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2010 m. valstybinio brandos egzamino uþduotis 

P a g r i n d i n ë  s e s i j a  
 

2010 m. birželio 4 d.          Trukmė – 2,5 val. (150 min.) 

 

NURODYMAI 

 
1. Gavæ uþduoties sàsiuviná bei atsakymø lapà pasitikrinkite, ar juose nëra tuðèiø lapø ar kito aiðkiai matomo 

spausdinimo broko. Pastebëjæ praneðkite egzamino vykdytojui. 
2. Uþraðykite savo grupës ir eilës numerá, vardà bei pavardæ nurodytoje vietoje ant ðio uþduoties sàsiuvinio 

virðelio. Ásitikinkite, kad atsakymø lapas paþymëtas lipduku, kurio numeris sutampa su jûsø eilës numeriu. 
3. Atlikdami uþduotá galite naudotis TIK tamsiai mėlyna spalva raðanèiu raðikliu.  
4. Atsakymus á uþduoties klausimus pirmiausia galite raðyti uþduoties sàsiuvinyje, kuriame yra palikta vietos 

juodraðèiui. Jei neabejojate dël atsakymo, ið karto raðykite atsakymø lape. Vertintojams bus 
pateikiamas tik atsakymų lapas! 

5. Saugokite atsakymø lapà (neáplëðkite ir nesulamdykite), nesinaudokite trintuku ir koregavimo 
priemonëmis. Sugadintuose lapuose áraðyti atsakymai nebus vertinami.  

6. Bendrojo kurso klausimai paþymëti B. 
7. Stenkitës atsakyti á kuo daugiau klausimø, neatsiþvelgdami á tai, pagal kokio kurso (bendrojo ar 

iðplëstinio) programà dalyko mokëtës mokykloje.  
8. Pasirinktus atsakymus á klausimus su pasirenkamaisiais atsakymais paþymëkite kryþeliu atsakymø lape 

(þymëkite tik vienà atsakymo variantà). Jei paþymësite daugiau kaip vienà atsakymo variantà, tas 
klausimas bus vertinamas 0 taðkø. Suklydæ atsakymà galite pataisyti atsakymø lape nurodytoje vietoje. 

9. Atsakymai, kurie pažymėti neaiškiai, išeina už skirto langelio ribų ar taisyti, bus įvertinti 0 taškų.   
10. 31–64 klausimø išsamius atsakymus áraðykite tam skirtoje atsakymø lapo vietoje.  
11. Neatsakæ á kurá nors klausimà, nenusiminkite ir stenkitës atsakyti á kitus. 
12. Pasibaigus egzaminui, uþduoties sàsiuviná galësite pasiimti.  

 

    Linkime sëkmës! 
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Kiekvieno iš 1–30 klausimų teisingas atsakymas vertinamas vienu tašku. Į šiuos klausimus yra tik 

po vieną teisingą atsakymą. 
1–20 klausimai parengti pagal bendrojo kurso programą, 21–30 klausimai – pagal išplėstinio 

kurso programą.
 

B  01. Cechas – tai: 

A ámonë, kurioje vyrauja darbo pasidalijimas; 
B  paveldima þemës valda, gauta uþ karinæ tarnybà; 
C  to paties amato amatininkø susivienijimas; 
D  þemës valda, gauta uþ karinæ tarnybà be paveldëjimo. 

 
B  02. Karaliaus karûnà Mindaugui suteikë: 

A  Bizantijos imperatorius; 
B  Kryþiuoèiø ordino magistras; 
C  Romos popieþius; 
D  Ðv. Romos imperijos imperatorius. 
 

B  03. Kuri valdymo forma pradëjo formuotis Lietuvoje XIV a. pabaigoje? 

A  Absoliutinë monarchija. 
B  Konstitucinë monarchija. 
C  Luominë monarchija. 
D  Prezidentinë respublika. 

 
B  04. Kuri ið ðiø aplinkybiø lëmë Lietuvos ir Lenkijos pergalæ Þalgirio mûðyje? 

A  Didysis prûsø sukilimas prieð Kryþiuoèiø ordinà. 
B  Kurðiø perëjimas ið vokieèiø riteriø kariuomenës á Lietuvos pusæ. 
C  Maskvos Didþiosios Kunigaikðtystës karinë parama Lietuvai ir Lenkijai. 
D  Vytauto kariuomenës atsitraukimas ir netikëtas gráþimas á mûðá.  

 
B  05. Nurodykite teisingà chronologinæ ðiø ávykiø sekà. 

1. Pirmasis Lenkijos ir Lietuvos valstybës padalijimas. 
2. Martyno Maþvydo „Katekizmo“ iðleidimas. 
3. Vilniaus universiteto ákûrimas. 
4. Krëvos unija. 

 
A  2, 4, 1, 3. 
B  2, 3, 1, 4. 
C  4, 2, 3, 1. 
D  4, 3, 2, 1. 
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B  06. Kuris ið ðiø reiðkiniø nėra bûdingas Antano Snieèkaus valdymo laikotarpiui?  

A  Deportacijos. 
B  Kolektyvizacija. 
C  Privatizacija. 
D  Rezistencija.  
 

B  07. Kuris ið ðiø ávykiø buvo tiesioginis 1917 m. Vasario revoliucijos Rusijoje padarinys? 

