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2010 m. valstybinio brandos egzamino uþduotis 

P a k a r t o t i n ë  s e s i j a  
 

2010 m. birželio 30 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. 31–65 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. Kurios valstybës kariuomenæ sumuðë Aleksandras Makedonietis? 

A Frankø karalystës. 
B  Kijevo Rusios. 
C  Persijos karalystës. 
D  Romos imperijos. 
 

B 02. Pagal 1919 m. Versalio taikos sutartá Vokietija: 

A  buvo padalyta á keturias okupacines zonas; 
B  neteko teisës laikyti didesnæ nei 100 tûkst. kariuomenæ; 
C  prarado visas Rytø Prûsijos þemes; 
D  turëjo atiduoti þemes Lenkijai iki Oderio ir Neisës. 
 

B 03. B. Musolinio valdomoje Italijoje buvo: 

A  bendradarbiaujama su Katalikø baþnyèia; 
B  átvirtinta dvipartinë sistema; 
C  naikinama privati nuosavybë; 
D  propaguojamas proletarinis internacionalizmas. 
 

B 04. Nacistinëje Vokietijoje: 

A  iðliko daugiapartinë sistema; 
B  propaguotas rasizmas; 
C  skatintas1 ateizmas; 
D  vykdyta nacionalizacija. 

 
B 05. Kuris politikas pasakë ðià kalbà?  

„Að esu ásitikinæs savo pradëtø demokratiniø reformø istoriniu teisingumu. Jos 
turi bûti ávertintos teisingai. Visuomenë tapo laisva, jinai iðsilaisvino politiðkai bei 
dvasiðkai. Tai pagrindinis iðkovojimas, kurio mes dar nesuvokëme, nes dar 
neiðmokome naudotis laisve.“ 

A  Breþnevas. 
B  Chruðèiovas. 
C  Gorbaèiovas. 
D  Stalinas. 

                                                 
1 skatintas – поощряемый – zachęcany 
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B 06. N. Chruðèiovo valdymo metais Sovietø Sàjungoje: 

A  ið lageriø paleista daug kaliniø; 
B  nustota1 persekioti disidentus; 
C  panaikintos nomenklatûros privilegijos; 
D  pradëta vykdyti kolektyvizacija. 

 

B 07. Steigiamasis Seimas Lietuvos Prezidentu iðrinko: 

A  Jonà Basanavièiø; 
B  Kazá Griniø; 
C  Antanà Smetonà; 
D  Aleksandrà Stulginská. 

 

B 08. Lietuvoje parlamentinio valdymo metais (1920–1925 m.): 

A ágyvendintas privalomas vidurinis mokymas; 
B ásitvirtino valdþioje krikðèionys demokratai; 
C suvarþyta2 Katalikø baþnyèios veikla; 
D uþdrausta socialdemokratø partija. 

 

B 09. Lietuvoje Antano Smetonos (1926–1940 m.) valdymo metais: 

A  ávesta nacionalinë valiuta – litas; 
B  panaikintas nedarbas; 
C  suklestëjo tautinë kultûra; 
D  suvarþyta emigracija. 

 

B 10. Lietuvoje naciø okupacijos metais (1941–1944 m.): 

A  panaikinta cenzûra; 
B  pradëta sovietizacija; 
C  uþdarytas Vilniaus universitetas; 
D  valstieèiai buvo varomi á kolûkius. 

 

B 11. Lietuvoje 1946–1953 metais: 

A  dauguma kitatauèiø kûrësi kaimuose;   
B  palikta privati þemës nuosavybë; 
C  pradëtas industrializacijos procesas; 
D  vyko nuolatinë emigracija á Vakarus. 

 

B 12. Lietuvoje 1985–1988 metais: 

A  ásitvirtino daugiapartinë sistema; 
B  ásivyravo privatinë nuosavybë; 
C  prasidëjo pirmosios vieðos demonstracijos; 
D  smarkiai iðaugo nedarbas. 

 

                                                 
1 nustota – прекращено – przestano 
2 suvaržyta – ограничена – ograniczona 
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B 13. 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybës aktà priëmë: 

A  Aukðèiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas; 
B  Lietuvos laikinoji vyriausybë; 
C  Lietuvos Taryba; 
D  Steigiamasis Seimas. 
 

B 14. Kas pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijà svarsto ir priima Konstitucijos 
pataisas? 

A  Konstitucinis Teismas. 
B  Prezidentas. 
C  Seimas. 
D  Vyriausybë. 

 
B 15. Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijà Seimas: 

A  koordinuoja ministerijø ir kitø Vyriausybës ástaigø veiklà; 
B  skiria savivaldybiø tarybø rinkimus; 
C  suteikia aukðèiausius karinius laipsnius; 
D  teikia malonæ nuteistiesiems. 

