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Pagrindinė sesija 

 
 

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

 

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

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

 

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

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

 

Klausimo numeris 21 22 23 24 25 

Teisingas atsakymas D A C C A 

 

Kandidatas atsakymus į 26–54 klausimus gali suformuluoti savais žodžiais. Ar atsakymų turinys 

yra teisingas, sprendžia egzamino užduoties vertintojai. 

 

Kl. 

nr. 
Teisingas atsakymas Taškai Pastabos 

26 Galimi atsakymai: 

 Buvo tolerantiškas krikščionybei. / Leidžiame 

skleisti krikščionybę. / Davėme visišką laisvę 

krikštyti, pamokslauti ir atlikti kitas šventas 

pareigas.  

 Leidžiama dviejų vienuolių ordinų veikla. / Turime 

pas save brolių iš mažųjų brolių ordino 

(pranciškonų). / Turime pas save brolių iš 

pamokslininkų (dominikonų) ordino. 

 Palankus krikščionybei. / Pasiruošęs priimti krikštą. / 

Esame pasiruošę jums, kaip ir kiti krikščionių 

karaliai, visur kur paklusti ir katalikų tikėjimą 

priimti. / Nesiekiame sunaikinti katalikų tikėjimo, / 

krikščionių nepuldinėjame, idant katalikų tikėjimą 

sunaikintume. 

 Smerkia pagonybę. / Mūsų protėviai mirė 

nepasitikėjimo ir netikėjimo klaidoje. 
 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

27 Galimi atsakymai: 

 Kryžiuočiai trukdė Lietuvai apsikrikštyti 

savarankiškai. / Ordino agresija. 

 Stipri senojo tikėjimo atstovų / pagoniška opozicija 

šalies viduje.  

2 

 

 

 

Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
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Kl. 

nr. 
Teisingas atsakymas Taškai Pastabos 

 Dviejų apsikrikštijimo galimybių (stačiatikiškos ir 

katalikiškos) priešprieša. 

 Gedimino susitelkimas į Rytų politiką. 

 

 

28 Problema:  

Galimi atsakymai: 

 (Maskvos, maskvėnų) metropolitas leidžia 

maskvėnams puldinėti LDK žemes / laimina kraujo 

praliejimus.  

 Metropolitas panaikina priesaiką (Algirdui) / 

atleidžia nuo priesaikos. 

 Algirdas neturi palankaus metropolito. 
 

Sprendimas: Skirti naują metropolitą.  

 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
 

29 Galimi atsakymai: 

 Didelėje dalyje LDK žemių tikintieji buvo 

stačiatikiai / didelėje LDK dalyje gyveno slavai. 

 LDK ir toliau buvo puldinėjama Vokiečių ordino, 

todėl kovoti ir su ordinu, ir su Maskvos didžiąja 

kunigaikštyste vienu metu buvo sudėtinga. 

 Algirdas siekė turėti jo politikai neprieštaraujantį, 

padedantį savo valdžią stačiatikių kraštuose įtvirtinti 

metropolitą. 

 LDK puldinėjo Maskva (Maskvos kunigaikštystė), 

Aukso orda, Krymo chanatas, todėl kovoti ir 

Rytuose, ir Vakaruose vienu metu buvo sudėtinga. 
 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

30 Problema: Žemaitijos klausimas. / Žemaitija atiduota 

ordinui. 
 

Istoriniai faktai: 

Galimi atsakymai: 

 Pagal Torunės taiką Žemaitija buvo atgauta  (iki 

Vytauto ir Jogailos gyvos galvos). 

 Žemaitija krikštyta. 

 Konstanco bažnytiniame susirinkime svarstytas 

Žemaitijos klausimas. 

 Žemaičių sukilimas ir jungimasis prie LDK 

kariuomenės ir dalyvavimas Žalgirio mūšyje. 

 Vytautas pabrėžia, kad „viskas yra viena, vienas 

kraštas ir tie patys gyventojai“. 
 

3 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 
 

31 Gediminas: Volynė. 
 

Algirdas: Černigovo-Severų žemė / Podolė / Kijevo 

žemė. 
 

Vytautas: Smolensko žemė / dykra / dykros žemės prie 

Juodosios jūros. 
 

Daugiausia žemių prijungė: Algirdas. 

4 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 
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Kl. 

nr. 
Teisingas atsakymas Taškai Pastabos 

  

4 taškai skiriami, kai pateikti 

keturi teisingi atsakymai. 
 

32  Gediminas diplomatiniu būdu (Gedimino laiškai) 

pristabdė Vokiečių / Kryžiuočių ordino puolimus. / 

Užsienio politikos vykdymą sutelkė Vilniuje.  

 Algirdas sugebėjo plėsti LDK į rytus ir įsitvirtinti 

rytinėse žemėse. / Ginti vakarines LDK žemes nuo 

Ordino (Kryžiuočių, Vokiečių) agresijos.  