A  Nuversta Romanovø dinastija. 
B  Sudaryta separatinë taika su Vokietija. 
C  Ðalyje prasidëjo pilietinis karas. 
D  Valdþioje ásitvirtino bolðevikai. 
 

B  08. Kuris ið ðiø reiðkiniø buvo bûdingas Stalino valdomai Sovietø Sàjungai?  

A  Internacionalizmo idëjø propagavimas. 
B  Rasinës politikos ágyvendinimas.  
C  Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas. 
D  Staèiatikiø baþnyèios likvidavimas. 
 

B  09. Kurioje eilutëje iðvardytos valstybës priëmë lemiamus sprendimus 1919 m. 
Paryþiaus taikos konferencijoje? 

A  Didþioji Britanija, Prancûzija ir JAV. 
B  JAV, SSRS, Didþioji Britanija. 
C  Vokietija, Italija, Austrija-Vengrija. 
D  Vokietija, Rusija, Prancûzija. 

 
B  10. Kuris konfliktas pavaizduotas ðioje karikatûroje? 

 

A  Afganistano karas. 
B  Karibø krizë. 
C  Korëjos karas. 
D  Vietnamo karas. 
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B  11. Kada susiklostë tarptautinë situacija, kuri yra apibûdinta þemiau pateiktoje iðtraukoje?  

„Kai kurioms ðalims prieð tautø valià buvo primesti totalitariniai reþimai. JAV 
vyriausybë ne kartà protestavo prieð bauginimà ir prievartà Lenkijoje, Rumunijoje, 
Bulgarijoje. Kiekviena nacija turëtø demokratiðkai pasirinkti gyvenimo bûdà. Taèiau 
daþnai to laisvo pasirinkimo jos neturi.“ 

A  Po Antrojo pasaulinio karo. 
B  Po Pirmojo pasaulinio karo. 
C  Prieð Antràjá pasauliná karà.  
D  Prieð Pirmàjá pasauliná karà. 

 

B 12. Kuris ið ðiø reiðkiniø nėra bûdingas ðaltojo karo epochai? 

A  Ginklavimosi varþybos. 
B  Kariniø blokø kûrimas. 
C  Kolonijinës sistemos plëtra. 
D  Komunizmo ekspansija pasaulyje. 

 
 

B  13. Kada susiformavo ðiame þemëlapyje pavaizduotø valstybiø sienos? 

 
 
A  Po Antrojo pasaulinio karo. 
B  Po Pirmojo pasaulinio karo. 
C  Pasibaigus Ðaltajam karui. 
D  Prieð Pirmàjá pasauliná karà. 

 

B  14. Kuris pareigûnas pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijà gali skelbti 
nepaprastàjà padëtá ðalyje? 

A  Kariuomenës vadas. 
B  Ministras Pirmininkas. 
C  Respublikos Prezidentas. 
D  Saugumo Tarnybos vadovas. 

 



 

RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
2010 M. ISTORIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS                                                    101ISVU0 
 

NEPAMIRŠKITE ATSAKYMŲ PERKELTI Į ATSAKYMŲ LAPĄ 

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

5 iš 24 

B  15. Á kurià ið ðiø organizacijø Lietuva ástojo anksèiausiai? 

A  Á Europos Ekonominæ Bendrijà. 
B  Á Europos Sàjungà. 
C  Á JTO. 
D  Á NATO. 

 

B  16. Kuris ið ðiø cenzø yra taikomas ðiandieninëje Lietuvos rinkimø sistemoje? 

A  Iðsilavinimo. 
B  Lyties. 
C  Sëslumo. 
D  Turto. 

 

B  17. Esant proporcingo atstovavimo rinkimø sistemai: 

A  politiniame gyvenime ásitvirtina didelës partijos; 
B  rinkëjai balsuoja uþ partijà, o ne uþ konkretø asmená; 
C  rinkimuose praþûva1 daug rinkëjø balsø; 
D  visada reikalingas antras rinkimø turas. 

 

B  18. Kuris terminas geriausiai atitinka þemiau pateiktà politinio reþimo apraðymà? 

  „Reþimø politinis smurtas pasiekë lig tol neregëtà mastà. [Ðie] reþimai skatindavo 
visokià veiklà, stiprinanèià kolektyvinius saitus2 ir silpninanèià ðeimà bei þmogaus 
individualumà. Valstybës iðlaikomi darþeliai, jaunimo organizacijos, partiniai ritualai, 
kariniai paradai ir grupiø uniformos – visa tai ugdë visuomenës drausmingumà ir 
prisitaikëliðkà elgsenà.“ 

A  Autoritarizmas. 
B  Konservatizmas. 
C  Liberalizmas. 
D  Totalitarizmas. 

 
B  19. 2008 m. vykusiuose rinkimuose á Lietuvos Respublikos Seimà daugiausia mandatø 

laimëjo: 

A  Darbo partija;  
B  Lietuvos socialdemokratø partija; 
C  Partija „Tvarka ir teisingumas“; 
D  Tëvynës Sàjunga-Lietuvos krikðèionys demokratai. 

 
B  20. Kuri valdymo forma garantuoja vyriausybës atsakomybæ savo pilieèiams? 

A  Absoliutinë monarchija. 
B  Autoritarizmas. 
C  Demokratija. 
D  Totalitarizmas.  

