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Užduoties 

Nr. 
Atsakymas Taškai Pastabos 

1.1 Buvo naudojami vandens, vėjo malūnai / vandens ir vėjo 

energija įvairiuose amatuose.  

arba 

Technologinė pažanga malant grūdus, audžiant audinius. 

1 . 

1.2 Įprasta viduramžius sieti su atsilikimu, sąstingiu, 

nepakankamu dėmesiu mokslui ir pan. 
1 Jei nurašyta citata iš A šaltinio, 

tai taškas neskiriamas. 

1.3 Vėjo ir vandens 1 Taškas skiriamas už įvardytas 

abi energijos rūšis.  

1.4 Todėl, kad jie yra saugiausi ir žmogui, ir gamtai. 

arba  

Yra pigūs. 

arba  

Nes tai atsinaujinantys energijos šaltiniai. 

1  

1.5 Šaltinyje B pavaizduotas malūnas, o šaltinyje D malūnas 

aprašomas / patvirtina informaciją apie viduramžių vandens 

malūnus /suteikia daugiau žinių apie vandens malūnus. 

1  

1.6 Pakilo darbo našumas / paspartėjo darbas / palengvino 

gamybą. 

 arba 

Nurašyta citata iš šaltinio  

„Kiek arklių būtų nusiplūkę, kiek žmonių būtų nuvarginę 

savas rankas, jei ši maloninga upė, kuriai mes visi skolingi 

už drabužius ir maistą, mums nedirbtų …“  

1  

1.7 Ne, nes jį naudojo šumerai ir egiptiečiai / išrado ratą 

šumerai. 

arba 

Ne, buvo naudojama jau senovėje (Antikoje) / anksčiau. 

1  

2.1 B 1 Už teisingą pasirinkimą. 

2.2 A 1 Už teisingą pasirinkimą. 

3.1 Nemuno užtvenkimas  /  Kauno hidroelektrinės ir užtvankos 

statyba /  hidroelektrinės statyba. 
1  

3.2 Nurodomi du neigiami padariniai: 

 užlietos pakrančių teritorijos / dirbamos žemės plotai; 

 būtinybė perkelti gyvenvietes; 

 pakito gruntinių vandenų lygis; 

 sutrikdyta žuvų migracija Nemunu. 

1 Taškas skiriamas už įvardytus 

du neigiamus padarinius. 

3.3 Nurodytos dvi panaudojimo galimybės: 

 elektros energijos gamyba; 

 rekreacija – poilsis; 

 laukų drėkinimas; 

 vandens sportas; 

 potvynių reguliavimas; 

 žvejyba. 

1 Taškas skiriamas už įvardytas  

dvi galimybes. 

4.1 Ne. Europa – žemynas, o ES – 28 Europos valstybių 

ekonominė–politinė bendrija. 

arba 

Ne, nes ne visos Europos šalys priklauso ES. 

1 Taškas skiriamas tik jei 

pateikiamas tinkamas 

argumentas.  

Netinkamo atsakymo su 

argumentu pavyzdys – „Ne. 

Europa- žemynas“ (nepilnas 

atsakymas). 
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Užduoties 

Nr. 
Atsakymas Taškai Pastabos 

4.2 Nevaržomas asmenų judėjimas / Lietuva yra pasirašiusi 

Šengeno sutartį, todėl keliauti Šengeno erdvėje galima be 

įprastinės dokumentų patikros pasienyje. / Galimybė laisvai 

keliauti. 

1 Jei parašė „emigracija“ taškas 

neskiriamas. 

4.3 Į Prancūziją. 1 Jei parašė „į Paryžių“ taškas 

neskiriamas. 

4.4 C 1 Už teisingą pasirinkimą. 

4.5 Latvija, Lenkija 1 Taškas skiriamas už teisingai 

įvardytas  dvi valstybes. 

5.1 Dvarininkai niekino, žemino tuos, kurie jiems dirbo / kurie 

priklausė žemesniajam luomui. 
1  

5.2 D 1 Už teisingą pasirinkimą. 

6.1 A 1 Už teisingą pasirinkimą. 

6.2 Senovės Roma /  Romos imperija 1 Jei parašė „Šv. Romos imperija“ 

taškas neskiriamas. 

7.1 Ramusis. 1  

7.2 A 1 Už teisingą pasirinkimą. 

7.3 Druskingumas priklauso nuo kritulių kiekio /garavimo / 

įtekančių upių / tirpstančio ledo, pvz.:   A – Mažesnis dėl 

tirpstančio ledo, įtekančių upių. 

1  

8.1 A šaltinis (Vytautas Didysis):  jo valdoma LDK teritorija 

buvo didžiausia/vadovavo Žalgirio mūšiui / stipriausia 

valstybė /  įveikė kryžiuočius/ plėtojo Lietuvos kultūrą / 

stiprino santykius su Vakarų kraštais / išplėtė įtaką Rusioje / 

suteikė privilegijas katalikams, žydams/  

B šaltinis (Gediminas): prijungė Kijevo kunigaikštystę 

prie LDK (slavų žemes) / plėtė LDK teritoriją / sustiprino 

LDK karinę galią // Vilniaus miesto įkūrėjas /  LDK sostinė 

nuo jo valdymo laikų – Vilnius / panaikino politinę 

izoliaciją iš Vakarų Europos pusės /  rašė laiškus Vakarų 

Europos pirkliams, amatininkams vienuoliams 

2 2 taškai skiriami jei teisingai 

nurodyti abiejų valdovų 

nuopelnai (bent po vieną 

nuopelną).  