 
B 16. Kuris cenzas yra taikomas Prezidentui pagal þemiau pacituotà 1992 m. Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos 78 straipsná? 
„Respublikos Prezidentu gali bûti renkamas Lietuvos pilietis pagal kilmæ, ne 

maþiau kaip trejus pastaruosius metus gyvenæs Lietuvoje, jeigu jam iki rinkimø 
dienos yra suëjæ ne maþiau kaip keturiasdeðimt metø ir jeigu jis gali bûti renkamas 
Seimo nariu“. 

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

 
B 17. Kuris ið ðiø poþymiø yra paprastai bûdingas autoritariniam valdymui? 

A  Neribojama politiniø partijø veikla. 
B  Kontroliuojamas privatus pilieèiø gyvenimas. 
C  Leidþiama nepolitiniø bendrijø veikla. 
D  Nevarþomos politinës pilieèiø teisës. 

 
B 18. Kuris ið ðiø reiðkiniø yra bûdingas totalitarizmui? 

A  Laisvi rinkimai. 
B  Nuosavybës nelieèiamumas. 
C  Sàþinës laisvë. 
D  Teroro politika. 
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B 19. Kuri ið ðiø valstybiø nėra JTO Saugumo Tarybos nuolatinë narë? 

A  Japonija. 
B Jungtinë Karalystë. 
C  Kinija. 
D  Prancûzija. 
 

 

B 20. Esant daugumos atstovavimo rinkimø sistemai: 
 

A  paprastai ásigali didelës partijos; 
B  rinkëjai balsuoja ne uþ konkretø asmená, o uþ partijà; 
C  turi bûti sudarytos daugiamandatës apygardos; 
D  visada susiklosto1 daugiapartinë sistema. 

 
 21. Kuris ið ðiø reiðkiniø yra kryþiaus þygiø padarinys? 

A Kijevo Rusia priëmë krikðtà. 
B  Susikûrë pirmosios europieèiø kolonijos Amerikoje. 
C  Susikûrë Ðventoji Romos imperija. 
D  Sustiprëjo Venecijos ir Genujos miestai. 

 
 22. Kuri ið ðiø valstybiø XX a. ketvirtajame deðimtmetyje pirmoji pradëjo atvirà karinæ 

agresijà? 

A  Italija. 
B  Japonija. 
C  SSRS. 
D  Vokietija. 

 
 23. V. Lenino vadovaujami bolðevikai Rusijoje 1917–1924 metais: 

A   iðlaikë daugumà valstybës Dûmoje; 
B nuvertë caro valdþià; 
C pradëjo masinæ kolektyvizacijà; 
D sudarë separatinæ taikà su Vokietija. 

 
 24. Kurioje eilutëje istoriniai ávykiai suraðyti teisinga chronologine tvarka? 

A  Austrijos anðliusas, Miuncheno susitarimas, Klaipëdos uþgrobimas. 
B  Austrijos anðliusas, Klaipëdos uþgrobimas, Miuncheno susitarimas. 
C  Miuncheno susitarimas, Austrijos anðliusas, Klaipëdos uþgrobimas. 
D  Miuncheno susitarimas, Klaipëdos uþgrobimas, Austrijos anðliusas. 

 
 25. 1905–1907 m. Lietuvos visuomenë, gindama savo tautinius interesus: 

A boikotavo rinkimus á Didájá Vilniaus Seimà; 
B kovojo dël spaudos draudimo panaikinimo; 
C organizavo streikus, mitingus, raðë peticijas; 
D stojo á ginkluotà kovà prieð okupacinæ valdþià. 

                                                 
1 susiklosto – складывается – układa się 
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 26.  Lietuvoje 1926–1938 metais: 

A krizës metu buvo devalvuotas litas; 
B pradëjo vyrauti pramoninis ûkis; 
C valstybës biudþetas buvo nuolat deficitinis; 
D vyriausybë skatino stambiø bendroviø kûrimàsi. 

 
 27.  Kuris ið ðiø reiðkiniø bûdingas ir autoritarizmui, ir totalitarizmui? 

A Agresija prieð uþsienio valstybes. 
B Masinës represijos. 
C Privaèios nuosavybës panaikinimas. 
D Spaudos cenzûra. 

 
 28.  Kuris ið ðiø dokumentø nėra Lietuvos Respublikos Konstitucijos sudedamoji dalis? 

A  1991 m. vasario 11 d. Konstitucinis ástatymas „Dël Lietuvos valstybës“. 
B  1992 m. birþelio 8 d. Konstitucinis aktas „Dël Lietuvos Respublikos nesijungimo á 

postsovietines Rytø sàjungas“. 
C  1996 m. gruodþio 19 d. „Nacionalinio saugumo pagrindø ástatymas“. 
D 2004 m. liepos 13 d. Konstitucinis aktas „Dël Lietuvos Respublikos narystës 

Europos Sàjungoje“. 
 
