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1. Kurių Afrikos kalnų kraštovaizdis  
 užfiksuotas nuotraukoje?

A Ahagaro kalnyno

B Atlaso kalnų

C Drakono kalnų

D Etiopijos kalnyno

30 taškų geografInIs testas

4. Kurio tai Afrikos miesto panorama?

A Abidžano

B Alžyro

C Dakaro

D Keiptauno

5. Kurioje Afrikos šalyje galima pamatyti tokį   
 vaizdą?

A Etiopijoje

B Kenijoje

C Madagaskare

D Namibijoje

6. Kuri iš šių šalių vėliausiai tapo nepriklausoma?

A Namibija

B Pusiaujo Gvinėja

C Zimbabvė

D Žaliasis Kyšulys

2. Kokių naudingųjų iškasenų didelis telkinys   
 pavaizduotas (?) ženklu kartoschemoje? 

A boksitų

B deimantų

C naftos

D urano

3. Kurios šalies kolonija iki 1974 metų buvo   
 Mozambikas?

A Didžiosios Britanijos

B Ispanijos

C Portugalijos

D Prancūzijos

?
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7. Koks augalijos tipas būdingas Afrikos vietovei,  
 kurios klimatograma pavaizduota?

A dygliuotoji savana

B drėgnoji savana

C pusdykumė

D sausoji savana

10. Kurioje atsakymo eilutėje nurodyta  
 pagrindinė demografinio sprogimo Afrikoje   
 priežastis?

A gimstamumo didėjimas

B sparti urbanizacija

C sveikatos apsaugos atsiradimas ir paplitimas

D ženklus gyvenimo kokybės gerėjimas

11. Kurioje eilutėje teisingai nurodyta Užsaharės   
 Afrikos didmiesčių opiausia problema?

A didžiulė žemės kaina

B prastos daugumos būstų sanitarinės sąlygos

C oro užterštumas

D senųjų miestų kvartalų nuosmukis

12. Kurioje iš šių sostinių yra „medina“?

A Dakare

B Johanesburge

C Kinšasoje

D Tunise

13. Beveik 80 % šios žemės ūkio kultūros pasaulio  
 rinkoje sudaro produkcija iš Afrikos šalių.   
 Kokia tai kultūra?

A arbata

B kakava

C kava

D tabakas

14. Kuriai Žemės vietai būdingas toks plokščių   
 pakraščio tipas? 

A Havajų saloms

B Islandijai

C Japonų saloms

D Madagaskarui

8. Kurios šalies vietinė gyventoja užfiksuota   
 nuotraukoje?

A. Etiopijos

B. Gvinėjos

C. Kongo DR

D. Madagaskaro

9. Kurioje šalyje 2003 metais prasidėjo  
 vienas iš kruviniausių Afrikoje vadinamasis   
 Darfūro konfliktas?

A Čade

B Etiopijoje

C Malyje

D Sudane
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15. Kurioje iš šių šalių ŽIV virusas išplitęs labiausiai?

A Eritrėjoje 

B Kamerūne

C Ugandoje

D Zimbabvėje

16. Troposferos storis ties pusiauju ir ašigaliais   
 skiriasi dėl ta, kad: 

A oras ties pusiauju yra tankesnis

B oras ties ašigaliais yra labiau išretėjęs

C veikia išsentrinė Žemės sukimosi jėga

D Žemė ties ašigaliais yra labiau suplota 

18. Kaip vadinamas tokios formos reljefo darinys? 

A kaldera

B krateris

C vulkaninė įduba

D vulkaninis ežeras

17. Kuriai kalnų grupei galima priskirti gausiai   
 turistų lankomus, į UNESCO paveldo sąrašą   
 įtrauktus, Kapadokijos kalnus? 

A eroziniams

B luistiniams

C raukšliniams

D vulkaniniams 

19. Kokiomis klimato sąlygomis cheminis  
 dūlėjimas vyksta intensyviausiai? 

A esant didelio drėgnumo vidutinių platumų  
 klimatui

B esant karštam ir sausam atogrąžų klimatui 

C esant šaltam ir sausam klimatui

D esant šiltam ir drėgnam atogrąžų klimatui

20. Koks procesas užfiksuotas šioje nuotraukoje? 

A akumuliacija

B defliacija 

C dūlėjimas

D korazija
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21. Kokia naudingoji iškasena išgaunama šiame   
 šiaurės Lietuvoje eksploatuojamame karjere? 