 Vytauto sumani užsienio politika padėjo įveikti 

Vokiečių ordino galybę (pergalė Žalgirio mūšyje). / 

Vytautas siekė išsaugoti LDK savarankiškumą 

santykiuose su Lenkija. / Prijungė Žemaitiją (Melno 

taika). / Siekė karaliaus karūnos. 
 

3 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 
 

    

33  Galimi atsakymai: 

 Vieningi. / Susitelkę. 

 Ryžtingai pasirengę siekti permainų. / Ryžtingi. / 

Kovingi. 

 Pakiliai nusiteikę. / Džiugūs. / Įkvėpti.  

 Siekiantys laisvės / lygybės. 

 Prisiekia neišsiskirstyti. 

 Diskutuojantys. 

 Galimi įvairūs logiški variantai, atspindintys 

paveikslo idėją. 
 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

34 Panaikinti: Absoliutinę monarchiją. 
 

Įtvirtinti: Konstitucinę monarchiją.   

2 

 

Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
 

35 Galimi atsakymai: 

 Karalius pasiaukojo dėl tautos gerovės. 

 Klubai užgrobė visą valdžią.  

 Karalius yra įkalintas dėl bandymo prisidėti prie 

prancūzų, kurie iš tikrųjų trokšta gero savo tėvynei. 

 Sugriauta bet kokia valdžia. 

 Susirinkimas nepajėgus ištaisyti savo klaidų. 

 Karaliaus valdžia niekam nebereikalinga. 
 

3 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 

 

36 Išorės: Nesėkmingas karas su užsienio šalimis.  
 

Vidaus:  

Galimi atsakymai: 

 Prastas vidinių šalies problemų sprendimas.  

 Sąmokslo organizavimas. 
 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
 

37 Žirondistai: Provincijos buržuazija. / Pasiturinčiais 2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 
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Kl. 

nr. 
Teisingas atsakymas Taškai Pastabos 

provincijos miestiečiais. 
 

Jakobinai: Paryžiaus sankiulotais. / Miesto 

varguomene. 
 

Vienoje eilutėje turi būti nurodytas vienas sluoksnis 

(nebent vardija sinonimus). 
 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
  

38  Monarchijos rėmėjus (reiškė simpatiją monarchijai).  

 Nuosaikesnės politikos šalininkus (maniusius, kad 

jakobinai nuėjo per toli, nepailstamai persekiodami 

„liaudies priešus“).  

 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
 

39 Galimi atsakymai: 

 Šiuolaikinių Europos diktatorių prototipas. 

 Kruvinas fanatikas. 

 Negailestingas. 

 Fariziejiškas / dviveidis / veidmainis. 
 

Pagrindimas: Šis vertinimas atitiko istorinę tikrovę, nes 

Robespjeras įvedė žiauriausią diktatūrą ir negailestingai 

naudojo terorą.  
 

Galimi ir kitaip suformuluoti teisingi atsakymai. 
 

3 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 
 

40  Etapas: Konstitucinė monarchija. 

Įvykis:  

Galimi atsakymai: 

 Bastilijos šturmas. 

 Paskelbta Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. 

 Priimta konstitucija. / Absoliutizmo panaikinimas.  

 Pradėtas karas su Europos monarchijomis.  
 

 Etapas: Respublika. 

Įvykis:  

Galimi atsakymai: 

 Pradėtas karas su Europos monarchijomis.  

 Giljotinuotas karalius. 

 Prasidėjo kontrrevoliucija. / Pilietinio karo 

apraiškos. 

 Nesėkmingas žirondistų valdymas. / Jakobinų ir 

žirondistų priešprieša. 
 

 Etapas: Jakobinų diktatūra. 

Įvykis:  

Galimi atsakymai: 

 Išvyti užsienio interventai. 

 Įsivyravo teroras. / Nužudyti jakobinų lyderiai. 

 Paskelbta nauja Konstitucija. 

 Termidoro 9-osios perversmas. 

 Įkurtas Visuomenės gelbėjimo komitetas. 

3 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 
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Kl. 

nr. 
Teisingas atsakymas Taškai Pastabos 

Tas pats teiginys vertinamas tik vieną kartą. 

 

    

41 Galimi atsakymai: 

 Didžiulės tautinės grupės atsidūrė ne toje valstybėje, 

kurioje gyveno jų bendrataučiai. 

 Naujai susikūrusios valstybės turėjo viena kitai 

teritorinių pretenzijų. 

 Naujai susikūrusios valstybės stokojo politinės 

vienybės savo viduje. 

 Buvo sudėtinga nubrėžti naujai susikūrusių valstybių 

sienas, nes dalis tautos atsidurdavo kitoje valstybėje. 