 29.  Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijà Lietuvos Prezidentas kartu su 

Vyriausybe: 

A skiria ir atleidþia kariuomenës vadà; 
B  skiria valstybinius apdovanojimus; 
C  teikia Seimui biudþeto ávykdymo apyskaità; 
D  vykdo uþsienio politikà. 

 

 30.  Kuris ið ðiø reiðkiniø bûdingas ðiandieninei Lietuvai? 

A  Atsisakyta vykdyti restitucijà. 
B  Átvirtinta energetinë nepriklausomybë. 
C  Neávesti progresiniai mokesèiai. 
D  Sustabdytas privatizacijos procesas. 
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Į bendrojo kurso (31–40) klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.   
 

Šaltinis A (Iš istorijos vadovėlio) 
 

Krikðèionybës [...] ávedimas Lietuvoje apskritai turëjo teigiamà reikðmæ. Per mokyklà ir raðtà 
krikðèionybë platino Lietuvoje tai, kas buvo sukurta antikos ir viduramþiø. Krikðèionybæ 
ásivedusià Lietuvà pripaþino Europos ðalys. [...] Ne ordinas, o Lietuva tapo katalikybës atrama 
Rytuose. Katalikybës ávedimas Lietuvoje suþlugdë vokieèiø feodalø agresijos idëjà. Jie neteko 
moralinio pagrindo kariauti su lietuviais [...]. Katalikybë, oficialiai paskelbta valstybine religija, 
stiprino valstybæ. Taèiau þmoniø sàmonë nelabai pasikeitë: jie ilgai garbino senuosius dievus. 
Lenkø dvasininkai, skelbiantys katalikø tikëjimà, nesimokë lietuviø kalbos [...], prasidëjo mûsø 
kraðto lenkinimas.  

 

Šaltinis B (Šv. Onos bažnyčia) 
 

 

Šaltinis C (Iš Vinco Kudirkos atsiminimų) 
 

Gavau pirmàjá „Auðros“ numerá. Þiûriu, pirmame 
puslapyje stovi Basanavièius. „Pranaðas“, – pagal-
vojau tada apie Basanavièiø jau lietuviðkai.  Ëmiau 
skubiai vartyti „Auðrà“ ir... nebeatmenu jau visko, 
kas paskui su manim darësi... Tiek pamenu, kad 
atsistojau, nuleidau galvà, nedrásdamas pakelti 
akiø á sienas savo kambarëlio... Rodos girdëjau 
Lietuvos balsà, sykiu apkaltinantá, sykiu atleidþiantá: 
o tu, paklydëli1, kur iki ðiol buvai? Paskui pasidarë 
man taip graudu, kad apsikniaubæs2 ant stalo 
apsiverkiau. Gaila man buvo tø valandø, kurios 
negràþinamai iðbrauktos ið mano gyvenimo, ir 
gëda, kad taip ilgai buvau apgailëtinu pagedëliu3. 
Paskui pripildë mano krûtinæ rami, smagi ðiluma, ir, 
rodos, naujos pajëgos pradëjo rastis4 [...]. 
Pasijutau lietuviu esàs... 

 
 

Šaltinis D (Iš Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos) 
 

Prieð 30 metø ateistinë valdþia Lietuvoje pradëjo atvirà, grubø ir atkaklø karà prieð 
tikinèiuosius [...] 1945–1946 metais beveik visose Lietuvos baþnyèiose dar buvo laikoma 
áprastais reiðkiniais vaikø baþnytiniai chorai, moksleiviø pamaldos [...], vaikø katekizacija ir 
tikybos pamokos baþnyèioje pagal klases. Taèiau jau tada ðià tikinèiøjø ir Baþnyèios 
„tolerancijà“ daug kas suprato kaip tylà prieð didelæ audrà. Tos audros ilgai laukti neteko. 
Netrukus buvo suimti beveik visi Lietuvos vyskupai [...], prasidëjo baþnyèiø uþdarinëjimai [...], 
vien tik Vilniuje ir Kaune buvo uþdaryta apie 50 katalikø baþnyèiø [...], iðsprogdinti Trys Kryþiai 
Vilniuje [...], iðsprogdintos 35 Vilniaus Kalvarijø koplyèios, tuojau pat paðalinant griuvësius taip, 
kad niekas neprimintø tø koplyèiø buvimo vietø.  
                                                 
1 paklydėli – заблудший – zabłąkany 
2 apsikniaubęs – уткнувшись, закрыв лицо руками – zasłaniając twarz rękoma 
3 pagedėliu – бесстыдником – bezwstydnikiem 
4 rastis – появляться – pojawiać się 
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B 31.  Ðaltinyje A minimas krikðèionybës „ávedimas Lietuvoje“. Kelintais metais ir kuriai 
ðaliai tarpininkaujant Lietuva priëmë krikðtà?  