A dolomitas

B durpės

C molis 

D klintis  

22. Kokią orų permainą per artimiausią parą  
 žada štai toks vaizdas danguje? 

A artėja ilgai truksiantis nestiprus lietus 

B artėja stiprios liūtys, gūsingas vėjas 

C debesys užgoš saulę, bet lietaus nebus

D bus saulėti ir sausi orai 

23. Kurios šalies ekonomikos augimas  
 vaizduojamas diagramoje juoda spalva?

A Brazilijos

B Kanados

C Kinijos

D Rusijos

24. Kodėl Lietuvai prognozuojamos būtent tokios  
 demografinės prognozės?

A didžiulė emigracija ir mažas gimstamumas

B lietuviai gyvena ilgiau nei kitų šalių  
 gyventojai

C Lietuvoje aukštas medicinos lygis 

D mokamos didžiulės socialinės išmokos   
 pensininkams

c) molis; 

d) klintis.  

22. Kokią orų permainą žada štai toks vaizdas danguje? 

a) artėja ilgai truksiantis nestiprus lietus; 

b) artėja stiprios liūtys, gūsingas vėjas; 

c) debesys užgoš saulę, bet lietaus nebus;

d) nebus jokios ryškios orų permainos. 

a) Jungtinės Karalystės;
b) Kinijos;
c) Rusijos;
d) Vokietijos.

24. Kodėl Lietuvai prognozuojamos būtent tokios demografinės prognozės?

65 metų ir vyresni gyventojai, tenkantys 
šimtui 15–64 metų gyventojų 
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25. Kokie Lietuvos specialistai pristatomi  
 investuotojams šioje reklamoje?

A inžinieriai

B energetikai 

C logistikos specialistai

D programuotojai

26. Ką gamina šios Lietuvoje įsikūrusios įmonės?

A lazerius

B saulės baterijas

C stiklo gaminius

D vaistus

28. Be kokios, šiomis dienomis ypač svarbios,  
 sudėtinės dalies galės gyvuoti ateities ūkiai?

A be saulės

B be trąšų

C be vandens

D be žmogaus priežiūros

27. Kokį su žemės ūkiu susijusį procesą vaizduoja  
 šis Čado Respublikos pašto ženklas?

A intensyvaus žemės ūkio plėtrą

B irigacinės sistemos įrengimą

C stichines nelaimes

D UNESCO saugomus objektus

29. Kurioje šalyje pajamos iš turizmo 2015 metais  
 sumažėjo?

A Ispanijos

B Italijos

C Japonijos

D Rusijos

a) inžinieriai;
b) energetikai; 
c) logistikos specialistai;
d) programuotojai.

26. Ką gamina šios Lietuvoje įsikūrusios įmonės?

a) lazerius;
b) saulės baterijas;
c) stiklo gaminius;
d) vaistus.

Galima dalį logo nurėžti, kad būtų normalaus dydžio iliustracija. 

27. Kokį su žemės ūkiu susijusį procesą vaizduoja šis Čado Respublikos pašto ženklas?

a) intensyvaus žemės ūkio plėtrą;
b) irigacinės sistemos įrengimą;
c) stichines nelaimes;
d) UNESCO saugomus objektus.

28. Be kokios, šiomis dienomis svarbios, sudėtinės dalies galės gyvuoti ateities ūkiai?

a) be saulės;
b) be trąšų;
c) be vandens;
d) be žmogaus priežiūros.

29. Kurioje šalyje pajamos iš turizmo 2015 metais sumažėjo?

a) intensyvaus žemės ūkio plėtrą;
b) irigacinės sistemos įrengimą;
c) stichines nelaimes;
d) UNESCO saugomus objektus.

28. Be kokios, šiomis dienomis svarbios, sudėtinės dalies galės gyvuoti ateities ūkiai?

a) be saulės;
b) be trąšų;
c) be vandens;
d) be žmogaus priežiūros.

29. Kurioje šalyje pajamos iš turizmo 2015 metais sumažėjo?

30. Koks reiškinys apibūdinamas sąvoka  
 repatriacija?

A gyventojų skaičiaus mažėjimas

B grįžimas į tėvynę iš kitos šalies

C kvalifikuotų specialistų emigracija

D priverstinis žmonių išsiuntimas iš šalies

Vardan normalaus dydžio nurėžk kairiąją iliustracijos dalį. 

a) Argentinos;
b) Japonijos; 
c) Lietuvos; 
d) Rusijos.

30. Koks reiškinys apibūdinamas sąvoka repatriacija?

a) gyventojų skaičiaus mažėjimas; 
b) grįžimas į tėvynę iš kitos šalies;
c) migracijos balansas; 
d) priverstinis žmonių išsiuntimas iš šalies. 