                                                 
1 pražūva – пропадает – ginie 
2 saitus – связи – więzy 
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 21. Musulmonø religijoje Mahometas yra: 

A  Alacho sûnus; 
B  arabø valstybës karalius; 
C  islamo Dievas; 
D  paskutinysis pranaðas. 

 
 22.  Kuri ið ðiø istoriniø aplinkybiø paskatino Þemaitijos krikðtà? 

A  Lietuvos pergalë Livonijos kare. 
B  Liublino unijos sàlygø ágyvendinimas. 
C  Mindaugas dalá Þemaitijos atidavë ordinui. 
D  Po Þalgirio mûðio Lietuva atgavo Þemaitijà. 

 
 23.  Kurioje eilutëje suraðyta teisinga Lietuvos didþiøjø kunigaikðèiø valdymo seka? 

A  Gediminas, Kæstutis ir Algirdas, Vytautas. 
B  Gediminas, Vytautas, Kæstutis ir Algirdas. 
C  Kæstutis ir Algirdas, Gediminas, Vytautas. 
D  Kæstutis ir Algirdas, Vytautas, Gediminas. 

 
 24.  Kurá ið ðiø sprendimø 1940 birþelio mën. priëmë Prezidentas A. Smetona pasitrauk-

damas ið Lietuvos? 

A  Atsistatydino, nepavedæs eiti Prezidento pareigø jokiam pareigûnui. 
B  Ápareigojo J. Palecká sudaryti naujà vyriausybæ. 
C  Pasiliko teisæ vadovauti Vyriausybei ið uþsienio. 
D  Pavedë eiti Prezidento pareigas Ministrui Pirmininkui A. Merkiui. 

 
 25.  Kuri ið ðiø ðaliø tarpukario epochoje iðvengë autoritarinio valdymo? 

A  Èekoslovakija.  
B  Lenkija. 
C  Rumunija. 
D  Vengrija. 

 
 26.  Kurioje eilutëje iðvardytos valstybës galëjo priimti lemiamus sprendimus tiek Tautø 

Sàjungoje, tiek JTO? 

A  Didþioji Britanija ir Prancûzija. 
B  JAV ir Didþioji Britanija. 
C  JAV ir SSRS. 
D  Prancûzija ir Vokietija. 

 
 27.  Kurioje eilutëje visos iðvardytos valstybës yra ir Europos Sàjungos, ir NATO narës? 

A  Austrija, Vokietija, Prancûzija. 
B  Bulgarija, Rumunija, Suomija. 
C  Estija, Portugalija, Vengrija. 
D  Ispanija, Olandija, Turkija. 
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 28.  Kurá ið ðiø politinio gyvenimo reiðkiniø priskirtumëte tiesioginei demokratijai? 

A  Biudþeto priëmimas parlamente. 
B  Biudþeto rengimas vyriausybëje. 
C  Prezidento apkalta parlamente. 
D  Referendumas Konstitucijai priimti. 

 
 29.  Kas pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2 straipsná kuria Lietuvos 

valstybæ? 

A Liaudis. 
B Pilieèiai. 
C Politikai. 
D Tauta. 

 
 30. Ðiandieninëje Lietuvoje: 

A  dauguma bankø priklauso uþsienio ðalims;  
B  iðgyvendintas valstybës lëðø ðvaistymas; 
C  pasiteisino tiesioginiai mero rinkimai; 
D  valstybës biudþetas nëra deficitinis. 
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Į bendrojo kurso (31–40) klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B ir C.   
 

Šaltinis A  
       (Muravjovo karikatūra) 

 

 

  
Ant paminklo pagrindo 

uþraðyta: „Þmoniø giminës 
iðgamai korikui Muravjovui – 

dëkinga Lietuva.“ 

Šaltinis B (Lietuvos nepriklausomybės kovos) 

 

Šaltinis C (Iš Vytauto rinktinės vado Algimanto Matusevičiaus-Neptūno 1950 m. įsakymo) 
 

Kilo Tëvynei pavojus, ordos atëjûnø puolë jà plëðti ir naikinti. Lietuviø tauta ið pirmøjø 
nelaimës dienø stojo plëðikui prieðiðkon pozicijon. Susitvërëm1 skaitlingos gretos partizanø ir, 
nepabûgæ daug tûkstanèiø skaitlingesnio grobuonies, stojom á þûtbûtinæ kovà uþ laisvæ. 
Iðskyrus maþà procentà iðgamø – tautos iðdavikø, lietuviø tauta prie kovos viskuo prisideda, 
kartu kovoja ir uþ tai lygiai kaip ir mes kaskart sudeda dideles aukas ant Laisvës kovos aukuro. 

Okupantas – kolchozinis [kolûkinis] bolðevikas siauèia po mûsø ðalá, kaip tik jo 
puslaukinis protas iðgalvoja. Apskrityse, valsèiuose ir net kaimuose pastatyti iðtisi garnizonai 
[águlos] geriausiai ginkluotø MVD (Vidaus reikalø ministerija) tam, kad apsaugotø jø niekðiðkø 
darbø vykdymà. 

