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teoRinės užduotys                     55 taškai

 1 užduotis                      Lietuvos ekonominė raida                            (14 taškų)

Pagal  BVP pokyčius Lietuvos ekonominė raida šioje stulpelinėje diagramoje suskirstyta į 4 etapus.

(3 taškai)

1      žemės ūkio reformos

4      lėtai augantis vartojimas

1      neefektyvi valstybės turto privatizacija

3      staigus ir ryškus vartojimo sumažėjimas

2      labai greitai augantis vartojimas

1. Pateiktiems ekonominės raidos etapų pavadinimams priskirkite atitinkamą etapo eilės numerį.  
 Į apskritimėlį įrašykite etapo skaičiuką.

2      savarankiškos ekonomikos formavimasis ir ekonominis augimas

1      ekonominės sistemos kaita

3      ekonominis augimas

4      ekonominė krizė ir ekonomikos atsigavimas po krizės

2.  Kiekvienam ekonomikos raidos etapui priskirkite jam būdingus bruožus. Į kiekvieną apskritimą   
 įrašykite atitinkamo etapo eilės numerį.

1      buvusių rinkų ir žaliavų šaltinių praradimas

2      nekilnojamo turto „burbulo“ susiformavimas

4      draudimas importuoti lietuviškus maisto  
   produktus į Rusiją

3      bankų paskolų išdavimų sumažėjimas 

3      išaugęs privačių įmonių bankrotų skaičius
(5 taškai)
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3. Dviem teiginiais pagrįskite, kaip nurodyti kriterijai prisideda prie ekonominio augimo. 

(4 taškai)

(2 taškai)

kriterijus teiginiai

Užsienio 
investicijos

1.

2.

Didėjantis 
vartojimas

1.

2.

4. 2009 metų ekonominės krizės pagrindine priežastimi tapo pasaulio finansų sistemos krizė,  
 kuri globaliajame pasaulyje turėjo įtakos ir Lietuvos ekonomikai. Tačiau šios ekonominės krizės   
 priežastys nėra vien globalios. Įvardykite 2 lokalias ekonominės krizės priežastis, kurios prisidėjo  
 prie stipraus ekonominio nuosmukio Lietuvoje.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1)

2)

1. Sukuriama daugiau darbo vietų

2. Diegiamos naujos technologijos, nauji organizacijų valdymo modeliai

3. Keliama darbuotojų kvalifikacija

4. Formuojasi glaudūs ryšiai su užsienio šalimis

1. Daugiau kapitalo funkcionuoja vietos rinkoje

2. Didėjant paklausai – didėja gamybos apimtys

3. Didėjantis poreikis leidžia kurti naujas darbo vietas

4. Didėjant vartojimui – auga įvairių maisto paslaugų poreikis 

1. Beatodairiškas bankų paskolų išdavimo vajus

2. Valstybės skolos augimas ir mokamų palūkanų didėjimas

3. Užsienio prekybos deficitas

4. Nesukauptas finansinis rezervas, krizės fondas

5. Nekilnojamojo turto „burbulo“ susiformavimas
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 2 užduotis            žemės išorinės jėgos                                   (10 taškų)

Paveikslas vaizduoja išorinių jėgų poveikį reljefo susidarymui. 

1. Kaip vadinamos raidėmis (A–C) pažymėtos reljefo formos?

A – ____________________________________ 

2. Kaip susiformavo D raide pažymėtos uolos? 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Paveiksle parodytos upės aukštupio, vidurupio ir žemupio ribos. Pagal kokius 2 bendrus  
 požymius galima išskirti šias 3 upės vagos dalis:

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Įvardykite 2 dalykus, dėl ko šios upės žiotyse susiformavusi delta? 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Paaiškinkite, kodėl paviršių veikiant intensyviai erozijai išliko tokie E stulpų pavidalo kalnai?  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 6. Įvardykite 2 objektus, iš kurių galima nustatyti, kur baigiasi ledyno liežuvis.  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

B – ____________________________________ C – ____________________________________

(3 taškai)

(2 taškai)

(2 taškai)

(1 taškas)

(1 taškas)

