
KONTROLINIS DARBAS 

ORIENTAVIMASIS 
1 GRUPĖ 

I TESTAS (2 taškai) 
 
1. Aukščių skirtumą vadiname: 

a. Absoliutiniu aukščiu 

b. Beprotišku aukščiu 

c. Santykiniu aukščiu 

2. Specialūs simboliai, kuriais mes 

vaizduojame daiktus plane 

(žemėlapyje), vadinami: 

a. Sutartiniais ženkliais 

b. Kelio ženklais 

c. Pašaliniais ženkliais. 

3. Vieta kur dangus atrodo remia 

žemę, vadinama: 

a. Horizontu 

b. Horizonto linija 

c. Horizonto pakraščiu 

4. Kaip vadinamas žemėlapis, 

kuriame nėra geografinių objektų 

pavadinimų? 

a. Kurčiasis 

b. Plepusis 

c. Nebylusis 

II KLAUSIMAI (10 taškų) 

 

1. Kaip naktį pagal Grįžulo ratus vietovėje nustatyti šiaurės kryptį? (3 taškai) 

2. Kaip atlase rasti reikiamą ar norimą objektą? (4 taškai) 

3. Kokių rūšių yra maselių pagal užrašymo būdą? (1,5 taško) 

4. Kokią naudą teikia kalnabrūkšniai? (1,5 taško) 

 

III NEĮPRASTAS TEKSTAS     Įvardinkite tekste pavaizduotus sutartinius ženklus. (4 taškai) 

 

Kelionę pradėjome nuo             (1). Išsukę iš jo, patraukėme per              (2). Jos viduryje buvo 

gražus                  (3). Apėję jį pasukome              (4) link. Eidami                       (5) priėjome seną, 

apleistą           (6). Eidami toliu pastebėjome aukštą kalną. Užsiropštę ant jo nuo                (7) 

apačioje stebėjome                 (8).  

 

IV UŽDUOTYS (25 taškai) 

 

1. Į kurią pusę (pasaulio šalį) pasisukęs berniukas? (3 taškai) 

 

 

     A.               B.      C. 

 

 

2. Iš kurios pusės (pasaulio šalies) atėjo berniukas? (3 taškai) 

 

 

     A.                B.      C. 

 

 

 

3. Skaitmeninį mastelį pakeiskite į vardinį. (2 taškai) 

A. 1:150 000 000 

B. 1:700 000 

Berniukas iš priekio ir iš viršaus. 



4. Vardinį mastelį pakeiskite į skaitmeninį. (2 taškai) 

A. 1 cm = 500 m 

B. 1 cm = 20 km 
 

5. Nupieškite topografinius sutartinius ženklus. (3 taškai) 

A. Skardis 

B. Mišrus miškas 

C. Šaltinis 
 

6. Kokiame aukštyje yra: (1,5 taško) 

taškas A; 

taškas C; 

taškas E; 
 

7. Koks santykinis aukštis tarp  

taškų A ir F? (0,5 taško) 
 

8. Paaiškinkite sąvokas, žodžius.  

(4 taškai) 

A. Azimutas  

B. Horizontas 

 

9. Atpažinkite mastelį. (1 taškas) 

 

 

 

10. Atpažinkite, kuris horizontalių piešinys atitinka pateiktos kalvos profilį. (1 taškas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ŽEMĖLAPIS (13 taškų) Atlaso 30-31 psl. 
 

1. Nustatykite kuriame kvadrate yra objektai: (3 taškai) 

A. Lūksto ežeras 

B. Vilniaus miestas 

C. Dunojaus kalnas 

 

2. Nustatykite azimutą: (4 taškai) 

A. Iš Tauragės –  į Raseinius 

B. Iš Širvintų – į Kėdainius  

 

3. Išmatuokite atstumą žemėlapyje ir paskaičiuokite, koks jis bus vietovėje (pateikite skaičiavimus). 

(6 taškai) 

A. Mažeikiai – Biržai 

B. Alytus – Jurbarkas 

C. Utena – Daugpilis 


