
2 8 klasė

IStORIJA

1 Kurios dabartinės valstybės teritorijoje buvo pasirašyta Liublino unija?

a Latvijos.

b Lenkijos.

c Lietuvos.

d Rusijos.

●

2 Ką senovės romėnai vadino Senatu?

a Įtvirtintą miesto dalį.

b Įstatymų rinkinį.

c Valdžios įstaigą.

d Masinių renginių vietą.

●

3 Kas buvo svarbiausi žinių saugojimo, kultūros bei meno židiniai viduramžiais?

a Miesto rotušės.

b Vienuolynai.

c Riterių pilys.

d Karaliaus dvarai.

●

4 Remdamasis žemėlapiu ir pateikta ištrauka, atsakyk, ką simbolizavo juodos vėliavos.

a Pralaimėtą karą.

b Didiko mirtį.

c Juodąją mirtį.

d Priešo artėjimą.

●

,... ant bažnyčių bokštų liūdnai 
plevėsavo vienišos juodos vėliavos.

(Europos istorija. N. Davies, psl. 419)



38 klasė

IStORIJA

5 Mokytojas į pamoką atsinešė padėklą, ant kurio buvo sudėti įvairūs daiktai: vynuogių kekė, 
alyvmedžio šakelė, kaukė, Dzeuso statulėlė, vaza, kurioje vaizduojami sportuojantys vyrai. 
Kokios šalies istoriją mokiniai mokysis pamokoje? Savo atsakymą paaiškink. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

● ●

Šalis:

Paaiškinimas:

6 Kuriuo laikotarpiu nutapytas šis paveikslas?

a Antikos.

b Ankstyvaisiais viduramžiais.

c Helenizmo.

d Renesanso.

●Leonardo da Vinči „Mona Liza“

7 Užpildyk schemą, į tuščius laukelius įrašydamas pateiktas sąvokas:

ŪkisSugrupuokite sąvokas pagal 
duotus kriterijus

Inkvizicija, natūrinis ūkis, luominė monarchija, 
indulgencija, centralizacija, cechas

Religija

Valstybė

● ● ●

●

8 Šiandien pasaulyje yra daug skirtingų religijų.

●

Parašyk vieną bruožą, kuris yra bendras islamo ir judaizmo religijoms.

________________________________________________________________________

8.1

Įvardyk dar vieną religiją, paplitusią viduramžiais.

________________________________________________________________________

8.2



4 8 klasė

IStORIJA

9 Kas įrodė, kad žemė yra apvali?

a Fernandas Magelanas.

b Galileo Galilėjus.

c Kristupas Kolumbas.

d Mikalojus Kopernikas.

●

10 Paaiškink kaip iliustracijoje pateiktas herbas siejasi su Liublino unija.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

●

11 Kas pardavinėjo indulgencijas viduramžiais?

a Bajorai.

b Dvasininkai.

c Pirkliai.

d Miestiečiai.

●

12 Kurioje valstybėje atsirado ir suklestėjo renesansas?

a Anglijoje.

b Bizantijoje.

c Vokietijoje.

d Italijoje.

●

13 Kur buvo išspausdintas M. Mažvydo „Katekizmas“?

a Karaliaučiuje.

b Krokuvoje.

c Prahoje.

d Vilniuje.

●



58 klasė

IStORIJA

Istorijos vadovėlyje rašoma, kad „Europoje XIV a. išmirė trečdalis gyventojų: maldos, aukos, 
kitatikių kaltinimai – niekas negelbėjo nuo „Dievo bausmės“. Kas buvo vadinama „Dievo
bausme“?

____________________________________________________________________________

●14

Parašyk Europos valstybės, kuri paskutinė priėmė krikštą, pavadinimą.

____________________________________________________________________________

●15

16 Kuris iš pateiktų teiginių yra Žalgirio mūšio pasekmė?

a Jogaila tapo Lenkijos karaliumi.

b Lietuvoje pradėjo plisti krikščionybė.

c Susikūrė ATR.

d Vokiečių ordinas prarado galybę.

●

17 Ar LDK kunigaikštis Gediminas galėjo susitikti su šiais žmonėmis? Savo atsakymą paaiškink.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

● ●

Su kunigaikščiu Algirdu. 

Su vikingų kariu.

Įvardyk, kuris iš visų žemiau pateiktų istorinių įvykių, įvyko anksčiausiai ir kuris vėliausiai. 
Atsakymus įrašyk eilutėse.

Vakarų Romos 
imperijos žlugimas

Rytų Romos imperijos 
žlugimas

Mindaugas vainikuotas 
Lietuvos karaliumi Lietuvos krikštas

•  Anksčiausias įvykis ___________________________________________________________

•  Vėliausias įvykis _____________________________________________________________

● ●18



6 8 klasė

IStORIJA

19 Kuris iš šių asmenų buvo Vytauto amžininkas?

a J. Gutenbergas.

b Karolis Didysis.

c M. Liuteris.

d Mahometas.