(1 taškas)

a

B

D

e C

upės slėnio plotis / upės vingiuotumas / upės nuolydis, upės tėkmės greitis

barchanas                                         tarpeklis (kanjonas)                       išnašų kūgis, nuobirynas

vėjo pakeltos dulkės, smiltys daužo, zulina arti žemės paviršiaus pasitaikančias uolas, 
akmenis ir išdildo mažiau atsparias vietas / dėl vėjo erozijos (korazijos), kuri labiau  
veikia apatinę uolų dalį

itin lėtas srovės greitis / daug upės nešmenų / nešmenų akumuliacija (nusėdimas, 
kaupimasis, grimzdimas)

Šie kalnai sudaryti iš kietesnių, erozijai, mechaniniam dūlėjimui atsparių uolienų

pagal upės ištakas / pagal galinę moreną

1 taškas iš karto skiriamas už vėjo erozijos arba korazijos paminėjimą



5

 3 užduotis                pasaulio upės                             (11 taškų)

1. Įvardykite kontūriniame žemėlapyje skaičiais pažymėtas upes. (5 taškai)

2
1

3

4

5

6
10

7

9
8

1 – ____________________________________________

2 – ____________________________________________

3 – ____________________________________________

4 – ____________________________________________

5 – ____________________________________________

6 – ____________________________________________

7 – ____________________________________________

8 – ____________________________________________

9 – ____________________________________________

10 – ____________________________________________

Rona

Amudarja 

Kolyma

Hvanghė

Mekongas

Kongas

Zambezė

Kolumbija

Šv. Lauryno

Orinokas

po 0,5 taško už kiekvieną upę
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2. Įvardykite upes, kurių žiotys pavaizduotos A–D kartoschemų fragmentuose. 

A ____________________________________

C ____________________________________

3. Kuri pasaulio upė baseino plotu ir metiniu nuotėkiu yra antroji pasaulyje po Amazonės? 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Kaip su Lietuva susijusi skaičiumi 3 pažymėta upė?  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Kuri iš žemėlapyje skaičiais pažymėtų upių turi didžiausią laivybinę reikšmę ir kodėl?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Kodėl skaičiumi 2 pažymėta upė dabar neturi žiočių, nors anksčiau jas turėjo?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Kuri iš žemėlapyje pažymėtų upių žemupyje turi krioklių kaskadą?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2 taškai)

(1 taškas)

(0,5 taško)

(1 taškas)

(1 taškas)

(0,5 taško)

B ____________________________________

D ____________________________________

B

D

a

C

25° š. pl. 30° š. pl.

30° š. pl.

35° p. pl.

Gangas

Parana (La Plata)

Misisipė

Nilas

Kongas

Prie Kolymos upės Stalino laikais buvo daug lagerių, kuriuose buvo įkalinta nemažai 

lietuvių

Šv. Lauryno upė, kadangi ji jungia Didžiuosius Amerikos ežerus, prie kurių krantų yra 

daug stambių pramoninių miestų ir uostų, su Atlanto vandenynu

0,5 tšk. už pavadinimą + 0,5 tšk. už paaiškinimą

po 0,5 taško už kiekvienas žiotis

1 tšk., jeigu paminėta pabraukta frazė

Amu Darjos vanduo intensyviai naudojamas medvilnės laukams drėkinti, todėl da-

bar išdžiūsta nepasiekdama Aralo ežero

Kongas
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   4 užduotis       Lietuvos aprūpinimas nafta ir gamtinėmis dujomis          (8 taškai)

1. Kokią dalį (%) bendrojo Lietuvos dujų importo iki 2015 m sudarė Rusijos gamtinės dujos?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Kokie Lietuvos Vyriausybės praėjusiais metais įgyvendinti ekonominiai sprendimai netolimoje   
 ateityje iš esmės pakeis šalies aprūpinimą gamtinėmis dujomis? 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Žemėlapyje ženklu + pažymėkite tą rajoną, kuriame, tikėtina, yra reikšmingi  
 skalūninių dujų telkiniai.  

