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Užduoties 

Nr. 
Atsakymas Taškai Pastabos 

1 B 1  

2 C 1  

3 B 1  

4 C 1  

5 Šalis - Graikija. Aiškindamas mokinys pateikia 

bent vieną argumentą: Dzeusas buvo senovės 

graikų dievas/ Kaukes naudojo aktoriai 

vaidinimuose, o teatras atsirado 

Graikijoje/Graikai vaizdavo olimpines žaidynes 

arba rungtis ir kt. 

2 

 

 

1 

Du taškai skiriami, kai 

mokinys įvardina šalį ir 

teisingai paaiškina. 

Vienas taškas skiriamas, kai 

mokinys tik nurodo šalį arba 

tik teisingai paaiškina. 

6 D 1  

7 Valstybė – luominė monarchija, centralizacija. 

Religija – indulgencija, inkvizicija. 

Ūkis – cechas, natūrinis ūkis. 

3 

 

2 

 

1 

Teisingai priskirtos 5-6 

sąvokos 

Teisingai priskirtos 3-4 

sąvokos 

Teisingai priskirtos 2 

sąvokos 

8.1 Monoteizmas arba tikėjimas vienu dievu. 1  

8.2 Krikščionybė/Katalikybė/Stačiatikybė/  

Pagonybė/Budizmas. 
1 Nurodoma bent viena 

religija 

9 A 1  

10 Nurodo, kad iliustracijoje pavaizduotas ATR 

herbas arba paaiškina, kad pateikti LDK ir 

Lenkijos herbai. 

1  

11 B 1  

12 D 1  

13 A 1  

14 „Dievo bausme“ buvo vadinamas maras arba 

juodoji mirtis. 
1  

15 Lietuva; LDK. 1  

16 D 1  

17 Su kunigaikščiu Algirdu - taip, nes Gediminas 

buvo jo tėvas. 

Su vikingų kariu - ne, nes kita epocha/ 

laikotarpis/ vikingų jau nebuvo. 

2 Po tašką skiriama už 

kiekvieną teisingą 

paaiškinimą.  

Neteisingu laikomas 

atsakymas, kai nurodoma, 

kad Gediminas Algirdui – 

brolis ar sūnėnas. 

18 Anksčiausias – Vakarų Romos imperijos 

žlugimas. 

Vėliausias – Rytų Romos imperijos žlugimas. 

2 Po tašką skiriama už 

kiekvieną teisingą 

priskirimą. 

19 A 1  

20 Šaltinis A: senovė (antika). 

Šaltinis B: viduramžiai 
2 Po tašką skiriama už 

kiekvieną teisingą 

priskirimą. 

21.1 Šaltiniai atspindi Kryžiaus žygius arba 

Kryžiuočių keliones. 
1  
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Užduoties 

Nr. 
Atsakymas Taškai Pastabos 

21.2 Metai: 1096 m. arba 1095 m. 

Amžius: 11 a. 
2 Po tašką skiriama už 

kiekvieną teisingą 

priskirimą. 

21.3 Aiškindamas mokinys pateikia bent vieną 

argumentą:  

Krikščionybės platinimas/Kristaus karsto 

išvadavimas/Kova su kitatikiais/ turtai ir kt. 

1 Neteisingu laikomas 

atsakymas, kai nurodoma, 

kad skatino dalyvauti 

nuotykiai. 

21.4 Nurodo bent vieną dalyką: 

Nuotykiai/Turtai/Amžinas išganymas. 
1  

21.5 Riteriai/Bajorai/Kariai. 1 Neteisingu laikomas 

atsakymas, kai nurodoma, 

kad vaizduojami 

kryžiuočiai. 

21.6 Prasidėjo: Prancūzijoje/ Vokietijoje/ Šv. Romos 

imperijoje. 

Baigėsi: Jeruzalėje/dabartiniame Izraelyje. 

2 Po tašką skiriama už 

kiekvieną teisingą 

priskirimą. 

Atsakydamas mokinys turi 

nurodyti šalį ir bendresni 

atsakymai, tokie kaip 

Europoje ar Rytuose laikomi 

neteisingais. 