Sutinkant daugiau ir sunkesniø kliûèiø, Lietuvos Laisvës Kovos Sàjûdis ágauna kaskart 
didesnio ákarðèio, pasiryþimo, pasiaukojimo, atkaklumo, masyvumo. Kova uþsitæsia, kovos 
barai pleèiasi, o mes ar visuose baruose buvome laiku?  
 
B  31. Koká istoriná ávyká karikatûra (ðaltinis A) siekta priminti to meto visuomenei? 

Nurodykite ðio ávykio metus. 
 

Juodraštis 

Ávykis ............................................................................................ Metai ......................
(2 taškai) 

                                                 
1 susitvėrėm – схватились – dostrzegliśmy 

1 
 

2 
 

3 
 
4 
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B  32. Pasirinktinai nurodykite du karikatûros simbolius ir paaiðkinkite, kaip jie siejasi su 
ávykiu, kurá ávardijote atsakydami á 31 klausimà. 

 

Juodraštis 

Simbolis ……………………   Paaiðkinimas …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Simbolis ……………………   Paaiðkinimas …………………………………………………….. 

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

 
 

B  33. Kurios ðalies kariuomenë buvo uþëmusi Lietuvà iki ribos, þemëlapyje pavaizduotos 
pirmuoju sutartiniu þenklu? Nurodæ, kaip baigësi karas su ðia kariuomene, 
paaiðkinkite tø kovø reikðmæ Lietuvai.  

 

Juodraštis 

Ðalis …………………… Kovø baigtis ................……………………………………………. 

Paaiðkinimas ……………………………………………………………………………………….. 

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

 
 

B  34. Kieno kariuomenë buvo uþëmusi Lietuvà iki ribos, þemëlapyje pavaizduotos antruoju 
sutartiniu þenklu? Kokiø dviejø tautybiø þmonës sudarë ðios kariuomenës pagrindà? 

 

Juodraštis 

Kariuomenë ………………………..……   Tautybës ............………………………………..
(2 taškai) 

 
 

B  35. Þemëlapyje treèiuoju sutartiniu þenklu paþymëti mûðiai prie Ðirvintø ir Giedraièiø. Su 
kieno kariuomene Lietuva kovësi ðiuose mûðiuose? Paaiðkinkite, kodël ðie mûðiai 
buvo svarbûs Lietuvai. 

 

Juodraštis 

Kariuomenë ……………………   Paaiðkinimas ……………………………………………….. 

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

 
B  36. Ávardykite teritorijà þemëlapyje paþymëtà ketvirtuoju sutartiniu þenklu. Kelintais 

metais Lietuva prisijungë ðià teritorijà? 
 

Juodraštis 

Teritorija ..........................................................................................  Metai ..................
(2 taškai) 
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B  37. Nurodykite, kaip buvo vadinamos kovos, kurios atsispindi ðaltinyje C. Koks buvo 
svarbiausias ðiø kovø tikslas? 

 

Juodraštis 

Pavadinimas .................................................................. Tikslas ..................................

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

 
B  38. Remdamiesi ðaltiniu C, paaiðkinkite, kaip ðaltinio autorius apibûdina to meto 

visuomenës poþiûrá á ðias kovas. 
 

Juodraštis 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
B  39. Ðaltinyje C minima, kad atëjûnas vykdë niekðiðkus darbus. Remdamiesi ðaltiniu, 

nurodykite du tokiø darbø pavyzdþius. 
 

Juodraštis 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

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

 
B  40. Kaip baigësi ðaltiniuose B ir C atsispindinèios kovos? Paaiðkinkite, kokià reikðmæ 

lietuviø tautai turëjo kiekviena ið ðiø kovø. 
 

Juodraštis 

Kovø baigtis  

Ðaltinis B………………………..….......... Ðaltinis C ..................................................... 

Kovø reikðmë  

Ðaltinis B ........………………………….......................................................................... 

Ðaltinis C ….....………………………………………………………………………………
(3 taškai) 

 



 

RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
2010 M. ISTORIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS                                                    101ISVU0 
 

NEPAMIRŠKITE ATSAKYMŲ PERKELTI Į ATSAKYMŲ LAPĄ 

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

11 iš 24 

Į 41–48 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.   
 

Šaltinis A (Iš H. Senkevičiaus istorinio romano „Quo vadis“) 
 

Visi bëgo greitai, kiek karðtligiðkai, ir atskubëjæ á rato vidurá klaupësi vienas ðalia kito, 
iðkëlæ aukðtyn rankas. Publika manë, kad jie praðo pasigailëti, ir pasipiktinusi tokiu bailumu 
ëmë trypti, ðvilpti, mëtyti tuðèius indus nuo vyno, nugrauþtus kaulus ir klykti: „Þvërys! Þvërys!...“ 
Taèiau staiga ávyko netikëtas dalykas. Ðtai ið tø gauruotø bûriø vidurio pakilo balsai ir nuaidëjo 
giesmë, pirmà kartà tokia Romos cirke: „Christus regnat...“1. [...] Visi suprato, kad ðie þmonës 
nepraðo pasigailëjimo, atrodo, jie nemato nei cirko, nei publikos, nei senato, nei cezario. [...] 
Taèiau tuo metu atsivërë kitos grotos, ir á arenà pasiutusiu greièiu lodama ásiverþë didþiulë 
gauja ðunø [...]. Krikðèionys klûpojo nejudëdami it suakmenëjæ, tik kartojo vientisu aimanø 
choru: „Pro Christo! Pro Christo!“2. [...] Ðunys plëðë vieni kitiems ið nasrø kruvinus þmoniø 
gabalus. Kraujo ir iðdraskytø viduriø tvaikas nustelbë arabø kvepalus ir uþliejo visà cirkà.  

