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VERTINIMO INSTRUKCIJA 

2017 m. 4 klasė. Pasaulio pažinimas 

 

Užd. 

Nr. 
Sprendimas/atsakymas Taškai Vertinimas 

1. 
Teisingai įvardintas Lietuvos plėšrūnas, 

pvz.: vilkas, lapė, lūšis, vanagas, lydeka. 

1 Už teisingą atsakymą. 

Svarbu, kad būtų plėšrūnas, gyvenantis 

Lietuvoje. 

2. 

Žolėdis minta žole, plėšrūnas – kitais 

gyvūnais. 

Pvz.: 

Žolėdis minta žole, plėšrūnas ėda mėsą. 

Plėšrūnas  valgo tiktai mėsą. 

1 Už teisingą atsakymą. 

Akcentuojama skirtinga mityba. 

Jeigu parašo, kad, pavyzdžiui: Plėšrūno 

akys priekyje, žolėdžio – šonuose, 

taškas skiriamas. 

 

3. 

Slepiamoji spalva: susilieja su aplinka, gali 

pasislėpti nuo plėšrūnų.  

Pvz.: Žiemą jie gali pasislėpti nuo vilko. 

1 Už teisingą atsakymą.  

Akcentuoja prisitaikymą. 

Jeigu nurodo tik spalvas, pavyzdžiui: 

Žiemą baltas, rudenį – rudas, taškas 

neskiriamas. 

4. Vilkas 

1 Už teisingą atsakymą. 

Jeigu nurodo vilką ir kitą gyvūną, 

taškas neskiriamas. 

5. 

Abu gyvūnai veda gyvus vaikus. 

Pvz. gimdo vaikus ir maitina pienu 

1 Už teisingą atsakymą. 

Jeigu parašo, pavyzdžiui: Maitinasi iš 

tėvų, taškas neskiriamas. 

6. Pažymėta širdis ir skrandis. 
1 Už teisingai nurodytus abu organus. 

 

7. 

1. Daigelis gavo mažiau šviesos, nes užstoja 

didelis ąžuolas (atsakymas susijęs su šviesa). 

Pvz.: ąžuolas užstojo saulės šviesą (saulę). 

2. Daigelis neteko drėgmės ir mineralinių 

medžiagų, nes jas įsisavino ąžuolas arba 

neužteko maisto (atsakymas susijęs su 

maistu ir/ar vandeniu). 

Pvz.: Ąžuolas sunaudojo maistą, daigeliui 

neliko. 

1 Už teisingą atsakymą. 

Nurodo dvi skirtingas priežastis 

(šviesos trūkumą; maisto medžiagų ir/ar 

vandens trūkumą). 

8. 

Žolė          kiškis            vilkas 

 

 

1 Už teisingą atsakymą. 

Galimi ir kiti variantai, kai pirma 

grandis – augalas, antra – žolėdis 

gyvūnas. 

Jeigu mitybos grandinę pradeda ne nuo 

augalo (vikšras          paukštis       

vilkas) taškas neskiriamas.  

9.1 

Atsakymas susijęs su šviesa. Pvz.: 

Patikrinti, ar saulė padeda augalams dygti. 

Pupelėms dygti reikia tamsos ar šviesos. 

1 Už teisingą atsakymą. 

Jeigu parašo  apibendrintą atsakymą, 

susijęs su pupelių dygimu, pvz.: Kur jai 
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geriau augti. Kuri greičiau sudygs, 

taškas skiriamas.  

9.2 Pasirinktas variantas B 1 Už teisingą atsakymą. 

9.3 Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą.  

10.   Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą. 

11. 

Meras atstovauja miestą, o prezidentas –

valstybę. Pavyzdžiui: Meras sprendžia 

miesto klausimus, o prezidentas – Lietuvos. 

1 Už teisingą atsakymą. 

Jeigu parašo tik apie merą arba tik apie 

prezidentą, taškas neskiriamas. 

12.  Pasirinktas variantas B 1 Už teisingą atsakymą. 

13.  

Spaudos,  spausdintų knygų atsiradimui. 

Pavyzdžiui: Spausdinamos knygos, 

laikraščiai. 

Spaudos vystymuisi. 

1 Už teisingą atsakymą. 

Jeigu akcentuojama spausdinimo 

funkcija, pvz., popieriaus spausdinimui, 

taškas neskiriamas. 

14. Pasirinktas variantas B 1 Už teisingą atsakymą. 

15. 
Tinkamoje vietoje įrašytas Vilniaus miesto 

pavadinimas. 

1 Už teisingą atsakymą. 

16. 

Nupieštas medis ir namas. 

 

1 Už teisingą atsakymą. 

17. Pasirinktas variantas D 
1 Už teisingą atsakymą. 

 

18. Pasirinktas variantas A 
1 Už teisingą atsakymą. 

 

19.1 Antarktidos 1 Už teisingą atsakymą. 

19.2 

Pasirinktas variantas C 

Paaiškina, kad žemynų pakraščiuose arti 

jūra, vandenynas, todėl patogu vystyti 

žvejybą. Pavyzdžiui: Nes gyvena prie jūros. 

Žemynų pakraščiuose yra jūra, o ten – žuvis. 

Nes arti jūra (vandenynas), kur daug žuvies. 

2 Už teisingai pasirinktą variantą C ir 

paaiškinimą. 

Jeigu tik teisingai pasirenka variantą C, 

bet nepaaiškina, skiriamas 1 taškas. 

Jeigu parašo nes galima žvejoti, taškas 

neskiriamas. 

20.1 Vandens garavimą. 

1 Už teisingą atsakymą. 

Jeigu parašo vanduo džiūsta, taškas 

neskiriamas. 

20.2 

Minimas temperatūros skirtumas. 

Pavyzdžiui: Nes saulės atokaitoje / saulėje 

yra šilčiau. 

1 Už teisingą atsakymą. 

21.1 25°C 1 Už teisingą atsakymą. 

21.2 Pasirinktas variantas B 1 Už teisingą atsakymą. 

21.3 
Vandens temperatūra nepakito. Pvz.: 

Vandens temperatūra nebekrenta. 

1 Už teisingą atsakymą.  

Jeigu parašo, pvz., vanduo atšalo, 
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Vandens temperatūra tokia pati. taškas neskiriamas. 

21.4 20°C 1 Už teisingą atsakymą. 

22.  
Marsas 1 Už teisingą atsakymą. 

 

23. 
Dujinė 1 Už teisingą atsakymą. 

 

24.1 
Metalo 1 Už teisingą atsakymą. 

 

24.2 

Minimas laidumas  šilumai.  

Pavyzdžiui: Greitai įkaista/ įšyla. arba 

Praleidžia šilumą. 

1 Už teisingą atsakymą. 

24.3 

Kad galima būtų palyginti skirtingų 

medžiagų laidumą šilumai.  

Pavyzdžiui: Palyginti, kaip skirtingos 

medžiagos praleidžia šilumą. 

1 Už teisingą atsakymą.  

24.4 
Sviestas neištirptų. Pavyzdžiui: Nepavyktų 

ištirpdyti sviesto. 

1 Už teisingą atsakymą. 

25. 
Pakelti atramą aukščiau, pakeisti kampą į 

statesnį. 

1 Už teisingą atsakymą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