 Radikalus nacionalizmas. 
 

Galimi ir kiti argumentuoti atsakymai. 
 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

42 Galimi atsakymai: 

 Lietuva buvo nepatenkinta Vilniaus krašto  ir (ar) 

Klaipėdos krašto problemų sprendimu.  

 Lenkija gavo tik siaurą priėjimą prie jūros ir 

neatgavo Gdansko (Dancigo) miesto. Siekė ATR 

atkūrimo. 

 Vengrija prarado Transilvaniją, Kroatiją, Slovakiją. 

 Jugoslavija buvo sukurta, ignoruojant pietinių slavų 

tautų interesus.  
 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

43  Svarbiausias laimėjimas: Iš esmės į skirtingų tautų 

interesus buvo atsižvelgta, nes sąjungininkai laikėsi 

tautų apsisprendimo principo.  
 

Priežastys: 

 Ginčytinose teritorijose nebuvo priimti sėkmingiausi 

sprendimai, nes Britanija, Prancūzija ir JAV nebuvo 

pasirengusios išlaikyti kariuomenes / ilgesnį 

laikotarpį ir tiekti maistą bei kreditus / buvo 

išvargintos karo. 

 Sąjungininkai Vidurio ir Pietų Europą padalijo 

paskubomis. / Kai kur sienos buvo nubrėžtos 

apytikriai. 
 

3 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 

44 Galimi atsakymai: 

 Buvo įtariama, kad V. Vilsoną apgaudinėjo Loidas 

Džordžas ir Žoržas Klemanso. 

 Paties V. Vilsono veikla buvo stebinančiai 

nedemokratiška demokratiškam politikui. 

 Pats save laikė šiuolaikiniu Išganytoju ir kitų buvo 

tokiu laikomas. 
 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas.  
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

45  Tautų apsisprendimo principas. 

 Tautų Sąjungos įkūrimas. / Kolektyvinio saugumo 

3 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
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Kl. 

nr. 
Teisingas atsakymas Taškai Pastabos 

užtikrinimas. / Taikos ir Teisingumo era. 

 Demokratino valdymo būdo įtvirtinimas. 

 JAV ekonominiai interesai. / Laisva pasaulinė 

prekyba. 
 

Galimi ir kiti argumentuoti atsakymai. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 
 

46 Pagrindinė mintis: Taiką palaikyti Tautų Sąjungai bus 

sudėtinga. 
 

Teiginiai: 

Galimi atsakymai: 

 Tautų Sąjungos veikloje nedalyvavo JAV.  

 Prieš šią organizaciją buvo priešiškai nusiteikusi 

SSRS / Sovietų Rusija / Rusija.  

 Nesiėmė griežtų sprendimų prieš taikos sąlygų 

pažeidėjus. / Nuolaidžiavimo politika.  

 Vyravo Anglijos ir Prancūzijos interesai.  

 Neturėjo bendrų karinių pajėgų, kurias galėtų 

panaudoti prieš agresorius.  
 

Galimi ir kiti argumentuoti atsakymai. 
 

3 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai.  

47 Galimi atsakymai: 

 Vokietijos revanšizmas.  

 Italijos agresyvi užsienio politika.  

 Anglijos ir Prancūzijos nuolaidžiavimo politika.  

 SSRS ekspansiniai siekiai. 

 JAV nedalyvavimas Europos reikaluose 

(izoliacionizmo politika).  

 Neveiksminga Tautų Sąjungos politika.  

 Naujų ideologijų (fašizmas, nacizmas, bolševizmas) 

atsiradimas kėlė įtampą tarp tautų. 

 Totalitarinių valstybių susiformavimas. 
 

Galimi ir kiti argumentuoti atsakymai. 
 

4 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 
 

4 taškai skiriami, kai pateikti 

keturi teisingi atsakymai. 
 

    

48 Vidaus: 

Galimi atsakymai: 

 Bolševikų valdžia kaip okupacinė neturi teisės rengti 

rinkimus.  

 Dalyvavimas rinkimuose galėtų įteisinti okupacinę 

valdžią. 
 

 Tarptautinės: 

Galimi atsakymai: 

 Įvykę rinkimai trukdytų kelti Lietuvos 

nepriklausomybės klausimą užsienyje. 

 Lietuvos įjungimas į Sovietų Sąjungą nė vienos 

valstybės nėra pripažintas. 
 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas.  
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
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Kl. 

nr. 
Teisingas atsakymas Taškai Pastabos 

49  Valstybinė Lietuvos santvarka – demokratinė 

respublika (3 punktas). 

 Suvereninė Lietuvos valdžia priklauso tautai 

(4 punktas).  
 

 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas.  
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

  

50 Vaidmuo: Aukščiausias tautos politinis valdžios 

organas.  
 

