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Kl. 
Nr. Atsakymai Taškai Pastabos 

B31. Įvykis – Lenkijos ir Lietuvos sukilimas prieš 
caro valdžią (sukilimas). 
 
 
Metai – 1863-1864 m. (1863m. arba 1864 m.) 

2 Taškas skiriamas, kai 
teisingai įvardytas įvykis 
arba teisingai nurodyti jo 
metai. 
 
2 taškai skiriami, kai  
teisingai įvardytas įvykis 
ir teisingai nurodyti jo 
metai. 
 

B32. Galimi atsakymai: 
Simbolis – kartuvės. Paaiškinimas – daug 
1863-1864 m. sukilimo dalyvių buvo pakarta.  
 
Simbolis – kardas. Paaiškinimas – kardas 
liudija ginkluotą sukilimo numalšinimą. 
 
Simbolis – Muravjovas pavaizduotas kaip piktas 
šuo. Paaiškinimas – jis labai žiauriai elgėsi su 
sukilėliais ir buvo paklusnus caro politikos 
vykdytojas.  

2 Taškas skiriamas, kai 
nurodytas vienas simbolis 
ir teisingai paaiškinta jo 
sąsaja su įvykiu.  
 
2 taškai skiriami, kai 
nurodyti du simboliai ir 
teisingai paaiškinta jų 
sąsajos su įvykiu.  
 

B33. 
 
 

Šalis – Sovietų Rusija (Rusija).  
 
Baigtis – Lietuva laimėjo šias kovas (pasirašė 
taikos sutartį (Maskvos) su Rusija). 
 
Paaiškinimas 

2 
 

Taškas skiriamas, kai 
teisingai nurodyta šalis. 
 
 
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai kai teisingai 
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Nr. Atsakymai Taškai Pastabos 

Galimi atsakymai: 
Išstumta Sovietų Rusijos kariuomenė iš Lietuvos 
teritorijos. 
Apginta Lietuvos nepriklausomybė. 
Lietuva apsisaugojo nuo komunistinės sistemos 
įvedimo.  
 

nurodyta šalis, karo 
baigmė ir teisingai 
paaiškinta kovų reikšmę. 
 

B34. Kariuomenė – bermontininkų 
(baltagvardiečiai).  
 
Tautybės – vokiečių ir rusų tautybės kariai. 

2 Taškas skiriamas, kai 
teisingai pateiktas vienas 
atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti du 
atsakymai. 

B35. Kariuomenė – Želigovskio vadovaujama lenkų 
kariuomenė (Lenkija). 
 
Galimi atsakymai: 
Pergalės sustabdė lenkų puolimą. 
Išsaugojo Lietuvos valstybingumą. 
Šiuose mūšiuose sprendėsi Lietuvos valstybės ir 
Vilniaus krašto likimas. 
 

2 Taškas skiriamas, kai 
teisingai pateiktas vienas 
atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti du 
atsakymai. 

B36. Teritorija – Klaipėdos kraštas. 
 
Metai – 1923 m. (1924 m.). 

2 Taškas skiriamas, kai 
teisingai pateiktas vienas 
atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti du 
atsakymai. 

B37. Pavadinimas – partizaninis karas (Lietuvos 
karas su SSRS, rezistencija, Lietuvos laisvės 
kovos, ginkluotas pasipriešinimo judėjimas). 
 
Tikslas  
Galimi atsakymai: 
atkurti nepriklausomybę; 
išvyti okupantus; 
apginti tautos garbę, kuri nebuvo apginta  
1940 m.; 
stabdyti sovietizaciją (pasipriešinti 
kolektyvizacijai, trėmimams). 
 

2 Taškas skiriamas, kai 
teisingai pateiktas vienas 
atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti du 
atsakymai. 

B38. Didžioji dalis žmonių rėmė partizanų kovas ir tik 
nedidelė dalis susidėjo su okupantais.  

1 Taškas skiriamas, kai 
teisingai pateiktas 
atsakymas. 
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B39. 
 
 
 

Galimi atsakymai: 

Lietuvos plėšimas (nacionalizacija); 
Naikinimas (trėmimai). 
 
Žmonių prievartinis varymas į kolūkius. 

2 Taškas skiriamas, kai 
teisingai pateiktas vienas 
atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti du 
atsakymai. 