 
Šaltinis B (Iš istorinio veikalo „Moteris Katedrų laikais“) 
 

Kai Vakarai blaðkosi tarp pagonybës, arijonizmo ir krikðèionybës, moterø vaidmuo 
skleidþiant Evangelijà itin aktyvus. Paveiktas moters, Chlodvigas iðsiskiria ið kitø barbarø, per 
krikðtà pritapdamas prie katalikiðkosios Romos [...]. Anglijoje Berta ið Kento ákalba karaliø 
Etelbertà apsikrikðtyti. [...] Ar tik nebus Trejybës paslaptis moterá apkerëjusi3. [...] Vienuolës 
buvo uoliausios Ðv. Bonifaco pagalbininkës, ir netgi Rusija, kur pirmoji apsikrikðtijo Kijevo 
kunigaikðtienë Olga, o vëliau Baltijos ðalys uþ krikðèionybæ turës dëkoti Lenkijos Jadvygai. [...] 
Henriko þmonos Matildos veikla laikoma lygiaverte jos vyro veiklai. Kartu jiedu ákuria 
Kvedlinburgo moterø vienuolynà, kur abu bus palaidoti.   

 
Šaltinis C (Iš vadovėlio „Lietuva ir pasaulis“) 
 

962 m. vasario 2 d. vokieèiø karalius Otonas I vainikuojamas imperatoriumi. Jonas XII 
uþdeda jam karûnà ir pagal Romos teisæ kartu su Romos gyventojais duoda iðtikimybës 
priesaikà. Karûnacija daugeliu atvejø panaði á Karolio Didþiojo iðkëlimà: popieþius, kaip kadaise 
Karolá, praðo Otonà pagalbos kovoje su Romai grasinanèiomis valstybëmis. Dabar Otonas turi 
traukti per Alpes prieð Italijos karaliø Berengarà. [...] Otono armijos galybë triuðkinanti, juolab, 
kad prie jos prisijungia daugelis Aukðtutinës Italijos grafysèiø ir vyskupijø. 962 m. pabaigoje 
Otonas pasirodo prie Romos vartø, kurie jam paslaugiai atsiveria. 

 
Šaltinis D (Iš istorinio veikalo) 
 

Romos popieþius tvirtino, kad jis yra aukðèiausias Baþnyèios vadovas. Baþnyèios galva 
Rytuose – Konstantinopolio patriarchas – atmetë popieþiaus pretenzijas. Já rëmë Bizantijos 
imperatorius. Kova pasireiðkë teologiniu ginèu [...]. Konstantinopolio patriarchas tvirtino, kad 
Ðventoji Dvasia gali bûti kildinama tik ið (Dievo) Tëvo, o Romos popieþius teigë, kad ir ið 
(Dievo) Sûnaus. [...] Ðis ginèas niekuomet nebuvo iðspræstas. 1054 m. jis baigësi galutiniu 
susiskaldymu. 
 
                                                 
1 Kristus viešpatauja 
2 Už Kristų 
3 apkerėjusi – зачарована – oczarowana 
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41. Remdamiesi ðaltiniu A, nurodykite publikos (þiûrovø) ir á cirko arenà suvarytø þmoniø 
tikëjimus. Paaiðkinkite, kaip religiniai ásitikinimai veikë ðiø dviejø skirtingø grupiø  
elgesá.  

 

Juodraštis 

Tikëjimas ……………………   Paaiðkinimas ………………….....…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Tikëjimas ……………………   Paaiðkinimas ………………….....…………………………… 

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

 
42. Remdamiesi ðaltiniu A ir þiniomis, nurodykite dvi prieþastis, dël kuriø buvo þiauriai 

elgiamasi su krikðèionimis.  
 

Juodraštis 

1. ………...………………….................................................................................................... 

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

 
43.  Remdamiesi þiniomis, nurodykite imperatoriø, kuriam valdant nustota persekioti 

krikðèionis. Paaiðkinkite, kodël pasikeitë poþiûris á krikðèionis. 
 

Juodraštis 

Imperatorius ……................................................. Paaiðkinimas .………………................... 

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

 
44.  Nurodykite dvi krikðèionybës raidos ypatybes, atsispindinèias ðaltinyje B. Kiekvienà 

ið jø apibûdinkite ðaltinio teiginiais. 
 

Juodraštis 

Ypatybë ……………………...................................................................................................... 

Apibûdinimas ………………….....………………………………............................................... 

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

Ypatybë ……...………………................................................................................................... 

Apibûdinimas ………………….....………………………………............................................... 

.......................………………….....………………………………................................................ 
 (2 taškai) 
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45. Remdamiesi ðaltiniu C ir þiniomis, nurodykite, kaip vadinama Otono I sukurta 
imperija. Paaiðkinkite, kokià átakà ðios imperijos ásikûrimui padarë Krikðèioniø 
baþnyèia. 

 

Juodraštis 

Imperijos pavadinimas …….................................................... Paaiðkinimas...................... 

