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2 8 klasė

IstorIja

1 Kuriais metais rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas?

a 1009 m.

b 1206 m.

c 1336 m.

d 1410 m.

●

2 Kas įkūrė Šventąją Romos imperiją?

a Prancūzai

b Vokiečiai

c Austrai

d Anglai

●

3 Kaip vadinamas ženklas, simbolizuojantis didikų giminę?

a Herbas

b Vėliava

c Medalis

d Medalionas

●

4 Kurį tikėjimą išpažįsta musulmonai?

a Katalikybę

b Stačiatikybę

c Judaizmą

d Islamą

●

5 Kuri iš išvardytų istorinių asmenybių galėjo lankytis Vilniaus universitete?

a Mindaugas

b Vytautas Didysis

c Steponas Batoras

d Gediminas

●



38 klasė

IstorIja

6 Kuris įvykis žymi Naujųjų laikų pradžią?

a Didieji geografiniai atradimai

b Knygų spausdinimo pradžia

c Vakarų Romos imperijos žlugimas

d Kryžiaus žygių pradžia

●

7 Kuris LDK kunigaikštis siuntė laiškus popiežiui, vienuolių ordinams, Vakarų Europos miestams?

a Algirdas

b Gediminas

c Vytautas

d Kęstutis

●

8 Paaiškink, kodėl viduramžiais daugiausia žmonių gyveno kaime.

____________________________________________________________________________

●

9 Parašyk dvi priežastis, kodėl didžiųjų geografinių atradimų tėvynė yra Ispanija ir Portugalija.

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

● ●

10 Apie vikingų žygius galima sužinoti iš archeologinių radinių. Parašyk dar vieno pirminio 
istorijos šaltinio, iš kurio galima sužinoti apie vikingų žygius, pavyzdį.

____________________________________________________________________________

●

11 Kodėl viduramžiais dauguma žmonių manė, jog pasaulis nesikeičia?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

●

12 Kodėl viduramžiais žmonių gyvenimo trukmė buvo daug trumpesnė negu dabar? Įvardyk dvi 
priežastis.

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

●



4 8 klasė

IstorIja

13 Remdamasis šaltiniu atlik toliau pateikiamas užduotis.

13.1 Koks pateikto šaltinio tipas: pirminis ar antrinis? Paaiškink savo atsakymą.

Šaltinis ________________, nes _____________________________________________

●

13.2 Kurio istorinio laikotarpio visuomenei būdinga paveiksle vaizduojama piramidė?

Istorinis laikotarpis: _________________________________

●

13.3 Įvardyk socialinius sluoksnius, pažymėtus 2 ir 4 skaičiais. Paaiškink savo atsakymą.

2 skaičiumi  pažymėti ________________, nes ___________________________________

________________________________________________________________________

4 skaičiumi  pažymėti ________________, nes ___________________________________

________________________________________________________________________

● ●

13.4 Įvardyk du verslus, kuriais vertėsi piramidėje 1 skaičiumi pažymėti žmonės.

1. _________________________________

2. _________________________________

●

1

4

5 6

3

2

(pirminis ar antrinis)



58 klasė

IstorIja

2

13.5 Parašyk po vieną prievolę, kurią turėjo atlikti piramidėje 2 skaičiumi pažymėti žmonės 
socialinių sluoksnių, pažymėtų 3 ir 4 skaičiais, atstovams.

Prievolė 3 skaičiumi pažymėto socialinio sluoksnio atstovams – ______________________

Prievolė 4 skaičiumi  pažymėto socialinio sluoksnio atstovams – ______________________

● ●

13.6 Kuo buvo svarbūs visuomenei piramidėje 3 skaičiumi pažymėti žmonės?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

●

13.7 Ar galėjo 2 skaičiumi pažymėti žmonės užimti 5 skaičiumi pavaizduoto žmogaus socialinę 
padėtį? Paaiškink savo atsakymą.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

●

13.8 Pagrįsk arba paneik teiginį, kad piramidėje pavaizduota luominė visuomenė.

__________, nes __________________________________________________________

________________________________________________________________________

●

(Taip ar Ne)