B40. Šaltinyje B atsispindinčios kovos iš esmės 
(Vilnius liko Lenkijos sudėtyje) buvo laimėtos, o 
šaltinyje C aprašytos kovos baigėsi 
pralaimėjimu. 
 
Nepriklausomybės kovos (šaltinis B) apgynė 
Lietuvos nepriklausomybę ir padėjo pagrindus 
Lietuvos valstybės susikūrimui. 
 
Nors partizaninės kovos buvo pralaimėtos 
(šaltinis C), bet jos parodė lietuvių ryžtą siekti 
nepriklausomybės, pristabdė sovietizaciją. 
Be to, ateinančioms kartoms tapo nacionalinio 
pasididžiavimo pavyzdžiu bei stiprybės šaltiniu.  

3 Taškas skiriamas, kai 
teisingai nurodyta kovų 
baigmė. 
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai nurodyta kovų 
baigmė ir teisingai 
paaiškinta vienos kovos 
reikšmė. 
 
3 taškai skiriami, kai 
teisingai nurodyta kovų 
baigmė ir teisingai 
paaiškinta abiejų kovų 
reikšmė. 
 

    

41. Tikėjimas – pagonybė (politeizmas).  
Paaiškinimas – žiūrovai žmonių žudymą vertino 
kaip pramogą ir džiūgavo matydami  kankinimus 
ir mirtį. 
 
Tikėjimas – krikščionybė.  
Paaiškinimas – krikščionys sutiko mirtį 
nuolankiai ir garbindami Kristų.  

2 Taškas skiriamas, kai 
teisingai įvardytas vienas 
tikėjimas ir pateiktas 
teisingas paaiškinimas 
arba teisingai įvardyti du 
tikėjimai.  
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai įvardyti du 
tikėjimai ir pateikti 
teisingi paaiškinimai.  
 

42. Galimi atsakymai: 
Krikščionys nepripažino imperatoriaus 
sudievinimo.  
 
Atsisakydavo dalyvauti pagoniškose aukojimo 
apeigose.  
 
Skelbė tikėjimo tiesas ir mėgino pagonis 
patraukti į krikščionybę.  
 

2 Taškas skiriamas, kai 
teisingai pateiktas vienas 
atsakymas. 
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti du 
atsakymai. 
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43. Imperatorius – Konstantinas (Didysis).  
 
Paaiškinimas 
Galimi atsakymai: 
Krikščionybė vis labiau plito Romos imperijoje 
ir apėmė vis didesnius visuomenės sluoksnius. 
Imperatoriaus valdžia silpnėjo ir jis buvo 
priverstas reaguoti į pasikeitimus visuomenėje.  
 

2 Taškas skiriamas, kai 
teisingai pateiktas vienas 
atsakymas. 
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti du 
atsakymai. 

44. Ypatybė – egzistavo pagonybė ir krikščionybė 
bei plito įvairios krikščionybės atmainos 
(erezijos).  
Apibūdinimas – šaltinyje nurodoma, kad 
„Vakarai blaškosi tarp pagonybės, arijonizmo ir 
krikščionybės.“ 
 
Ypatybė – šaltinyje atsispindi išskirtinis moterų 
vaidmuo platinant krikščionybę. 
Apibūdinimas – šaltinyje nurodoma, kad 
„moterų vaidmuo skleidžiant Evangelija itin 
aktyvus“; „Trejybės paslaptis moterį apkerėjusi“.  
Mokiniai šį apibūdinimą gali detalizuoti ir kitais 
šaltinio teiginiais. 
 

2 Taškas skiriamas, kai 
teisingai įvardyta viena 
ypatybė ir ji teisingai 
apibūdinta arba teisingai 
nurodytos dvi ypatybės. 
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai įvardyta dvi 
ypatybės ir jos teisingai 
apibūdintos. 
 

45. Imperijos pavadinimas – Šventoji Romos 
imperija. 
 
Paaiškinimas 
Galimi atsakymai: 
Popiežius imperijos įkūrėją Otoną I vainikavo 
imperatoriumi.  
Įkurdamas imperiją Otonas I rėmėsi krikščionių 
bažnyčios palaikymu. 
 

2 Taškas skiriamas, kai 
teisingai pateiktas vienas 
atsakymas. 
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti du 
atsakymai. 

