai) 
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RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teis÷tai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
092BIVU0                2009 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 
 

RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teis÷tai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
 

10 iš 24 

 

2 klausimas.  Paveiksle schemiðkai pavaizduota medþiagø pernaða* per membranà. 
 

 
 

 

1.1.  Nurodykite, kokiais bûdais raidëmis A ir B paþymëtos medþiagos patenka á 
làstelæ. 

Medþiaga A .........................................................   

Medþiaga B ......................................................... 
(1 taškas) 

 
1.2.  Remdamiesi paveikslu ir teorinëmis þiniomis, pagráskite savo atsakymà. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….............................………………… 
(2 taškai) 

 
2.  Pateikite pavyzdá medþiagos, kuri patenka á làstelæ taip pat, kaip ir raide A 

paþymëta medþiaga. 

…………………………………………………….............................………………… 
 (1 taškas) 
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RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teis÷tai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 

2009 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS                                                          092BIVU0 
 

RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teis÷tai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
 

11 iš 24 

 

3 klausimas. Paveiksle pavaizduotas odos kapiliarø tinklas*. Rodyklës rodo kraujo tekëjimo kryptá.  
 

 
 
1.  Kokios  kraujagyslës* paþymëtos raidëmis A ir B? 

A – ............................................ 
 

B – ............................................ 
 (1 taškas) 

 
 

2.  Kaip pasikeièia kraujas, pratekëjæs odos kapiliarais? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 (3 taškai) 

 
 

3. Apibûdinkite limfagyslës* funkcijà odoje. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
(2 taškai) 

 
4. Paaiðkinkite, kaip oda dalyvauja organizmo homeostazëje*. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 (3 taškai) 
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4 klausimas.  Paveiksle pavaizduota konservuotos 
darþoviø sriubos etiketë*, kurioje 
nurodyta ðio produkto energinë vertë* 
bei medþiagø sudëtis*. 

 

 

1.  Remdamiesi etiketëje pateikta informacija, nustatykite, ið kurios darþoviø 
sriuboje esanèios medþiagos gautume daugiausia energijos. 

…………………………………………………………………………………………… 
 (1 taškas) 

 

2.1.  15–18 metø jaunuoliams vidutinë paros energijos norma* yra apie 10 000 kJ. 
Kiek pakeliø sriubos per dienà jiems reikëtø suvalgyti, kad gautø reikalingà 
energijos kieká? 

  Vieta skaičiuoti: 
 
 
 
 

(1 taškas) 
2.2.  Baltymø paros norma* yra apie 45 g. Rekomenduojamas baltymø, riebalø ir 

angliavandeniø santykis maiste turëtø bûti 1:1:4. Ávertinkite, ar gausime 
rekomenduojamà medþiagø kieká* visà dienà maitindamiesi vien tik nurodyta 
darþoviø sriuba. Atsakymà pagráskite. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
(3 taškai) 

3.  Palyginkite krakmolo ir baltymø, esanèiø darþoviø sriuboje, virðkinimà. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
(4 taškai) 
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5 klausimas.  Mokiniai tyrë, kaip toli nuo pievoje* auganèio vienintelio klevo gali iðplisti jo vaisiai. 
Klevo vaisius* jie skaièiavo kas 5 metrus visomis kryptimis. Paveiksle pavaizduoti 
tyrimo rezultatai. Skaièiai rodo, kiek klevo vaisiø buvo rasta viename kvadratiniame 
metre pasirinkto ploto. 

 
1.  Remdamiesi tyrimo duomenimis, nustatykite, kokios krypties vëjai vyravo* 

tiriamojo klevo augimo vietoje. Atsakymà argumentuokite. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 (2 taškai) 

 

2.  Apraðykite du bûdus, kaip gyvûnai platina augalø sëklas*. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
(2 taškai) 

 

3.  Kodël augalui naudinga, kad jo sëklos iðplistø kiek galima toliau? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 (2 taškai) 

 

4. Paaiðkinkite, kodël sëklos geriau sudygsta drëgnoje ir ðiltoje dirvoje*. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 (4 taškai) 
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6 klausimas.  Paveiksle pavaizduoti penkiø skirtingø rûðiø javai* ir lentelëje pateiktas raktas jiems 
atpaþinti*. 