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

 
46.  Remdamiesi ðaltiniu C ir þiniomis, nurodykite, kokio politinio ir religinio tikslo siekë 

Romos popieþius, vainikuodamas Karolá ir Otonà I imperatoriais (ðaltinis C). 
 

Juodraštis 

Politinis tikslas ....……………................................................................................................. 

Religinis tikslas ..……………….....……………………………................................................ 
 (2 taškai) 

 
47.  Remdamiesi ðaltiniais B ir D, paaiðkinkite, kaip „Trejybës paslaptá“ suprato Romos 

popieþius ir Konstantinopolio patriarchas. Á kokias dvi kryptis 1054 m. skilo 
krikðèionybë? 

 

Juodraštis 

Romos popieþius .…....……................................................................................................... 

Konstantinopolio patriarchas .…....……............................................................................... 

Krikðèionybës kryptys ……….....……..…………………………............................................. 
 (2 taškai) 

 
48.  Ðaltiniuose atsispindi trys krikðèionybës raidos ypatybës: persekiojimas, plëtra ir 

skilimas. Paaiðkinkite, kokià átakà kiekviena ið jø padarë Europai. 
 

Juodraštis 

Persekiojimas ...…………….................................................................................................... 

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

Plëtra ............………………….....………………….……………................................................ 

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

Skilimas ................................................................................................................................... 

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

 



 

RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
101ISVU0                                                  2010 M. ISTORIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 
 

NEPAMIRŠKITE ATSAKYMŲ PERKELTI Į ATSAKYMŲ LAPĄ 

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

14 iš 24

Į 49–55 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.   
 

Šaltinis A        Šaltinis B 
 

    
 

 

Šaltinis C (Iš istorinio veikalo „Vokiečiai“) 

XIX a. liberalizmas savo programà grindë idëja apie konstitucinæ valdymo formà, tinkanèià 
iðsilavinusiems ir savimi pasikliaujantiems pilieèiams, kuriø teisës aiðkiai apibrëþtos ir ginamos 
valstybës. Taèiau ðios krypties vyksmui nuolat trukdë didumos vokieèiø tautos politinis 
atsilikimas, iðpûsta pagarba oficialiajai valdþiai ir ásiðaknijæ1 klusnumo áproèiai, beje, ir tai, kad á 
konstituciná valdymà þiûrëjo átariai, kaip á ne visai vokiðkà. Kai liberaliàjà tendencijà galutinai 
perëmë apsiðvietusi vidurinioji klasë ir prasidëjo jau rimta kova dël Vokietijos vienybës, dar 
labiau ëmë kliûti paveldëta burþuazijos pasitikëjimo stoka, slaptas þavëjimasis jëga ir polinkis 
jai, o ne laisvei atiduoti pirmenybæ kritiniu momentu. 

Ðios silpnybës skausmingai iðryðkëjo lemtingø XIX a. konstituciniø susirëmimø metu, ir 
turint tai galvoje aiðkëja, kodël ir 1848 m. revoliucijos, ir 7-ojo deðimtmeèio Prûsijos parlamento 
mëginimai apriboti Karûnos militarines prerogatyvas po laikino liberalø triumfo pasibaigë 
neabejotina absoliutizmo ir reakcijos jëgø pergale. Rezultatas buvo tas, kad [...] Bismarko 
diplomatijos ir Prûsijos karinës galios sukurta Imperija – nors savo institucijomis ir priminë 
Vakarø konstitucinius reþimus – vis dëlto buvo grieþtai autoritarinë valstybë, nei teorijoje, nei 
praktikoje nepripaþinusi liaudies suverenumo ir savivaldos.  

 

                                                 
1 įsišakniję – укоренившиеся – zakorzenione 
 

 

    3  

1

2 

 
1873 m. anglų karikatūra „Iki pasimatymo“.
Vokietija: „Laimingai, Madam, o jeigu…“ 
Prancūzija: „Cha! Mes dar susitiksime!“ 
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Šaltinis D (Iš istorinio veikalo „Italija. Nuo revoliucijos iki respublikos“) 

Susivienijusi Vokietija politiðkai buvo labiau atsilikusi uþ suvienytà Italijà. [...] 
Aðtuonioliktojo ðimtmeèio pabaigoje ðios dvi valstybës buvo panaðios, taèiau Pjemontas 
ryðkiai skyrësi nuo Prûsijos dël risordþimento [it. atgimimas] sukeltos kultûrinës ir politinës 
revoliucijos. Risordþimento valstybës veikëjai ágavo, kad ir netobulà, bet, ðiaip ar taip, tarnybinæ 
atsakomybæ uþ suvienytà Italijà, tuo tarpu Bismarkas tokià galimybæ suvienytoje Vokietijoje 
paðalino, atskirdamas jà nuo vakarietiðkos konstitucinës plëtotës. Per kelerius metus po 
suvienijimo Pjemontas integravosi á Italijà, tuo tarpu Prûsija vyravo Vokietijoje iki 1918-øjø.  

 
 
49. Ávardykite valstybes, þemëlapyje paþymëtas skaièiais 1 ir 2. Remdamiesi ðaltiniais, 

nurodykite bendrà politiná tikslà, keltà ðiø valstybiø.  
 

Juodraštis 

1. ...……………..................................................   2. ................................................................ 