46. Politinis tikslas – prašė pagalbos kovoje su 
Romai grasinančiomis valstybėmis.  
 
Religinis tikslas –  su imperatorių pagalba siekė 
apginti ir platinti krikščionybę.  
 

2 
 
 
 
 
 
 

Taškas skiriamas, kai 
teisingai pateiktas vienas 
atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti du 
atsakymai. 
 

47. Romos popiežius teigė, kad Šventoji Dvasia 
kildinama iš Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus. 
 
Konstantinopolio patriarchas aiškino, kad 
Šventoji Dvasia gali būti kildinama tik iš Dievo 
Tėvo. 
 

2 
 

Taškas skiriamas, kai 
teisingai paaiškinta kaip 
„Trejybės paslaptį“ 
suprato Romos popiežius 
ir Konstantinopolio 
patriarchas arba teisingai 
nurodyta į kurias dalis 
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Krikščionybės kryptys – Katalikų (Vakarų, 
Lotynų) ir Stačiatikių (Rytų, Graikų, pravoslavų, 
ortodoksų) bažnyčios. 

skilo krikščionybė. 
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti visi 
atsakymai. 
 

48. Persekiojimas – krikščionybės plitimo 
nesužlugdė, bet sustiprino krikščionių 
bendruomenes. 
 
Plėtra – ilgainiui visa Europa tapo krikščioniška 
ir visuotinai priėmė krikščioniškas vertybes 
(skatino švietimo ir mokslo raidą). 
 
Skilimas – suskaldė Europą religiniu pagrindu ir 
sustiprino valstybių priešiškumą. 
 
 

3 
 

Taškas skiriamas, kai 
teisingai pateiktas vienas 
atsakymas. 
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti du 
atsakymai. 
 
3 taškai skiriami, kai 
teisingai nurodyti trys 
veiksniai.  
 

    

49. 1 – Prūsija. 
2 – Pjemontas (Sardinijos karalystė). 
 
Tikslas – tiek Prūsija, tiek Pjemontas siekė 
suvienyti vokiečių ir italų žemes į atskiras 
valstybes.  

2 
 

Taškas skiriamas, kai 
teisingai įvardytas 
Pjemontas ir Prūsija arba 
teisingai nurodytas 
bendras politinis tikslas. 
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti visi 
atsakymai. 
 

50. Požiūris – įtariai žiūrėjo į konstitucinį valdymą 
(propagavo paklusnumą valdžiai).  
Paaiškinimas – šis požiūris buvo įgyvendintas 
autoritariniu valdymu. 
 
Požiūris – liberalių reformų įgyvendinimas 
valstybėje. 
Paaiškinimas - liberalias reformas turėjo 
įgyvendinti parlamentas ir kitos demokratinės 
institucijos. 
 

2 
 

Taškas skiriamas, kai 
teisingai nurodytas 
požiūris ir jis teisingai 
paaiškintas arba teisingai 
nurodyti du požiūriai.  
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti du 
atsakymai. 

51. Skaičiumi 3 pažymėta Vokietijos (vokiečių) 
sąjungos sienos. 
 
Valstybės – Prūsija ir Austrija. 
 
 

2 Taškas skiriamas, kai 
teisingai nurodyta 
sutartinio ženklo reikšmė 
arba teisingai nurodytos 
dvi valstybės. 
 
 
 

2 taškai skiriami, kai 
teisingai nurodyta 
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sutartinio ženklo reikšmė 
ir teisingai nurodytos dvi 
valstybės. 
 

52.  Galimi atsakymai: 
Veiksnys – Bismarko diplomatija.  
Paaiškinimas – sumanios diplomatijos pagalba 
Bismarkas sugebėjo suskaldyti priešininkus ir 
nugalėjo juos po vieną. 
 
Veiksnys – Prūsijos karinė galia.  
Paaiškinimas – ši karinė galia lėmė pergalę 
karuose su vienijimosi priešininkais (Danija, 
Austrija ir Prancūzija). 
Veiksnys – liberalių idėjų sklaida. 
Paaiškinimas – skatino vokiečių siekį 
susivienyti į vieną valstybę. 
 