 

Juodraštis 

Metai ..................................   Ðalis .................................................... 
(2 taškai) 

 
B 32.  Remdamiesi ðaltiniu A, iðskirkite kultûriná ir politiná krikðèionybës ávedimo Lietuvoje 

padariná. 
 

Juodraštis 

Kultûrinis padarinys …………………………………………………………..…………………….. 

Politinis padarinys …………………………………………………………........………………….. 
(2 taškai) 

 
B 33.  Ávardykite ðaltinyje B pavaizduotos baþnyèios architektûros stiliø. Nurodykite vienà 

ðio stiliaus bruoþà. 
 

Juodraštis 

Stilius ….…………………………………………………… 

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

 
B 34.  Remdamiesi ðaltiniu C, nurodykite pavadinimà istorinio laikotarpio, kai buvo 

varþoma lietuviðka spauda. Nurodykite ðio laikotarpio pradþios ir pabaigos metus.  
 

Juodraštis 

Istorinis laikotarpis …..……………………………………………………………………………… 

Metai ……………… – ……………… 
(2 taškai) 

 
B 35.  Remdamiesi ðaltiniu C ir þiniomis, nurodykite, kodël Kudirkai pasirodë, kad 

Basanavièius esàs pranaðas. Paaiðkinkite, dël ko Kudirkai pasidarë graudu ir gëda. 
 

Juodraštis 

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

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

 
B 36.  Koká poveiká „Auðros“ laikraðtis padarë Kudirkos pasaulëþiûrai (ðaltinis C)? Koks 

procesas prasidëjo lietuviø visuomenëje pasirodþius ðiam laikraðèiui? 
 

Juodraštis 

Poveikis ....…………………………………………………………………………………………… 

Procesas …………………………………………………………………………………………… 
(2 taškai) 
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B 37. Remdamiesi þiniomis, pasirinktinai nurodykite du Kudirkos nuopelnus Lietuvai. 
 

Juodraštis 

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

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

 
 
 

B 38.  Ðaltinyje D apraðomi du laikotarpiai, kuriais Katalikø baþnyèios padëtis Lietuvoje 
buvo skirtinga. Apibûdinkite kiekvienà ið ðiø laikotarpiø. 

 

Juodraštis 

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

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

 
 

B 39.  Ðaltinyje D nurodyti ðventø vietø naikinimo faktai. Paaiðkinkite, kodël jos buvo 
naikinamos. Remdamiesi þiniomis, nurodykite, kaip dabartinë Lietuvos valstybë 
pasielgë su nuniokotomis vietomis. 

 

Juodraštis 

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

(2 taškai) 
 
 

B 40.  Remdamiesi pateiktais ðaltiniais, iðskirkite dvi dvasines vertybes, kurias Lietuva 
iðsaugojo per praeità tûkstantmetá. 

 

Juodraštis 

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

2. ……………………………………………………………………………………………………… 
(2 taškai) 
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Į 41–48 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.   
 

Šaltinis A (Iš VIII a. susitarimo) 

Kæsdamas nuolatiná nepritekliø, visur ieðkodamas ir negalëdamas rasti uþdarbio, 
kreipiausi á jûsø galybës dievobaimingumà, idant jûs duotumët man kaip prekarijø þemës, kurià 
galëèiau dirbti jûsø dvare [...]. Jûsø galybë sutiko patenkinti mano praðymà. Todël savo 
prekariniu raðtu pasiþadu niekad nerodyti jokio pasiprieðinimo ir nedaryti nuostolio minëtoms 
jûsø þemëms, bet visame kame elgtis þiûrëdamas jûsø naudos. Deðimtines ir kitus mokesèius 
[...] pasiþadu mokëti kasmet. O jeigu [...] drásèiau paþeisti kà ið paþadø, jûs turësite visiðkà 
teisæ iðvaryti mane ið minëtøjø þemiø ir valdyti jas pagal savo teises. 

 

Šaltinis B (Iš Žano Ibelino knygos) 

Jei kas nors [...] stoja aukðèiausiojo karalystës senjoro vasalinën priklausomybën, jis turi 
atsiklaupti prieð ðá ir tarti jam: „Sire [Jûsø didenybe], ðtai að tampu jûsø artimiausiu vasalu uþ 
toká ir toká feodà.“ [...] Niekas negali pripaþinti daugiau kaip vienos artimos vasalinës 
priklausomybës. [...] Tarp senjoro ir vasalo nëra nieko, iðskyrus iðtikimybæ, ir ðià iðtikimybæ jie 
turi kruopðèiai ir abipusiðkai saugoti [...]. Vasalai turi atlikti savo senjorui [...] tarnybà, jo 
iðkviesti, raiti ir apsiginklavæ visose karalystës vietose [...]. 

 

Šaltinis C (Iš taisyklių, nustatytų Briuselio gelumbės gamintojams XIV a.) 