21.7 Aiškindamas mokinys pateikia bent vieną 

argumentą: 

Skleidė krikščionybę/Plėtė akiratį/Praturtėjo/ 

Plito mokslas/Pažino kitus tikėjimus ir kultūrą/ 

Nualino šalis/Žudė kitatikius/Vertė krikštytis. 

1  

22.1 Šaltinis A – pirminis, nes tai yra M.Liuterio 

tezių ištrauka/XVI a. dokumentas  

Šaltinis B – pirminis, nes tai yra XVI a. 

indulgencijos atvaizdas/to laikotarpio 

indulgencijos kopija. 

 

2 

 

 

1 

Du taškai skiriami, kai 

mokinys teisingai nurodo ir 

paaiškina abu šaltinius. 

Vienas taškas skiriamas, kai 

mokinys tik teisingai 

priskiria abu šaltinius, bet 

neargumentuoja arba kai 

teisingai priskiria vieną 

šaltinį ir jį teisingai 

paaiškina. 

22.2 Indulgencija – tai  nuodėmių atleidimo 

raštas/nuodėmių atleidimo raštas už nuopelnus 

ar pinigus/katalikų nuodėmių atleidimas už 

pinigus. 

1  

22.3 Aiškindamas mokinys pateikia bent vieną 

argumentą: 

Raštas/Dokumentas/Parašytas ranka/Lotynų 

kalba/Antspauduotas. 

1  

22.4 Vertina neigiamai, ir pateikia paaiškinimą: 

Klysta indulgencijų skelbėjai, kurie sako, kad 

popiežiaus indulgencijos atpalaiduoja ir 

išgelbsti žmogų nuo bet kokios 

bausmės/Popiežiaus indulgencijos neišgelbsti 

nuo bausmės/Kritikuoja indulgencijų 

pardavinėtojus (skelbėjus). 

1 Taškas skiriamas už 

nustatymą, kad M.Liuteris 

vertino indulgencijų 

pardavinėjimą neigiamai ir 

atsakymo paaiškinimą. 
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Užduoties 

Nr. 
Atsakymas Taškai Pastabos 

22.5 Skiriasi požiūriai – Liuteris vertina neigiamai, 

o popiežius jų pardavinėjimą vertino 

teigiamai/M.Liuterio ir popiežiaus požiūriai 

buvo skirtingi (priešingi). 

1  

22.6 Davė pradžią reformacijai/Protestantizmui/ 

Liuteronybei. 
1  

23.1 Šaltinis B: Kryžiuotis/Riteris 

Šaltinis C: Vikingas/Normanas. 
2 Po tašką skiriama už 

kiekvieną teisingą 

priskirimą. 

23.2 Siejasi šaltiniai A ir C; argumentuojama tuo, 

kad abiejuose šaltiniuose vaizduojami karingi, 

žiaurūs kariai, kurie plėšė, siaubė ir degino, 

plaukdavo laivais/paminėti ir pavaizduoti 

plaukiantys laivais/ paminėta, kad gyvena 

atšiaurioje tėvynėje (šiaurėje). 

1 Taškas skiriamas už dviejų 

šaltinių (A, C) susiejimą ir 

atsakymo pagrindimą. 

23.3 Kunigaikštis: Vytautas. 

Mūšis: Žalgirio mūšis. 
2 Po tašką skiriama už 

kiekvieną teisingą 

priskirimą. 

23.4 Puldinėjo vikingai (šaltinis C), nes IX a. buvo 

vikingų viešpatavimo laikai/kryžiuočių IX a. 

dar nebuvo/Kryžiuočių ordinas buvo įsteigtas 

tik XII a. pabaigoje.  

1  

23.5 Šaltinyje B – kryžiuočiai (riteriai), nes turėjo 

šarvus. 

arba 

Šaltinyje C – vikingai, nes jų kovų būdui tiko ši 

apranga (jų apranga buvo lengvesnė, jie buvo 

judresni). 

1 Taškas skiriamas už teisingą 

paaiškinimą. 

 

 