14 Išnagrinėjęs pateiktas sąvokas atsakyk į klausimus.

Meka                      Koranas                       Mahometas

14.1 Kuriai religijai būdingos šios sąvokos?

Religijos pavadinimas: _________________________________

● 

14.2 Pasirink vieną iš šių sąvokų ir paaiškink, kaip ji susijusi su religija.

________________ – ______________________________________________________
              (Sąvoka)

●

15 Ką Žalgirio mūšyje nugalėjo jungtinė lietuvių, lenkų kariuomenė?

____________________________________________________________________________

● 



6 8 klasė

IstorIja

16 Remdamasis šaltiniu atlik toliau pateikiamas užduotis.

ŠaLtINIs

16.1 Kaip romėnų istorikas Tacitas I a. pavadino žemėlapyje vaizduojamas baltų gentis?

_________________________________

●

16.2 Tacitas teigė, kad žemėlapyje pavaizduotos gentys buvo įsikūrusios prie Svebų jūros. Kaip 
dabar vadinama ši jūra?

_________________________________

●

16.3 Archeologai, kasinėdami senovės Romos imperijos teritorijoje, rado papuošalą, pagal kurį 
nustatė, jog senovės romėnai prekiavo su baltų gentimis. Parašyk medžiagos, iš kurios 
buvo pagamintas rastas papuošalas, pavadinimą.

_________________________________

●

16.4 Parašyk genčių, kurios VIII–X a. atplaukusios jūra puldinėdavo baltų gentis, pavadinimą.

_________________________________

●



78 klasė

IstorIja

17 Pagal pavyzdį susiek teiginius ir istorines asmenybes.

Garsėjo kaip puikus diplomatas, įkūrė Vilniaus 
miestą. Kristupas Kolumbas

Nukariavo saksus, įkūrė frankų imperiją, rūpinosi 
kultūra ir švietimu. Martynas Mažvydas

Pasirašė Krėvos sutartį, apkrikštijo Lietuvą, vedė 
Lenkijos karalaitę Jadvygą. Mindaugas

Parašė pirmąją spausdintą lietuvišką knygą, 
dirbo Karaliaučiaus universitete, Lietuvoje 
skleidė protestantiškas idėjas.

Karolis Didysis

Plaukė karavele „Santa Marija“, Amerikos 
gyventojus pavadino indėnais. Gediminas

Pirmasis iš Lietuvos valdovų apsikrikštijo, buvo 
vienintelis Lietuvos karalius. Jogaila

● ●

16.5 Parašyk genties, VIII–X a. daugiausia kentėjusios nuo antpuolių iš šiaurės vakarų, 
pavadinimą.

_________________________________

●

16.6 Įvardyk XII a. baltų genčių kaimynus, įsikūrusius šiaurėje?

_________________________________

●

16.7 Apibūdink pokyčius, kurie turėjo įtakos baltų genčių vystymuisi XIII a., įrašydamas 
trūkstamus žodžius.

XIII a. baltų genčių kaimynystėje įsikūrė: vakaruose ________________________ ordinas,

šiaurėje ________________________ ordinas. Tai paskatino baltų gentis susivienyti į 

________________________.

● ● 

16.8 Kuri baltų gentis, vadovaujama Herkaus Manto, kovojo su priešu iš vakarų, o vėliau 
išnyko?

_________________________________

●



8 8 klasė

IstorIja

18 Remdamasis šaltiniu atlik toliau pateikiamas užduotis.

ŠaLtINIs

18.1 Parašyk Lietuvos valdovų, kuriems atminti skirtas šis medalis, vardus.

________________________________________________________________________

● 

18.2 Ką simbolizuoja virš valdovo vardo 1 skaičiumi pažymėtas simbolis?

________________________________________________________________________

● 

18.3 Kas medalyje pažymėta 2 skaičiumi?

_________________________________

● 

18.4 Ką simbolizuoja 3 skaičiumi pažymėtas simbolis?

________________________________________________________________________

● 

18.5 Kaip manai, kuria kalba parašyti užrašai po Lietuvos valdovų vardais? Paaiškink savo 
atsakymą.

Kalba: _________________________________

Paaiškinimas: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________

● ●

18.6 Kodėl medalio aprašyme greta Lietuvos dar įvardyta ir Žemaitija?

________________________________________________________________________

● 

18.7 Paaiškink, kokiu tikslu visi trys Lietuvos valdovai siekė šalies krikšto.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

● 

Medalis trims Lietuvos valdovams, 
krikštijusiems Lietuvą ir Žemaitiją, 
atminti.

Skulpt. V. Kašuba 
Lietuvos praeities puslapiai, I, p. 72.
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