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

 
50. Remdamiesi ðaltiniu C, iðskirkite du vokieèiø poþiûrius á konstituciná valdymà. 

Paaiðkinkite, kaip kiekvienas ið ðiø poþiûriø turëjo bûti ágyvendintas.  
 

Juodraštis 

Poþiûris ………………………………………………..   Paaiðkinimas ……...……………....… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Poþiûris ………………………………………………..   Paaiðkinimas ……...……………....… 

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

 
51. Nurodykite þemëlapyje skaièiumi 3 paþymëto sutartinio þenklo reikðmæ. Remdamiesi 

þiniomis, ávardykite dvi valstybes, kurios varþësi dël átakos þemëse, paþymëtose ðiuo 
sutartiniu þenklu.  

 

Juodraštis 

3. ……...…………….....……………………………… 

Valstybës …………………………………………………………………………………………… 
 (2 taškai) 
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52. Kokie du veiksniai, anot ðaltinio C autoriaus, nulëmë Vokietijos suvienijimà? 
Remdamiesi þiniomis, paaiðkinkite, kaip kiekvienas ið jø lëmë ðá suvienijimà.  

 

Juodraštis 

Veiksnys …………….…………………   Paaiðkinimas ……...……….....………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
Veiksnys …………….…………………   Paaiðkinimas ……...…………….....……………… 

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

 
53. Kokio istorinio ávykio pasekmës atsispindi karikatûroje? Remdamiesi þiniomis, 

apibûdinkite ðá ávyká. Paaiðkinkite karikatûros pagrindinæ mintá. 
 

Juodraštis 

Ávykis ……...…………….....……………………………… 

Apibûdinimas ……………………………………………………………………………………… 

Paaiðkinimas ……...……………..................................................……………………………… 

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

 
54. Remdamiesi ðaltiniu D, paaiðkinkite, kodël Pjemontas lengviau integravosi á Italijà 

negu Prûsija á Vokietijà. 
 

Juodraštis 

Pjemontas ………………….....................……...…………….....……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Prûsija ……………………...........................……...…………….....……………………………… 

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

 
55. Remdamiesi ðaltiniais ir þiniomis, nurodykite Italijos suvienijimo ir Vokietijos 

suvienijimo du panaðumus ir du skirtumus. 
 

Juodraštis 

Panaðumai  

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

Skirtumai  

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 
 (4 taškai) 
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Į 56–64 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.   
 

Šaltinis A (Iš Rusijos caro manifesto apie baudžiavos panaikinimą) 

Ásigilinæ á kilmës ir luomø klausimà valstybëje, mes áþiûrëjome, kad valstybës ástatymai, 
aktyviai uþtikrindami gerovæ aukðtuomenei ir vidutiniesiems luomams, nustatydami jø pareigas, 
teises ir privilegijas, nebuvo tolygiai palietæ baudþiauninkø [...]. Paskelbus nurodytus naujus 
nuostatus, baudþiauninkai gaus nustatytu laiku visas laisvø kaimo gyventojø teises [...]. Kartu 
jiems suteikiama teisë iðsipirkti sodybà, o dvarininkams sutinkant, jie gali ásigyti nuosavybën 
laukus bei kitas naudmenas, iðskirtas jiems nuolatiniam naudojimui. Taip ásigijæ nuosavybën 
tam tikrà þemës kieká, valstieèiai bus laisvi nuo prievoliø dvarininkams uþ iðpirktà þemæ ir 
galutinai pereis á laisvø valstieèiø-savininkø luomà [...]. Kad bûtø patogiau ágyvendinti tarp 
dvarininkø ir valstieèiø tuos susitarimus, pagal kuriuos pastarieji ásigis nuosavybën kartu su 
sodybomis ir þemës ûkio naudmenas, vyriausybë teiks paramà, iðduodama, remiantis 
atskiromis taisyklëmis, paskolas ir perskaièiuodama dvarø skolas.    

 

Šaltinis B (Iš 1922 metų Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatymo)  

Kiekvienos savarankiðkai gyvenanèios beþemiø ir maþaþemiø þemës darbininkø ðeimos 
galva arba savarankiðkai gyvenàs atskiras asmuo turi teisæ gauti þemës ðio ástatymo 
nustatytomis sàlygomis [...] asmenims gràþinama þemës tiek, kad su jø turimàja ir gaunamàja, 
likviduojant servitutus [bendro naudojimosi teisë] ir bendras ganyklas, þemë sudarytø ne 
daugiau kaip 80 hektarø [...]. Þemë gaunama: skaldomojo dvaro darbininkai, kurie jame 
gyvena ir dirbo prieð karà, maþaþemiai, kurie turi maþiau kaip 10 hektarø þemës ir kuriø laukas 
prieina skaldomàjà þemæ arba kurie yra ið gretimojo skirstomo á viensëdijas1 kaimo, ir dvaro 
nuomininkai, nuomojà ne daugiau kaip 50 deðimèiø skaldomojo dvaro þemës [...]. Kaimo 
srityje duodama þemës beþemiams nuo 8 iki 20 hektarø, o maþaþemiams pridedama þemës 
ligi ðios normos. Þemës duodama prie daikto ir kiek galint þemës ûkio atþvilgiu racionaliuose 
viensëdþiø tipo vienetuose.  