4. Joks ðukuotojas negali ðukuoti, jeigu jo ðukos nuo ðiolei neturi 21 danties, antraip jam 
gresia 20 su pabauda ir ðukø konfiskacija. 

5. Jokia ðukuotoja negali ðukuoti uþ Briuselio ribø, antraip jai gresia 20 su pabauda ir ðukø 
konfiskacija; visa tai pameistrio, kuris jà apskundë, naudai. 

8. Audëjas, turintis darbo ir einantis iðgerti dienos metu, turës sumokëti 4 svarus. 

Kiekvienas mokinys vëlëjas1, norás iðmokti ðá amatà, turi sumokëti [...] vienà senàjá ekiu. 
 
Šaltinis D (Iš istorinio veikalo „Moteris Katedrų laikais“) 
 

Vienuoliø dëka susidaro þmonijos ateièiai svarbus ágûdis skaityti tyliai, vien akimis. Antikos 
laikais visuomet buvo skaitoma balsu. Ðv. Augustinas didþiai nustebo iðvydæs savo draugà  
Ðv. Ambraziejø, Milano vyskupà, skaitantá tylomis. Jei nebûtø atrastas ðitoks skaitymo bûdas, 
abi taisyklës – privalomo skaitymo ir privalomo tylëjimo – diametraliai prieðtarautø viena kitai. 
Taigi skaitymo atskyrimas nuo kalbëjimo yra vienuoliø dovana ateities kartoms. [...] Vandens 
malûnø paplitimas X–XIII a. buvo galbût þymiausia ir nuostabiausia ið visø tuo metu pasiektos 
technikos paþangos rûðiø. Vandens malûnai ne tik mala javus, [...] bet ir spaudþia alyvø aliejø, 
velia gelumbæ, kala geleþá [...]. Pakinktus2 sugalvota pritvirtinti prie arklio peèiø. Klasikinë antika 
neþinojo ðio racionalaus bûdo. Pavalkai ið tiesø buvo iðradingumo ðedevras: juk jie leido 
perkelti krûvá nuo gyvulio kaklo ant jo peèiø. Pavalkus3 pradëta naudoti tik apie VIII a. Greitesnis 
uþ jautá, kinkomas pavalkais arklys pajëgia perveþti deðimtkart uþ save sunkesná kroviná. [...] 
Drauge sugalvota kaustyti arklius ir kinkyti juos vorele. [...] Dûmtraukis iðrastas XI a. Kaip buvo 
galima taip ilgai gyventi be dûmtraukio?  

                                                 
1 vėlėjas – валяльщик, специалист по изготовлению из шерсти  – specjalista w dziedzinie wyrobu filcu (wojłaku) 
2 pakinktus – упряжь, сбрую – uprząż 
3 pavalkus – хомут – chomąto 
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 41.  Ávardykite socialinæ grupæ, kuri gaudavo þemæ kaip prekariumà. Remdamiesi ðaltinio 
A turiniu, nurodykite du ásipareigojimus, uþ kuriuos buvo duodama þemës.  

 

Juodraštis 

Socialinë grupë ...................................................................................................................... 
Ásipareigojimai  

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

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

 
 

 42.  Á kokià socialinæ padëtá patekdavo asmuo, pasiraðæs prekariná raðtà? Remdamiesi 
ðaltiniu A ir þiniomis, nurodykite dvi aplinkybes, kurios vertë tokius raðtus pasiraðyti.  

 

Juodraštis 

Socialinë padëtis ................................................................................................................... 
Aplinkybës  

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

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

 
 43.  Nurodykite abipusius ásipareigojimus, kuriais buvo paremti senjoro ir vasalo santykiai 

(ðaltinis B). Paaiðkinkite, kuo ðie santykiai ið esmës skyrësi nuo prievoliø, gavus 
prekariumà.  

 
Juodraštis 

Senjoro ásipareigojimai ..........................................................................................................

Vasalo ásipareigojimai ……………….…………………………………………………………… 

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

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

 
 44.  Kurios gamybinës organizacijos ypatybës apraðytos ðaltinyje C? Paaiðkinkite, kokio 

pagrindinio tikslo siekta nuodugniai reglamentuojant gamybinæ veiklà. 
 

Juodraštis 

Organizacija .......................................................................................................... 

Tikslas ………......................……….……………………………………………………………… 
 (2 taškai) 
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45.  Kuri visuomeninë sankloda (santvarka) atsispindi ðaltiniuose A, B ir C? Nurodykite du 
ðios sanklodos bruoþus. 

 

Juodraštis 

Sankloda .......................................................... 

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

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

 
 

 46.  Remdamiesi ðaltiniu D, nurodykite tris viduramþiø kultûros ir civilizacijos naujoves. 
Koká poveiká kiekviena ið jø padarë tolesnei Europos raidai? 

 

Juodraštis 

Naujovë .............................................................  Poveikis..................................................... 

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

Naujovë .............................................................  Poveikis..................................................... 