 

    
 

Raktas javams atpažinti 
 

1. Turi akuotus 
Neturi akuotø 
 

žiūr÷ti 2 
žiūr÷ti 3 

2. Akuotai gali bûti ilgesni uþ varpà 
Akuotai niekada nebûna ilgesni uþ varpà 

 

Hordeum 
Secale 

3. Sëklos sutelktos ðluotelëje 
Sëklos sutelktos varpoje 
 

žiūr÷ti 4 
Triticum 

4. Sëklos kabo ant kotelio* 
Sëklos nekabo ant kotelio 
 

Avena 
Oryza 

 

* 

* 

* 

* 
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1.  Pasinaudojæ raktu, atpaþinkite paveiksle raidëmis paþymëtus javus ir 
uþraðykite jø pavadinimus. 

 
A  .......................................................      B  ..................................................... 
 
C  .......................................................      D  ..................................................... 
 
E  .......................................................  

(2 taškai) 
 

2.1.  Paveiksle pavaizduoti augalai priklauso tai paèiai ðeimai. Kokioms dar 
vienodoms taksonominëms grupëms* priklauso visi paveiksle pavaizduoti 
augalai? 

 

................................................................................................................................ 
(2 taškai) 

 
2.2. Visi paveiksle pavaizduoti augalai priklauso skirtingoms rûðims. Kokiai dar 

skirtingai taksonominei  grupei priklauso ðie augalai? 
 

 .......................................................... 
(1 taškas) 

 
3. Kà vadiname rûðimi? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 (2 taškai) 

 
4. Paveiksle pavaizduoti javai yra kultûriniai augalai*, kuriuos þmonës naudoja 

ávairioms reikmëms.  Kam þmogus naudoja javus? 
 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
(2 taškai) 

 
6 KLAUSIMO TAŠKŲ SUMA    
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7 klausimas. Paveiksle pavaizduotas vienos giminës genealoginis medis*. Pilka spalva paþymëti 
giminës nariai yra kairiarankiai*, balta – deðiniarankiai*.  

 

 
 
 

1.1.  Kokiu tikslu genetikai sudaro genealoginius medþius? 

…………………………………………………………………………………………… 
 (1 taškas) 

 

1.2.  Nurodykite, kokie giminystës ryðiai* sieja raidëmis L ir M paþymëtus giminës 
narius su raide K paþymëta moterimi. 

…………………………………………………………………………………………… 
 (1 taškas) 

 

2.1.  Remdamiesi genealoginiu medþiu, árodykite, kad kairiarankiðkumas* yra 
recesyvinis poþymis.  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 (1 taškas) 

 
2.2.  Naudodamiesi genetiniais simboliais, uþraðykite kryþminimo schemà*, kuri 

árodytø, kad kairiarankiðkumas yra recesyvinis poþymis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 taškai) 
 

7 KLAUSIMO TAŠKŲ SUMA    
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8 klausimas.  Paveiksle pavaizduota azoto apytakos* rato dalis ekosistemoje. 
 