●

Šaltinis A: Šaltinis B:

20 Kokius du istorinius laikotarpius atspindi iliustracijos A ir B?

                 ŠALtINIS A                  ŠALtINIS B

Istorinis laikotarpis:

_____________________________________    _____________________________________

● ●

21 Remdamasis šaltiniais A, B ir C, atlik toliau pateiktas užduotis.

             ŠALtINIS A                                      ŠALtINIS B

ŠALtINIS C

Judėjimas prasidėjo 1095 m., kai popiežius Urbonas II per pamokslininkus paskelbė kvietimą 
į žygį.

Nuotykiai, turtai, amžinas išganymas – tokios buvo pagrindinės šio žygio dalyvių paskatos. 
1096 m. į žygį masiškai išsiruošė varguomenė.

Greta šių žygių organizuotos ir iki dantų ginkluotų riterių ekspedicijos, kurios 1099 metais 
baigėsi Jeruzalės užėmimu.



78 klasė

IStORIJA

●Kokį įvykį atspindi šaltiniai A, B, C?

________________________________________________________________________

21.1

● ●Kada prasidėjo įvykiai, vaizduojami šaltiniuose A, B, C?

Metai _______________________________ Amžius _____________________________

21.2

●Remdamasis savo žiniomis ir pateiktais šaltiniais, paaiškink, kodėl popiežius kvietė į žygį. 
Kas skatino dalyvauti jame?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

21.3

●Remdamasis šaltiniu C, nurodyk, kokio atlygio tikėjosi žygio dalyviai.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

21.4

●Kokia visuomenės grupė, vaizduojama šaltinyje A, vyko į žygį?

________________________________________________________________________

21.5

● ●Iš šaltinio B nustatyk, kur prasidėjo ir kur baigėsi žygis.

Prasidėjo ____________________________ Baigėsi ______________________________

21.6

●Remdamasis savo žiniomis, paaiškink, kokią reikšmę Europai turėjo tokie žygiai.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

21.7



8 8 klasė

IStORIJA

22 Remdamasis šaltiniais A ir B, atlik toliau pateiktas užduotis.

ŠALtINIS A
(iš M. Liuterio tezių)

ŠALtINIS B 
(Indulgencija, XVI a.)

21. Taigi klysta tie indulgencijų skelbėjai, kurie 
sako, kad popiežiaus indulgencijos atpalaiduoja 
ir išgelbsti žmogų nuo bet kokios bausmės <...>.

43. Reikia mokyti krikščionis, kad duodami 
vargšui ar skolindami, jie daro geriau, negu 
pirkdami atlaidus.

●Remdamasis šaltiniu B, apibūdink, kaip atrodo indulgencija.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

22.3

●Remdamasis šaltiniu A, palygink M. Liuterio ir popiežiaus požiūrį į indulgencijas.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

22.5

Kuriam religiniam judėjimui davė pradžią dokumento, kurio ištraukos minimos šaltinyje A, 
paskelbimas?

________________________________________________________________________

22.6 ●

Nustatyk šaltinių A ir B tipą: pirminiai ar antriniai. Savo atsakymą paaiškink.

Šaltinis A ______________, nes _______________________________________________

_________________________________________________________________________

Šaltinis B ______________, nes _______________________________________________

________________________________________________________________________

22.1 ● ●

(pirminis ar antrinis)

(pirminis ar antrinis)

Remdamasis šaltiniais A ir B paaiškink sąvoką indulgencija.

Indulgencija – tai __________________________________________________________

22.2 ●

●Iš šaltinio A nustatyk, kaip M. Liuteris vertina indulgencijų pardavinėjimą. Atsakymą 
paaiškink.

Vertina _______________, nes _______________________________________________

________________________________________________________________________

22.4

(teigamai ar neigiamai)



98 klasė

IStORIJA

23 Remdamasis šaltiniais A, B ir C, atsakyk į klausimus.

ŠALtINIS A

ŠALtINIS B ŠALtINIS C

Po jų apsilankymų kaimai virsdavo degėsiais, žmonių turtai – jų grobiu, išplukdytu 
atšiaurion tėvynėn. ,,Nuo ....žiaurumo išgelbėk mus, Viešpatie‘‘.

(Iš istorijos vadovėlio)

●Su kuriuo šaltiniu – B ar C – siejasi šaltinis A? Savo atsakymą paaiškink.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

23.2

●Kurie šaltiniuose B ir C pavaizduoti kariai naudojo geresnę karinę aprangą? Savo atsakymą 
paaiškink.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

23.5

●Kurie iš šaltiniuose B ir C pavaizduotų karių IX a. puldinėjo Lietuvą? Savo atsakymą pagrįsk.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

23.4

● ●Kas vaizduojama šaltiniuose B ir C?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

23.1

Šaltinis B:

Šaltinis C:

● ●Kurio Lietuvos kunigaikščio pagrindinis nuopelnas – svarbi pergalė kovose su šaltinyje B 
pavaizduotais kariais? Parašyk kunigaikščio vardą ir mūšio pavadinimą.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

23.3

Kunigaikštis -

Mūšio pavadinimas -