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

Naujovë .............................................................  Poveikis..................................................... 

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

 
 

 47.  Nurodykite viduramþiais atsiradusius mokslo pasiekimus ir valstybës valdymo 
pokyèius nepaminëtus ðaltinyje D. Paaiðkinkite jø svarbà tolesnei Europos raidai.  

 

Juodraštis 

Mokslo pasiekimai ................................................................................................................. 

Paaiðkinimas .......................................................................................................................... 

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

Valdymo pokyèiai .................................................................................................................. 

Paaiðkinimas .......................................................................................................................... 

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

 
 

 48.  Remdamiesi pateiktais ðaltiniais ir þiniomis, nurodykite du reiðkinius, bûdingus tiek 
viduramþiams, tiek senovës istorijai.  

 

Juodraštis 

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

2. .............................................................................................................................................. 
(2 taškai) 
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Į 49–57 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B ir C.   
 

Šaltinis A (Iš Norman Davies knygos „Europa“) 
Vienos kongrese, susirinkusiame po Vaterlo mûðio, vyravo blaivesnës nuotaikos. [...] 

Kongreso dalyviai vengë net menkiausios rizikos. Buvo nusiteikæ visø pirma atstatyti 
monarchijos teises – ðiai ðventajai institucijai revoliucija këlë didþiausià pavojø. Taip darydami 
jie maþai paisë demokratiniø ir nacionaliniø interesø, o savo nesutarimus iðsprendë 
patenkindami nepatenkintøjø pretenzijas nugalëtøjø sàskaita. [...] 

Taigi susitarimø dvasia buvo daugiau negu konservatyvi: faktiðkai tai mëginimas laikrodþio 
rodyklæ pasukti atgal. Susitarimo tikslas – neleisti pasikeisti pasauliui, kuriame kaitos jëgas 
pavyko sulaikyti tik vargais negalais. [...] Riba tarp pasikeitimø ir stagnacijos buvo tokia neryðki, 
kad nugalëtojams këlë siaubà net menkiausia nuolaida. Su átarimu buvo þiûrima net á ribotas, 
nuosaikias reformas.  

Šaltinis B (Iš Henry Kissinger veikalo „Diplomatija“) 
Sukurti visuotinæ galiø pusiausvyrà1 pasirodë gana paprasta. [...] Kadangi tautø 

apsisprendimo idëja dar nebuvo gimusi, jiems nëmaþ nerûpëjo ið Napoleono atkovotose 
teritorijose iðskirti tautiðkai vientisas valstybes. Austrija buvo sustiprinta Italijos, Prûsija – 
Vokietijos sàskaita. Olandijos respublika gavo Austrijos Nyderlandus (didþiumà dabartinës 
Belgijos). Prancûzija neteko visø uþkariautø þemiø ir gráþo uþ ikirevoliuciniø „senøjø sienø“. 
Rusija gavo svarbiausiàjà Lenkijos dalá. (Laikydamasi nuostatos neturëti Europos þemyne jokiø 
valdø, Didþioji Britanija pasitenkino Gerosios Vilties kyðuliu Afrikos pietuose.)  

[...] Ryðys tarp galiø pusiausvyros ir teisëtumu grindþiamo bendrumo atsispindëjo 
dviejuose dokumentuose: Keturiø sàjungos [...] ir Ðventosios sàjungos [...]. Ðventoji Sàjunga 
sutelkë konservatyviuosius monarchus kovai su revoliucija, bet kartu ápareigojo juos veikti tik 
bendromis jëgomis. 

Šaltinis C (Europa po Vienos kongreso) 

                
                                                 
1 galių pusiausvyra – равновесие сил – równowaga sił 
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49.  Ðaltinyje A minimas Vaterlo mûðis. Nurodykite tris valstybes, kurios jame kovësi. 
Paaiðkinkite ðio mûðio reikðmæ. 

 

Juodraštis 

Valstybës ................................................................................................................................. 

Paaiðkinimas ........................................................................................................................... 

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

 
50.  Remdamiesi ðaltiniais A ir B, nurodykite du tikslus, kuriø siekë Vienos kongreso 

dalyviai. 
 

Juodraštis 

Ðaltinis A ................................................................................................................................. 

Ðaltinis B ..................................................................................................................................
(1 taškas) 

51. Ðaltinyje B minima Keturiø sàjunga ir Ðventoji sàjunga. Remdamiesi ðaltiniais ir 
þiniomis, ávardykite valstybes, kurios sudarë ðias sàjungas. 

 

Juodraštis 

Keturiø sàjunga ...................................................................................................................... 

Ðventoji sàjunga .....................................................................................................................
 (2 taškai) 

52. Remdamiesi þemëlapiu ir ðaltiniu B, ávardykite teritorijas, paþymëtas skaièiais 1 ir 2. 
Nurodykite, kurioms valstybëms atiteko ðios teritorijos. 