 

Šaltinis C (Valstybinio žemės fondo paskirstymas Lietuvoje 1919–1940 metais) 

Plotas 
Skirta žemės Sklypai 

hektarais procentais
Naujakuriams 38.747 362.084 27,80 
Maþaþemiams 26.367 90.629 6,96 
Kaimo darbininkø darþams 7.918 3.287 0,25 
Valstieèiams uþ servitutus  28.214 2,17 
Palikta dvarininkams 1.734 186.621 14,33 
Valstybinëms ástaigoms, savivaldybëms, 
visuomeninëms organizacijoms ir t. t. 5.234 50.409 3,87 

Valstybës miðkø ir vandenø ûkiui  557.894 42,83 
Parduota ir kitoms reikmëms paskirta þemë  18.109 1,39 
Liko neiðdalyta   5.145 0,40 
Ið viso  1.302.392 100,00 

 

                                                 
1 viensėdijas – хутор – chutor 
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Šaltinis D (Iš knygos „Lietuva 1940–1990“) 

Liepos 22 d. Liaudies seimui priëmus Þemës nacionalizavimo deklaracijà, kuri skelbë, jog 
visa Lietuvos þemë, miðkai ir vandenys yra valstybës nuosavybë, ûkininkai ið þemës savininkø 
virto jos valdytojais, galinèiais ja naudotis, taèiau negalinèiais ja visiðkai disponuoti – parduoti, 
pirkti, ákeisti [...].  Reformos reikalams „feodalinës kilmës“ dvarininkø þemë buvo paimta visa, o 
pasiturintiems valstieèiams (jau pavadintiems „buoþëmis“) paliekama 30 ha norma [...]. Taip 
pat buvo atimta visa valdininkø ir á uþsiená pabëgusiø asmenø þemë. [...] 

Pradëjus þemës ûkio kolektyvizavimà pagal komunistinæ ideologijà pereita nuo 
pasiturinèios valstietijos [...] apribojimo prie jos, kaip klasës, likvidavimo politikos. [...] Ministrø 
Taryba ir LKP(b) CK patvirtino „buoþiðkumo“ poþymius ir ápareigojo apskrièiø vykdomuosius 
bei partijos komitetus parengti „buoþiø“ sàraðus. [...]  Mokesèiø ir pyliavø1 normos „buoþëms“ 
buvo 50–100 proc. didesnës negu „darbo valstieèiams“. Be to, „buoþës“ nebuvo priimami á 
kolûkius.  

 

56. Remdamiesi ðaltiniu A ir þiniomis, nurodykite dvi prieþastis, kurios paskatino priimti 
manifestà. Kiekvienà ið jø trumpai apibûdinkite.  

 

Juodraštis 

Prieþastis ……………………..………......  Apibûdinimas .............……...…………….....… 

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

Prieþastis ……………………..………......  Apibûdinimas .............……...…………….....… 

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

 

57. Remdamiesi ðaltiniu A, paaiðkinkite kaip pasikeitë valstieèiø teisinë ir ekonominë 
padëtis po manifesto priëmimo.  

 

Juodraštis 

Teisinë ……………………...............................................……...…………….....……………… 

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

 

58. Remdamiesi ðaltiniu B ir þiniomis, nurodykite du þemës reformos tikslus.  
 

Juodraštis 

1. ……………………..........................................................……...…………….....……………… 

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

 

59. Remdamiesi statistiniais duomenimis (ðaltinis C), pateikite du argumentus, 
atskleidþianèius reformos reikðmæ Lietuvos ûkiui ir visuomenei. 

 

Juodraštis 

1. ……………………..........................................................……...…………….....……………… 

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

                                                 
1 pyliavų – отсыпка (зерна) – podatek od zboża 
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60. Ðaltinyje D atsispindi du þemës reformos etapai. Iðskirkite ðiuos etapus ir nurodykite 
kiekvieno ið jø esminá bruoþà. 

 

Juodraštis 

Etapas ……………................................................ Esminis bruoþas ……….....…………… 

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

Etapas ……………................................................ Esminis bruoþas ……….....…………… 

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

 
61. Palyginæ ðaltinius B ir D, nurodykite juose atsispindinèiø reformø esminá skirtumà. 

 

Juodraštis 

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

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

62. Nurodykite, kokia buvo visuomenës daugumos reakcija á ðaltiniuose B ir D apraðytas 
reformas. Paaiðkinkite, kas nulëmë tokià visuomenës reakcijà á ðias reformas. 

 

Juodraštis 

Ðaltinis B ……………………......................  Paaiðkinimas .............……...…………….....… 

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

Ðaltinis D ……………………......................  Paaiðkinimas .............……...…………….....… 

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

 
63. Kuo ðaltinyje B apraðytos þemës reformos politinës aplinkybës ið esmës skyrësi nuo 

ðaltiniuose A ir D apraðytø reformø aplinkybiø?  
 

Juodraštis 

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

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

 
64. Palyginæ ðaltiniuose apraðytas þemës reformas, nurodykite, kuri ið jø buvo 

sëkmingiausia. Atsakymà pagráskite dviem argumentais. 
 

Juodraštis 

Reforma ……………………..................... 

1. ...…………………..........................................................……...…………….....……………… 

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

2. ...…………………..........................................................……...…………….....……………… 

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