2 
 

Taškas skiriamas, kai 
teisingai nurodytas vienas 
veiksnys ir jis teisingai 
paaiškintas. 
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai nurodyti du 
veiksniai ir jie teisingai 
paaiškinti. 

53. Įvykis – Prūsijos (Vokietijos)- Prancūzijos karas 
(taika).  
 
Apibūdinimas – šiame kare Prūsija sumušė 
Prancūziją ir galutinai suvienijo Vokietiją. 
 
Pagrindinė karikatūros mintis – dėl išlikusio 
priešiškumo po Vokietijos ir Prancūzijos karo 
išliko naujo karo grėsmė. 
 
 

3 
 

Taškas skiriamas, kai 
teisingai pateiktas vienas 
atsakymas. 
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti du 
atsakymai. 
 
3 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti trys 
atsakymai. 
 

54. Pjemontas – valdininkai įgavo tarnybinę 
atsakomybę už suvienytą Italiją.  
 
Prūsija – Bismarkas suvienytoje Vokietijoje 
savo valdininkams nesuteikė didesnė galimybės 
laisviau veikti. 

2 
 

Taškas skiriamas, kai 
teisingai pateiktas vienas 
atsakymas. 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti du 
atsakymai. 

55. 
 

Panašumai  
Galimi atsakymai: 
Tiek Vokietijos, tiek Italijos vienijime 
svarbiausia vaidmenį vaidino viena valstybė 
(Prūsija ir Pjemontas). 
 
Abi valstybės kovojo su Austrijos imperija, kuri 
trukdė tiek Vokietijos, tiek Italijos vienijimuisi. 
 

4 Taškas skiriamas, kai 
teisingai pateiktas vienas 
atsakymas. 
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti du 
atsakymai. 
 
3 taškai skiriami, kai 
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Tiek Vokietija, tiek Italija naudojo karines 
priemones, vienydamos savo valstybes. 
 
Tiek Vokietija, tiek Italija galutinai susivienijo 
tuo pačiu metu. 
 
Abiejose valstybėse tautiniai sąjūdžiai skatino 
vienijimosi procesą. 
 
Skirtumai  
Galimi atsakymai: 
Italijos suvienijime aktyviau dalyvavo platesni 
visuomenės sluoksniai (vienijimas iš apačios), 
Vokietijoje didesni vaidmenį vaidino Prūsijos 
valdžia (vienijimas iš viršaus). 
 
Italai vienijimosi procese pasitelkė išorinę 
pagalbą (Prancūziją), o Prūsija vienijimosi 
procesą atliko savarankiškai. 
Vienijant Italiją iškilo trys asmenybės 
(Madzinis, Kavūras ir Garibaldis), o Vokietijos 
vienijime buvo ryški tik Bismarko asmenybė. 
 

teisingai pateikti trys 
atsakymai. 
 
4 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti keturi 
atsakymai. 

    

56. Galimi atsakymai: 
Priežastis – caras siekė įgyvendinti ūkinę ir 
socialinę reformą.  
Apibūdinimas – prasta ekonominė padėtis ir 
nenašus baudžiauninkų darbas reikalavo imtis 
esminių reformų. 
 
Priežastis – visuomenė (netgi bajorai) ragino 
carą atsisakyti baudžiavos. 
Apibūdinimas – visuomenė, matydama prastą 
šalies padėtį, ėmėsi iniciatyvos ir teikė įvairius 
reformų projektus. 
 
Priežastis – socialinių neramumų baimė. 
Apibūdinimas – caro valdžią bijojo, kad gali vėl 
prasidėti liaudies sukilimai. 
 
Priežastis – pralaimėjimas Krymo kare. 
Apibūdinimas – caro valdžia akivaizdžiai 
pamatė savo šalies atsilikimą nuo Vakarų. 
 

2 
 

Taškas skiriamas, kai 
teisingai nurodyta viena 
priežastis ir ji teisingai 
apibūdinta  arba  teisingai 
nurodytos dvi priežastys. 
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai nurodytos dvi 
priežastys ir jos teisingai 
apibūdintos. 
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57. Teisinė – valstiečiai gavo asmens laisvę 
(„baudžiauninkai gaus nustatytu laiku visas 
laisvų kaimo gyventojų teises“). 
 
Ekonominė – suteikiama teisė išsipirkti sodybą 
bei kitas naudmenas.  