1 taškas skiriamas kai teisingai 

nurodytas vieno valdovo 

nuopelnas. 

8.2 Abu plėtė valstybės teritoriją / kovojo su Ordinu ir slavais 

(Rusia) / politiką vykdė diplomatinėmis priemonėmis / 

stiprino valstybę / stiprindami pozicijas vaikus sutuokė su 

kitų šalių valdovų vaikais / siekė tarptautinio pripažinimo. 

1  

9.1 Viduramžiai ir pateiktas tinkamas argumentas  

(Nurodomi šaltinyje esantys metai: 1150 m., 1170 m., 

1220-1230 m. arba X, XI, XIII amžiai, kurie parodo, jog 

kalbama apie Viduramžių laikotarpį) 

2 2 taškai skiriami jei teisingai 

įvardytas laikotarpis ir 

pateikiamas tinkamas 

argumentas. 

1 taškas skiriamas jei teisingai 

įvardytas laikotarpis, tačiau 

neargumentuota arba 

argumentas netinkamas.   

9.2 Ąžuolas 1  

9.3 Pagonybė 1  
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Užduoties 

Nr. 
Atsakymas Taškai Pastabos 

9.4 Medienos kainos kilo, nes mediena (miškas) tapo preke / 

daugiau naudojo medienos / augo medienos poreikis. 

 

Miškai galėjo nukentėti, nes mažėjo miškų / jie buvo 

daugiau kertami /  nespėdavo ataugti. 

2 1 taškas skiriamas už teisingą 

nurodymą, kodėl kilo medienos 

kainos. 

1 taškas skiriamas už teisingą 

paaiškinimą kaip dėl kainų 

kilimo galėjo nukentėti miškai. 

9.5 Anksčiau žmogus mažai pažino gamtą (jautėsi bejėgis prieš 

ją), o šiandien žmogus masiškai naudoja gamtą savo 

poreikiams tenkinti / Žmogaus dabar naikina (niokoja) 

gamtą, šiukšlina, kerta miškus. 

1 Netinkamo atsakymo pavyzdys 

– „Anksčiau žmonės visko bijojo, 

o dabar tapo drąsesni“. 

10.1 C 1 Už teisingą pasirinkimą. 

10.2 Reiškinys: Potvyniai ir atoslūgiai.  

Priežastis: Susidaro dėl Mėnulio ir Saulės traukos  

2 1 taškas skiriamas už teisingai 

įvardytą reiškinį. 

1 taškas skiriamas už teisingai 

nurodytą priežastį. 

10.3 Dėl saugumo, gynybos / saugiai gyventi /  lengviau 

apsiginti. 
1  

10.4 Vienuoliai buvo raštingi / perrašinėjo knygas / buvo 

daugiau apsišvietę / steigė mokyklas. 
1  

11.1 Valdovų dinastija / frankų valdovų dinastija / dinastija. 1  

11.2 Meno, mokslo, literatūros, architektūros suklestėjimas 

Karolingų laikotarpiu (Karolio Didžiojo laikais) / kultūros 

atgimimas Frankų valstybėje 

1  

11.3 Tinkamai paaiškinti bažnyčios ir karaliaus siekiai: 

Bažnyčia: kad sustiprinti bažnyčios įtaką (galėtų ją lankyti 

sekmadieniais) /  kad laikytis 10 Dievo įsakymų /  kad 

galėtų pašlovinti Dievą.  

Karalius: kad galėtų pailsėti ir pasisemti jėgų būsimiems 

darbams / nes rėmė savo sąjungininką Bažnyčią / Karolis 

Didysis buvo krikščionis, todėl laikėsi Bažnyčios 

nurodymų. 

2 Ši užduotis vertinama 2 

taškais (sąsiuvinyje 

atspausdintas 1 taškas). 

1 taškas skiriamas už tinkamai 

paaiškintą Bažnyčios siekį. 

1 taškas skiriamas už tinkamai 

paaiškintą Karaliaus siekį. 

12.1 Švedija 1  

12.2 B 1 Už teisingą pasirinkimą. 

12.3 Didesnis nei 79 m. (pvz., 80 m.) 1 Atsakyme turi būti nurodytas 

didesnis metų skaičius nei 79 m. 

12.4 Nes moterys labiau rūpinasi sveikata / moterys dažniau 

dirba mažiau pavojingus darbus / moterys atsargesnės, 

mažiau rizikuoja. 

Nes vyrai dažniau dirba sunkesnius ir pavojingesnius 

darbus / vyrai labiau linkę į žalingus įpročius / daugiau jų 

žūva autoavarijose / savižudybės. 

1  

13.1 B 1 Už teisingą pasirinkimą. 

13.2 A 1 Už teisingą pasirinkimą. 

 


