
STANDARTIZUOTI TESTAI                    2015 m. 4 klasė. PASAULIO PAŽINIMAS 
 

Užd. 

Nr. 
Sprendimas/atsakymas Taškai Vertinimas 

1. Pasirinktas variantas D. 1 Už teisingą atsakymą. 

2. Pasirinktas variantas D. 1 Už teisingą atsakymą. 

3.1. 
Mėsa, paukštiena, žuvis, ankštiniai, 

kiaušiniai, riešutai, pienas, sūris, jogurtas. 

1 Taškas skiriamas jeigu teisingai 

parašyti bent du šios grupės produktai, 

pvz.: mėsos ir pieno produktų, mėsos ir 

kiaušinių. 

Jeigu parašyta mėsos gaminių, taškas 

neskiriamas.  

3.2. 

Pažymėta ,,NE“ ir paaiškinta, kad vartoja 

daug riebalų, saldumynų ar nevalgo mėsos 

ir pieno produktų ar pan. 

1 Už teisingą atsakymą. 

Jeigu pažymėta tik ,,NE“, taškas 

neskiriamas. 

4. Klevas / klevo lapas 1 Už teisingą atsakymą. 

5. Pasirinktas variantas B. 1 Už teisingą atsakymą. 

6. 

Stiprina sveikatą / sportuoja.  

arba 

 Mažina transporto kamščius. 

1 Už teisingą atsakymą. 

 

7. 

Ant kūno pasiliko druskos pėdsakai, nes 

vanduo išgaravo, o druska – ne. 

arba 

Išgaravo vanduo, liko druska. 

arba 

Išgaravo vanduo. 

arba 

Jūros vandenyje yra druskų / jūros vanduo 

sūrus. 

1 Už teisingą atsakymą.  

8. Žolė → avis →vilkas 

1 Už teisingą atsakymą. 

Jeigu parašo vilkas →avis→ žolė,  

taškas neskiriamas. 

9. 

Lapė – mėsėdė, kiškis – žolėdis / jie 

skirtingai maitinasi. 

arba 

Lapė plėšri. 

1 Už teisingą atsakymą. 

Jeigu parašyta Jie valgo kitką, taškas 

neskiriamas.  

10. 

Žiede bręsta vaisiai su sėklomis / 

dauginimuisi. 

arba 

Privilioti vabzdžius. 

1 Už teisingą atsakymą. 

11. 

 

1 Už visus tris teisingai sunumeruotus  

istorinius tarpsnius. 

12. Senovės Graikijoje / Graikijoje. 1 Už teisingą atsakymą. 
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13. 

 

1 Taškas skiriamas už visus tris teisingai 

pažymėtus teiginius. 

14. 

Valstybės diena.  

arba 

Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 

diena. 

1 Už teisingą atsakymą. 

15. Pasirinktas variantas D. 1 Už teisingą atsakymą. 

16. Europos Sąjunga / ES / Europos bendrija. 

1 Už teisingą atsakymą. 

Jeigu parašyta į Europą (Europa), 

taškas neskiriamas. 

17. 
Pirmame sakinyje įrašyta anksčiau, 

antrame – vėliau. 

1 Taškas skiriamas už abu teisingai 

įrašytus žodžius. 

18.1. 

Žalgirio mūšio / Žalgirio 

arba 

Bitwa pod Grunwaldem / pod 

Grunwaldem 

arba 

Грюнвальдская битва / Грюнвальдская 

1 Už teisingą atsakymą. 

18.2. 
Prieš Kryžiuočių ordino kariuomenę / 

prieš kryžiuočius. 

1 Už teisingą atsakymą. 

18.3. 

Pilkų rodyklių kryptis ir juodos 

punktyrinės linijos, vaizduojančios 

kryžiuočių bėgimą. 

arba 

Rodyklės Kryžiuočių bėgimas. 

1 Už teisingą atsakymą. 

19. 

Mėnulį 

arba 

Ketvirta planeta nuo Saulės yra Marsas, o 

ne Mėnulis. 

arba 

Mėnulis sukasi apie Žemę. 

1 Už teisingą atsakymą. 

20.1. 

Pasirenka atsakymą „TAIP“ ir jį 

pagrindžia: šiuo metu Šiaurės Amerikoje 

yra naktis / nes ten yra naktis / nes ten 

nešviečia saulė. 

1 Už teisingą atsakymą. 

Jeigu pažymėta tik ,,TAIP“, taškas 

neskiriamas.  

Jeigu savo pasirinkimą „TAIP“ 

paaiškina tamsu, taškas neskiriamas.  

20.2. 
Pažymėta apytikslė Lietuvos vieta 

žemėlapyje. 

1 Už teisingą atsakymą. 
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21. 

Vanduo išgaravo, o druska liko, susidarė 

jos kristalai. 

arba 

Vanduo išgaravo. 

arba 

Liko druska. 

1 Už teisingą atsakymą. 

 

22. 

 

1 Taškas skiriamas, kai teisingai 

parašytos visos trys valstybės. 

Jeigu vietoje Rusijos parašė 

Kaliningrado sritis ir kitas dvi valstybes 

teisingai, taškas skiriamas. 

Jeigu vietoje Baltarusijos parašė 

Gudija, taškas neskiriamas. 
 

 

23. 

Ištirti vandens užterštumą nitratais /ištirti 

vandens užterštumą. 

arba  

Sužinoti, kiek nitratų yra vandentiekiuose /  

Ištirti nitratus. 

1 Už teisingą atsakymą. 

 

24. 

Mažiau sunaudojama medienos 

arba 

Mažiau iškertama medžių / miškų 

1 Už teisingą atsakymą. 

25. Vėjo 1 Už teisingą atsakymą. 

26. 

Galimi būdai: 

 dažnai plauti rankas, 

 neiti arti sergančių,  

 vėdinti patalpas. 

1 Taškas skiriamas už du parašytus 

būdus. 

Netinkami būdai: 

 pridengti burną kosint, čiaudint, 

 neiti į mokyklą sergant. 

27. 

Vilna, medvilnė, bambukas, linas – iš 

natūralių medžiagų; 

nailonas, polisteris – iš dirbtinių. 

1 Už teisingai suskirstytas visas etiketes.  

28. 

Nuvesta rodyklė nuo žodžių junginio 

„srovės šaltinis“ iki elektros elemento 

(baterijos). 

1 Už teisingai nuvestą rodyklę. 

29. Pasirinktas variantas D. 1 Už teisingą atsakymą. 

30. Molis 1 Už teisingą atsakymą. 

31. Suomija ir Švedija 1 Už teisingą atsakymą.  

32. Kompasas 1 Už teisingą atsakymą. 

33. 

A dėžėje yra putplasčio rutulys. 

B dėžėje yra medinis rutulys. 

C dėžėje yra geležinis rutulys. 

1 Už teisingai įrašytus visus tris 

atsakymus. 

 