2 
 

Taškas skiriamas, kai 
teisingai pateiktas vienas 
atsakymas. 
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti du 
atsakymai.  

58. 
 

Galimi atsakymai: 
Suteikti bežemiams ir mažažemiams žemės. 
 
Panaikinti stambiąją dvarininkų žemėvaldą. 
 
Paskatinti ūkio pažangą. 
 
Skirti žemę savanoriams. 
 

2 Taškas skiriamas, kai 
teisingai pateiktas vienas 
atsakymas. 
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti du 
atsakymai.  
 

59. 
 

Galimi atsakymai: 
Naujakuriams ir mažažemiams buvo išdalinta 
beveik 35 proc. žemės ir tai padėjo pagrindą 
formuotis stipriam vidutiniam valstiečių ūkiui. 
 
Dvarininkams palikta tik 14 proc. žemės ir 
padarytas galas ilgai viešpatavusiai dvarininkų 
žemėvaldai. 
Valstybė savo rankose išlaikė beveik 43 proc. 
miškų ir vandenų ūkių ir užtikrino bendrą  
visuomenės interesą.  
 

2 Taškas skiriamas, kai 
teisingai pateiktas vienas 
atsakymas. 
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti du 
atsakymai.  

60. Etapas – žemės nacionalizavimas.  
Bruožas – iš valstiečių buvo atimta žemė, tačiau 
palikta teisė naudotis žeme (iki 30 ha).  
 
Etapas – žemės kolektyvizacija.  
Bruožas – likviduojamas pasiturinčių valstiečių 
sluoksnis ir kuriami kolūkiai. 

2 
 

Taškas skiriamas, kai 
teisingai išskirtas vienas 
etapas ir teisingai 
nurodytas šio etapo 
esminis bruožas arba 
teisingai nurodyti abu 
etapai.  
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai išskirti du etapai 
ir teisingai nurodyti šių 
etapų esminiai bruožai.  
 

61. Reforma, kuri atsispindi šaltinyje B, kūrė 
individualų valstiečių ūkį, o reforma, 
atsispindinti šaltinyje D, sunaikino šį socialinį 
sluoksnį. 

1 Taškas skiriamas, kai 
teisingai pateiktas 
atsakymas. 
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62. 
 

Šaltinyje B aprašyta reforma turėjo daugumos 
visuomenės palaikymą. 
Paaiškinimas –šią reformą vykdė demokratiškai 
išrinkta valdžia, atsižvelgdama į visuomenės 
lūkesčius. 
 
Šaltinyje D aprašyta reforma sukėlė visuotinį 
pasipiktinimą ir net pasipriešinimą. 
Paaiškinimas –šį reforma sugriovė 
nusistovėjusius socialinius santykius ir 
susiformavusias vertybes. 
 

2 Taškas skiriamas, kai 
teisingai nurodyta 
šaltinyje B arba D 
aprašyta visuomenės 
daugumos reakcija ir ji 
teisingai paaiškinta arba 
teisingai nurodoma 
abiejuose šaltiniuose 
atsispindinti visuomenės 
reakcija.  
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai pateikti visi 
atsakymai. 
 

63. 
 

Šaltinyje B aprašyta reforma vykdyta 
nepriklausomoje Lietuvoje, o šaltiniuose A ir D 
aprašytos reformos vyko Lietuvai neturint arba 
praradus valstybingumą. 
 

1 Taškas skiriamas, kai 
teisingai pateiktas 
atsakymas. 
 

64. 
 

Reforma aprašyta šaltinyje B. 
 
Galimi atsakymai: 
Paskatino ryškią žemės ūkio pažangą. 
Žemės ūkio produktai tapo pagrindine šalies 
ekonomikos šaka. 
Suformavo stiprų ūkininkų sluoksnį, kuris tapo 
pagrindine valstybės atrama. 
Žemės ūkio reforma paskatino ir kitų 
ekonomikos šakų raidą.  

2 Taškas skiriamas, kai 
teisingai nurodyta 
sėkmingiausia reformas ir 
atsakymas pagrįstas vienu 
teisingu argumentu.  
 
2 taškai skiriami, kai 
teisingai nurodyta 
sėkmingiausia reformas ir 
atsakymas pagrįstas dviem 
teisingais argumentais.  
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