 
 

1.1.  Kokiomis raidëmis paþymëtos rodyklës vaizduoja skaidymo procesà*? 

…………………………………………………………………………………………… 
 (1 taškas) 

 

1.2.  Apibûdinkite skaidytojø vaidmená, susijusá su azoto apytaka ekosistemoje. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
(2 taškai) 

2.1.  Kuo azotas svarbus augalams ir gyvûnams? 

…………………………………………………………………………………………… 
 (1 taškas) 

 

2.2.  Remdamiesi paveikslu, paaiðkinkite, kaip azotu apsirûpina augalai ir gyvûnai. 

Augalai ………………………………………………………………………………… 

Gyvûnai ………………………………………………………………………………… 
(2 taškai) 

 

3.  Apibûdinkite gamtoje vykstanèius procesus, kuriø dëka augalai gali pasisavinti 
ore esantá azotà. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 (2 taškai) 

 

4.  Paaiðkinkite, kaip þmogaus ûkinë veikla gali sumažinti azoto kieká dirvoþemyje. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 (2 taškai) 
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9 klausimas. Paveiksle pavaizduota, kaip per 10 metø keitësi pelënø* ir pelëdø* skaièius 
ekosistemoje. 

 

 

 
1.  Nurodykite, kiek pelënø ir pelëdø buvo suskaièiuota treèiaisiais stebëjimo 

metais*. 

 Pelënø ............................. 

 Pelëdø ............................. 
(1 taškas) 

 
2. Paaiðkinkite, kaip galëjo atsitikti, kad 6-aisiais stebëjimo metais pelëdø 

populiacija iðaugo labiau negu jø aukø – pelënø. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 (2 taškai) 

 
 

3.  Apibûdinkite pelëdø ir pelënø tarprûðiniø santykiø* vaidmená ekosistemoje. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 (1 taškas) 
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III dalis 
 

10 klausimas. Paveiksle schemiðkai pavaizduotas bandymas, kurio metu buvo tiriama, kaip elodëjos 
fotosintezës greitis* priklauso nuo ðviesos intensyvumo*. 

 

 
1.  Kaip ðiame bandyme buvo matuojamas fotosintezës greitis? 

……………………………………………………………………………………......…… 

……………………………………………………………………………………......…… 
 (2 taškai) 

 

2.  Nurodykite du bûdus, kuriais ðiame bandyme galëjo bûti keièiamas ðviesos 
intensyvumas. 

……………………………………………………………………………………......…… 
 (2 taškai) 

 

3.1. Fotosintezës greièiui gali turëti átakos ne tik ðviesos intensyvumas, bet ir kiti 
aplinkos veiksniai*. Nurodykite du ið jø. 

…………………………………..………   ir   …………….……………………......…… 
(2 taškai) 

 
3.2. Kaip reikëtø atlikti bandymà, kad šie du veiksniai neturëtø átakos bandymo 

rezultatams? 

……………………………………………………………………………………......…… 

 (1 taškas) 
 

Paveiksle pavaizduoti bandymo rezultatai. 
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4.1. Remdamiesi bandymo rezultatais, apraðykite, kaip fotosintezës greitis priklauso 
nuo ðviesos intensyvumo. 

……………………………………………………………………………………......…… 

……………………………………………………………………………………......…… 
  (2 taškai) 

 

4.2. Remiantis ðio bandymo rezultatais, buvo padaryta netiksli iðvada: Did÷jant 
šviesos intensyvumui, elod÷jos fotosintez÷s greitis did÷ja. 
Uþraðykite teisingà iðvadà. 

……………………………………………………………………………………......…… 

……………………………………………………………………………………......…… 
  (1 taškas) 

 

10 KLAUSIMO TAŠKŲ SUMA    

 

11 klausimas.  Lentelëje pateikti duomenys, gauti tiriant þmogaus kvëpavimo daþnio* bei ákvepiamo 
oro tûrio priklausomybæ* nuo anglies dioksido koncentracijos ore. 

 

 Anglies dioksido koncentracija ore (%) 
 0,04 0,80 1,50 3,00 5,50 6,00 
Vidutinis įkvepiamo oro 
tūris (cm3) 

670 740 800 1250 1850 2100 

Vidutinis kv÷pavimo 
dažnis per minutę 

14 14 15 15 16 27 

 
1.1. Nubraiþykite kreivæ, vaizduojanèià vidutinio kvëpavimo daþnio priklausomybæ 

nuo CO2 koncentracijos ore. 