 

Juodraštis 

Teritorija 1 .......................................... Valstybë .................................................................... 

Teritorija 2 .......................................... Valstybë .................................................................... 
 (2 taškai) 

 
53. Remdamiesi þemëlapiu ir ðaltiniu B, ávardykite teritorijas, paþymëtas skaièiais 3 ir 4. 

Apibûdinkite, kaip buvo valdomos ðios teritorijos. 
 

Juodraštis 

Teritorija 3 .......................................... Apibûdinimas ........................................................... 

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

Teritorija 4 .......................................... Apibûdinimas ........................................................... 

................................................................................................................................................... 
 (2 taškai) 
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54.  Remdamiesi ðaltiniu A, nurodykite, kokiø dviejø Europoje kilusiø raidos tendencijø 
nepaisë didþiosios valstybës. Paaiðkinkite, kokià reikðmæ kiekviena ið ðiø tendencijø 
turëjo tolesnei Europos raidai. 

 

Juodraštis 

Tendencija ........................................................ Paaiðkinimas ............................................. 

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

Tendencija ........................................................ Paaiðkinimas ............................................. 

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

 
55.  Palyginæ ðaltinius A ir B, ávardykite procesà, kurá ðaltiniø autoriai vertina skirtingai. 

Paaiðkinkite, kuo skiriasi ðis vertinimas. 

Juodraštis 

Procesas ......................................................... Paaiðkinimas ............................................... 

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

56.  Remdamiesi ðaltiniu B, nurodykite, koks buvo Ðventosios sàjungos tikslas. Pateikite 
vienà pavyzdá, rodantá, kaip ðá tikslà Sàjungos narës ágyvendino. 

 

Juodraštis 

Tikslas ........................................................... Pavyzdys ....................................................... 

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

 
57. Remdamiesi ðaltiniais ir þiniomis, nurodykite du teigiamus Vienos kongreso darbo 

rezultatus. Kiekvienà ið jø trumpai apibûdinkite. 
 

Juodraštis 

Rezultatas .............................................................. Apibûdinimas ....................................... 

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

Rezultatas .............................................................. Apibûdinimas ....................................... 

................................................................................................................................................... 
 (2 taškai) 
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Į 58–65 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D ir E.   
 

Šaltinis A (Iš N. Chruščiovo pranešimo partijos XX suvažiavimui) 

Kovodamas uþ visokeriopà komunistø ir visø darbo þmoniø kûrybinio aktyvumo vystymà, 
Centro Komitetas ëmësi priemoniø plaèiai iðaiðkinti marksistiniam-lenininiam asmenybës 
vaidmens istorijoje supratimui. CK ryþtingai pasisakë prieð svetimà marksizmo-leninizmo 
dvasiai asmenybës kultà, kuris paverèia vienà ar kità veikëjà didvyriu-stebukladariu ir tuo pat 
metu sumenkina partijos ir liaudies masiø vaidmená, veda á jø kûrybinio aktyvumo maþinimà. 
Asmenybës kulto paplitimas menkino kolektyvinio vadovavimo partijoje vaidmená ir kartais 
vesdavo á rimtus trûkumus mûsø darbe. 

 
Šaltinis B (Iš knygos „Lietuvos suvereniteto atkūrimas 1988–1991 metais“) 

A. Snieèkus, pajutæs politines permainas, pasmerkë vadinamàsias savo ir LKP „klaidas“ ir 
stengësi pasirodyti savikritiðkas [...]. Kita vertus, buvo akivaizdu, kad A. Snieèkus nusikaltimus 
dël represijø perkëlë TSKP vadovybei, pirmiausia J. Stalinui ir represinëms struktûroms 
vadovavusiam L. Berijai [...]. Dël N. Chruðèiovo vadinamojo asmens kulto demaskavimo 
didesniø LKP vadovybës pakitimø neávyko. LKP CK pirmasis sekretorius A. Snieèkus nuosekliai 
stengësi priderinti respublikos partinës organizacijos veiksmus prie TSKP generalinës politinës 
linijos. Lietuvos partinë ir tarybinë administracija greitai pajuto, kad Maskvoje visi pakeitimai 
daromi atsisakant tik Stalino vardo, taèiau paliekant visà jo sukurtà sistemà, ir tai uþtikrino jos 
padëtá. A. Snieèkus, kaip jau minëjome, daugeliu atvejø fasadines Chruðèiovo reformas 
panaudojo sustiprinti savo átakai ir atsikratyti labiausiai odioziniø [nepriimtinø] Maskvos atsiøstø 
vadovø. 