Tikslas: Lietuvos valstybės atkūrimas. / Vadovauti 

politinei ir karinei tautos išsilaisvinimo kovai. 
 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas.  
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

51 Galimi atsakymai: 

 Jonas Žemaitis-Vytautas 

 Adolfas Ramanauskas-Vanagas 

 Aleksandras Grybinas-Faustas 

 Vytautas Gužas-Kardas 

 Juozapas Šibaila-Merainis 

 Bronius Liesys-Naktis 

 Leonardas Grigonis-Užpalis 

 Petras Bartkus-Žadgaila 
 

Mokinys turi parašyti vardą ir pavardę arba pavardę ir 

slapyvardį. 
 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

 

52  Infiltruodavo savo agentus į partizanų gretas ir, 

pasitaikius progai, partizanus suimdavo / 

sunaikindavo. 

o „Sėkmingai naudotos agentūrinės-kovinės grupės, 

kurios būdavo pristatomos kaip gaujų dalyviai“. 

o „Agentūrinė-kovinė grupė įsiliedavo į gaują“. 

o „Agentūrinės-kovinės grupės, judėdamos numatytu 

maršrutu, užmegzdavo kontaktus su veikusiomis 

gaujomis“. 

o „Įtraukiami agentai – buvę ginkluotų gaujų 

dalyviai“. 

 Diskreditavo partizanus gyventojų akyse. 

o „Dažnai agentai rengdavosi buvusios buržuazinės 

Lietuvos kariuomenės uniformomis“. 
 

2 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
 

 

53 1944–1945 m.:  

Galimi atsakymai: 

 Spontaniškai kūrėsi partizanų būriai.  

 Pradėjo organizuotis Tauro, Dainavos ir kitos 

apygardos.  

 Partizanai veikė palyginti dideliais koviniais 

junginiais.  

 Partizanai tikėjosi pagalbos iš Vakarų / JAV.  

 Okupacinė valdžia steigė stribų būrius.  

 Leista partizanų pogrindinė spauda. 

6 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas.  
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 
 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 
 

4 taškai skiriami, kai pateikti 

keturi teisingi atsakymai. 
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Kl. 

nr. 
Teisingas atsakymas Taškai Pastabos 

 Atviros karinės operacijos arba teisingai nurodytas 

konkretus mūšis ar įvykis. 
 

1946–1949 m.:  

Galimi atsakymai: 

 Partizaninės jėgos konsolidavosi.  

 Prasidėjo gerai organizuotas partizaninis karas. 

 Buvo sudaryta bendra vadovybė.  

 Buvo paskelbta LLKS deklaracija.  

 Leista partizanų pogrindinė spauda. 

 Į Lietuvą buvo atsiųsti papildomi NKVD daliniai.  

 Partizanai tikėjosi pagalbos iš Vakarų / JAV. 

 Teisingai nurodytas konkretus mūšis ar įvykis. 
 

1950–1953 m.:  

Galimi atsakymai: 

 Dėl nuolatinių represijų sparčiai retėjo partizanų 

gretos.  

 Nebesiplėtė partizanų gretos. 

 Dalis partizanų prarado viltį, kad kova padės atkurti 

Lietuvos nepriklausomybę. 

 Liko kovoje tik ištikimiausi Lietuvos 

nepriklausomybės idėjai partizanai. 

 Neliko vilties sulaukti pagalbos iš Vakarų / JAV.  

 Pereita nuo aktyvaus ginkluoto pasipriešinimo iki 

agitacinio-informacinio pasipriešinimo. 

 Teisingai nurodytas konkretus mūšis arba įvykis.  
 

Galimi ir kiti argumentuoti atsakymai. 

Tas pats teiginys vertinamas tik vieną kartą. 
 

5 taškai skiriami, kai pateikti 

penki teisingi atsakymai. 
 

6 taškai skiriami, kai pateikti 

šeši teisingi atsakymai.  

 

 

 

 

  

54 Galimi atsakymai: 

 Padėjo išsaugoti tautinę savigarbą / valstybingumo 

idėją.  

 Parodė nesitaikstymą su sovietų okupacija. 

 Partizanų kova tapo šiandieninės Lietuvos 

patriotinės ir pilietinės savimonės dalimi. 

 Stabdė kolonizaciją.  

 Sulėtino kolektyvizacijos tempą. 

 Pareikalavo daug Lietuvos gyventojų aukų. 

 Išliko visuomenės susipriešinimas. 
 

Galimi ir kiti argumentuoti atsakymai.  
 

3 Taškas skiriamas, kai pateiktas 

vienas teisingas atsakymas. 
 

2 taškai skiriami, kai pateikti 

du teisingi atsakymai. 

 

3 taškai skiriami, kai pateikti 

trys teisingi atsakymai. 

 

 

 

 

__________________ 