           (2 taškai) 
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1.2. Remdamiesi grafiku, apraðykite, kaip vidutinis kvëpavimo daþnis priklauso nuo 
CO2 koncentracijos ore. 

……………………………………………………………………………………......…… 

……………………………………………………………………………………......…… 
 (2 taškai) 

 
2.1. Suskaièiuokite, kiek procentø padidëjo vidutinis ákvepiamo oro tûris, kai CO2 

koncentracija ore pakito nuo 0,04 iki 6,00 proc.  
 
 
 
 
 
 
 
 

(2 taškai) 
 
2.2. Suskaièiuokite, kiek procentø padidëjo vidutinis ákvepiamo oro tûris per minutæ, 

kai anglies dioksido koncentracija ore pakito nuo 0,04 iki 6,00 proc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2 taškai) 
 

2.3. Paaiðkinkite, kokià reikðmæ þmogaus organizmui turi vidutinio ákvepiamo oro 
tûrio ir vidutinio kvëpavimo daþnio pokyèiai, didëjant anglies dioksido kon–
centracijai ore. 

……………………………………………………………………………………......…… 

……………………………………………………………………………………......…… 

……………………………………………………………………………………......…… 
 (2 taškai) 

 

11 KLAUSIMO TAŠKŲ SUMA    

 

 
 

Čia rašo vertintojai 
     I         II        III 
         

         

         

         



 
RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teis÷tai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
092BIVU0                2009 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 
 

RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teis÷tai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
 

22 iš 24 

 

12 klausimas. Rašinys. Pasirinkite tik vieną iš dviejų pateiktų temų. Rašydami rašinį, nenukrypkite 
nuo pateikto struktūrinio plano. 

 

Vieta rašiniui 23 puslapyje 
 

I tema.  GAMTINö ATRANKA* IR JOS REIKŠMö EVOLIUCIJAI 
 

A Gamtinës atrankos prielaidos. 
(4 taškai) 

 

B Gamtinë atrankos reikðmë evoliucijai.  
 (3 taškai) 

 

C Kryptingosios ir stabilizuojamosios atrankø* palyginimas. 
(3 taškai) 

 
 

II tema. TARŠA* – ŽMOGAUS VEIKLOS REZULTATAS 
 

A    Bioindikatoriai* ir jø reikðmë.  
(3 taškai) 

 

B    Skaidytojø* vaidmuo valant aplinkà nuo organiniø terðalø*.  
 (4 taškai) 

 

C    Kas galëtø paskatinti* þmogaus asmeninæ atsakomybæ* uþ aplinkos iðsaugojimà*? 
(3 taškai) 

 

JUODRAÐTIS 



 

RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teis÷tai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 

2009 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS                                                          092BIVU0 
 

RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teis÷tai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
 

23 iš 24 

Vieta rašiniui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 12 KLAUSIMO TAŠKŲ SUMA    

 

III DALIES (10–12 KLAUSIMŲ) TAŠKŲ SUMA    
 



 
RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teis÷tai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
092BIVU0                2009 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 
 

RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teis÷tai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
 

24 iš 24 

 

ČIA RAŠO KANDIDATAS

Vertintojų pastabos:

ČIA RAŠO VERTINTOJAI

Maksimalus 
taškų 

skaičius

GALUTINö TAŠKŲ SUMA

1 3 0TAŠKŲ SUMA

III vertinimasII vertinimasI vertinimas

7 0

3 0

I.

II.

III.

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS SU PASIRENKAMAISIAIS ATSAKYMAIS 

7 921 6543 8 10

19 201712 16151413 1811

x 1,5x 1,5x 1,5
2 0

3 0

Įrašykite
pasirinktą
atsakymą
žyminčią raidę
į to klausimo
numerį
atitinkantį 
langelį

(suapvalinta)

 