(1 taškas)

(1 taškas)

(1 taškas)

100 %

+

turi būti pažymėtas rajonas šalies vakaruose (Tauragės apskritis) 

0,5 t. už terminalą + 0,5 t. už laivą

Klaipėdoje buvo pastatytas suskystintų gamtinių dujų terminalas 

Įsigytas laivas-dujovežis
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(1 taškas)

(1 taškas)

(1 taškas)

(1 taškas)

(1 taškas)

4. Kiek naftos per pastaruosius 10 metų kasmet buvo išgaunama Lietuvoje?  
 Pažymėkite teisingą atsakymą.

              20–50 tūkst. t          

              100–200 tūkst. t            

               300–400 tūkst. t            

               700–900 tūkst. t

5. Kiek naftos kasmet perdirbama „Mažeikių naftos“ įmonėje? Pažymėkite teisingą atsakymą.

              2–3 mln. t             

              4–5 mln. t           

              6–7 mln. t          

              9–10 mln. t

6. Kokiai bendrovei dabar priklauso „Mažeikių nafta“? Įvardykite pavadinimą ir šalį, kuriai  
 bendrovė priklauso.  

 Pavadinimas: __________________________________________________________________________

 Valstybė: _________________________________________________________________________________ 

7. Kokioms bendrovėms anksčiau priklausė „Mažeikių nafta“? Įvardykite pavadinimus ir šalis,  
 kurioms priklausė.  

 Pavadinimas: _________________________________________________  ,   valstybė: ________________________________________________

     Pavadinimas: _________________________________________________   ,  valstybė: ________________________________________________

8. Žemėlapyje nuspalvinkite naftotiekio atkarpą, kuria per pastaruosius 15 metų  
 nafta buvo gabenama į AB „Mažeikių nafta“.  

         ORLEN Lietuva arba ORLEN 

Lenkija
0,5 t. už pavadinimą+0,5 t. už šalį

Williams                                                                 JAV

Jukos                                                                     Rusija

už teisingai įvardyntą bet vieną bendrovę – 0,5 t., už pavadinimą+0,5 t. už šalį

už teisingai pažymėtą atkarpą

+

+
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 5 užduotis             ar pažįsti europą?                     (12 taškų)

1. Įvardykite žemėlapyje (10 psl.) skaičiais pažymėtus geografinius objektus. 

1) – __________________________________   jūra

2) – __________________________________   įlanka

3) – __________________________________   salos

4) – __________________________________   pusiasalis

2. Kuriai šaliai priklauso skaičiumi 3 pažymėtos salos?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________      

3. Kokia tauta gyvena raide A pažymėtoje teritorijoje?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________        

4. Kaip vadinasi raide B pažymėtas autonominis regionas, kurio parlamentas 2013 metais  
 paskelbė deklaraciją apie regiono suverenitetą?    

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Apytiksliai žemėlapyje pažymėkite ir užbrūkšniuokite didžiausią Europoje policentrinę  
 aglomeraciją. Kaip ji vadinasi? 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. a) Kokia šalis šiuo metu yra jauniausia Europos Sąjungos narė? _____________________________________

 b) Žemėlapyje paryškinkite šios šalies ribas.

7. a) Kokios pirmosios 3 šalys prisijungė prie Europos Sąjungos po Mastrichto sutarties pasirašymo?

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

 b) Kuri šalis tuo metu po įvykusio referendumo atsisakė stoti į Europos Sąjungą? 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

8. Žemėlapyje prie atitinkamų apskritimėlių įrašykite dviejų miestų pavadinimus, kuriuose yra  
 svarbiausi Europos Sąjungos valdžios organai. Tuos apskritimėlius nuspalvinkite.

9. Kaip vadinami raidėmis a ir b žemėlapyje pažymėti du miestai, kuriuose susiformavo vieni  
 iš svarbiausių Europoje mokslo ir technologijų parkų?

a – ____________________________________

(2 taškai)

(2 taškai)

(1 taškas)

(1 taškas)

(1 taškas)

(1 taškas)

(1 taškas)

(0,5 taško)

(0,5 taško)

(0,5 taško)

(1,5 taško)

b – ____________________________________

Baltoji

Liono / Liūto

Farerų

Kalabrijos

Danijai

Samiai

Katalonija

Kroatija

Rūro / Reino-Rūro aglomeracija

0,5+0,5 tšk.

0,5+0,5 tšk.

Austrija, Švedija, Suomija

Norvegija

0,5 tik pavadinimas; 0,5 tšk. teisingas pažymėjimas, būtinai turi būti teisingai pažymėtas apskritimėlis

Kembridžas Grenoblis
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1
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2

b
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B
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3

Briuselis

Strasbūras