 
Šaltinis C (Iš M. Gorbačiovo knygos „Persitvarkymas ir naujas mąstymas“) 

Tam tikrame etape – ypaè tai pasidarë pastebima aðtuntojo deðimtmeèio antrojoje pusëje – 
atsitiko ið pirmo þvilgsnio sunkiai paaiðkinamas dalykas. Ðalyje pradëjo lëtëti augimo tempas, 
didëjo pertrûkiai ûkinëje veikloje, vienas po kito pradëjo kauptis ir didëti sunkumai, gausëti 
neiðspræstø problemø. Visuomeniniame gyvenime atsirado vadinamosios stagnacijos ir kiti 
socializmui svetimi reiðkiniai. Atsirado savotiðkas socialinio, ekonominio vystymosi stabdymo 
mechanizmas. Ir visa tai atsitiko tokiomis sàlygomis, kai mokslinë techninë revoliucija atvërë 
naujas ekonominës ir socialinës paþangos perspektyvas. 

Susidarë gana savotiðkas vaizdas: sukasi didþiulis galingos maðinos smagratis1, o 
pavaros2 nuo jo á darbo vietas buksuoja arba labai silpni pavariniai dirþai.  

 
Šaltinis D (Iš A. E. Senn knygos „Gorbačiovo nesėkmė Lietuvoje“)   

Analitikai dar ilgai svarstys Gorbaèiovo vaidmená þlungant sovietinei santvarkai, taèiau 
turbût sutiks, jog Lietuva uþëmë svarbià vietà tarp jo problemø ir ypaè tarp jo nesëkmiø. Be 
abejo, kai kurie analitikai labiau bûtø linkæ svarstyti, kodël Sovietø Sàjunga iðsilaikë taip ilgai: 
„Klausimas, kurá ið tikrøjø kelia nacionalinës veiklos banga, yra ne kodël apskritai tai nutinka, 
bet kodël tai nenutiko ligi ðiol.“ Vis dëlto visi turi sutikti, jog Gorbaèiovas nepajëgë perkrimsti3 
lietuviðko rieðuto.  
                                                 
1 smagratis – маховик – koło zamachowe 
2 pavaros – передача, привод – przekładnie 
3 perkrimsti – перекусить – rozgryźć 
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Šaltinis E (JAV dailininko karikatūra) 

 
 

 

58.  Remdamiesi ðaltiniais A ir C, iðskirkite du Sovietø Sàjungos raidos laikotarpius. 
Kuriame deðimtmetyje ðie laikotarpiai prasidëjo? 

 

Juodraštis 

Laikotarpis ........................................................................ deðimtmetis .............................. 

Laikotarpis ........................................................................ deðimtmetis .............................. 
 (2 taškai) 

 

59. Remdamiesi ðaltiniu A, ávardykite sovietinio gyvenimo ydà, kurià kritikavo 
N. Chruðèiovas. Remdamiesi þiniomis, paaiðkinkite, kaip ði yda reiðkësi Sovietø 
Sàjungoje. 

 

Juodraštis 

Yda .................................................................  Raiðka ........................................................... 

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

 
60.  Remdamiesi ðaltiniu B, nurodykite du bûdus, kuriais A. Snieèkus reagavo á Sovietø 

Sàjungoje prasidëjusias permainas. Paaiðkinkite, kokio tikslo jis siekë ðia savo 
reakcija. 

 

Juodraštis 

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

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

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

                                                                                                                                                                            
 

Cold War – ðaltasis karas.

Arms Race – ginklavimosi 
varþybos. 

Soviet Dictatorship – sovietø 
diktatûra.  

Eastern Europe – Rytø Europa,  

Democracy – demokratija.  

I Guess I’ll Call It A Day –  
ilgainiui tai taps sëkme. 
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61.  Remdamiesi karikatûra ir þiniomis, nurodykite dvi prieþastis, kurios nulëmë ðaltinyje 
C minimus neigiamus reiðkinius Sovietø Sàjungoje. Paaiðkinkite, kaip ðios prieþastys 
veikë SSRS gyvenimà.  

 

Juodraštis 

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

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

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

 

62.  Remdamiesi ðaltiniais ir þiniomis, nurodykite N. Chruðèiovo ir M. Gorbaèiovo pradëtø 
reformø panaðumà ir skirtumà. 

 

Juodraštis 

Panaðumas ............................................................................................................................. 

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

Skirtumas ................................................................................................................................ 

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

63.  Remdamiesi ðaltiniu D ir þiniomis, nurodykite dvi prieþastis, kodël, anot autoriaus,  
M. Gorbaèiovas patyrë nesëkmæ Lietuvoje.  

 

Juodraštis 

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

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

64.  Kokia yra pagrindinë karikatûros mintis? Kelintais metais karikatûroje pavaizduoto 
politiko reformos Lietuvoje peraugo á masiná sàjûdá? 

 

Juodraštis 

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

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

65.  Remdamiesi ðaltiniais ir þiniomis, nurodykite tris veiksnius, kurie XX a. pab. sudarë 
sàlygas Lietuvai pasiekti nepriklausomybæ.  

 

Juodraštis 

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

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

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