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1. Kuris didelis ežeras pavaizduotas 3D paveiksle?
2. Kurios šalys ribojasi su šiuo ežeru? 
3. Įvardykite vieną į šį paveikslą patenkantį kalną. 
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1. Kurios transporto rūšies žemėlapis čia vaizduojamas?
2. Įvardykite tris pasaulio regionus, kuriuose yra didžiausia 
šios transporto rūšies kelių koncentracija.
3. Kodėl toks retas kelių tinklas virš Vakarų Kinijos?
4. Kodėl Persų įlankos regione neproporcingai didelė šių kelių 
koncentracija, lyginant su gyventojų skaičiumi?
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1. Koks gamtinis 
reiškinys pavaizduotas 
žemėlapyje? 

2. Ką vaizduoja skaičiai 
žemėlapyje?

3. Kodėl šio reiškinio 
židinys yra būtent toje 
vietoje?
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1. Kurių miestų 
pasaulyje garsūs ir 
gausiai lankomi 
televizijos bokštai 
pavaizduoti 
karikatūroje?

2. Kuris iš jų pastatytas 
vėliausiai? 
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1. Kaip vadinamas tokio pavidalo slėnis kalnuose?
2. Koks pagrindinis procesas suformavo tokius slėnius?
3. Kurioje šalyje užfiksuotas šis vaizdas? 
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1. Kuriame geologiniame 
periode Žemėje atsirado 
pirmieji stambūs organizmai, 
kurių fosilijų dabar randama? 

2. Kurioje eroje Žemėje
atsirado pirmieji žydintys 
augalai? 

3. Kuriame geologiniame 
periode Žemėje atsirado didieji
dinozaurai? 

4. Prieš kiek maždaug milijonų 
metų Žemėje išmirė 
dinozaurai? 
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1. Į kurio svarbaus geografijai objekto atidarymą susirinko šie 
žmonės?
2. Kur Lietuvoje stovi šis objektas?
3. Kokiu tikslu jis pastatytas? 
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1. Šis vaizdas užfiksuotas Jungtinėse Valstijose. Kokia ūkine 
veikla verčiamasi tamsiai rudoje teritorijoje?
2. Kurioje geografinėje zonoje kuriamos tokios teritorijos? 
3. Su kokiomis problemomis susiduriama tokiose vietose?
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1. Kurio vandenyno ir kuri dalis vaizduojama šiame 3D paveiksle? 
2. Kaip vadinama povandeninė dalis tarp A ir B sausumos plotų ?  
3. Kokios kilmės yra C sala? 
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1. Kuriais metais užfiksuotas štai toks pasaulio gyventojų 
skaičius? 
2. Kuriame žemyne gyventojų skaičius auga sparčiausiai? 
3. Kiek per metus vidutiniškai padaugėja žmonių pasaulyje? 
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1. Kurios šalies sala pavaizduota piešinyje?
2. Nurodykite 3 objektus, iš kurių nustatė, kad sala 
priklauso būtent šiai valstybei. 
3. Kuriam salynui priklauso ši sala?
4. Koks klimatas vyrauja šioje saloje?
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1. Ką vaizduoja šis Europos žemėlapis?
2. Kodėl skirtingos spalvos taškų daugiausia yra Italijoje, 
Graikijoje ir Turkijoje?
3. Kodėl Šiaurės ir Rytų Europoje spalvotų taškų taip mažai?
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Ši nuotrauka padaryta prieš 20 metų vienoje iš Artimųjų
Rytų šalių. 
1. Kurios valstybės teritoriją vaizduoja ši nuotrauka? 
2. Kokia upė teka šiame regione?
3. Ką vaizduoja rudos dėmės nuotraukoje?
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1. Kurio tai globaliojo pasaulio miesto modelis? 
2. Kuriame krante yra šio miesto senoji dalis?
3. Į kurią didžiulę upę įteka ši per miesto centrą tekanti 
upė? 
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1. Kokie tai garsūs keliautojai ir atradėjai (A–E)?
2. Kuris iš jų apiplaukė Žemės rutulį (nurodyk raidę)?
3. Kurios tautybės buvo B ir C keliautojai? 
4. Kurio keliautojo nuopelnai labiausiai kelia abejonių dėl 
patikumumo? 
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1. Kuri su globalizacija susijusi problema vaizduojama šioje 
karikatūroje?
2. Kodėl ši problema aktualiausia Afrikoje? 
3. Kodėl prie šios problemos stipriai prisideda Persų įlankos 
šalys (nurodyk dvi priežastis)?
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1. Kurios Europos šalies pakrantėje iki 2017 metų kovo 8 d. 
stūksojo ši arka?
2. Dėl kokių priežasčių jos neliko?
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VIDEO užduotys 
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1. Įvardykite tris ledo tipus pagal jų išsidėstymo 
pobūdį Antarktyje. 

2. Kurio ledo plotas per metus smarkiai keičiasi? 

3. Iš kokio ledo tipo susidaro didžiuliai ledkalniai 

4. Kurioje Antarktidos dalyje ledas, kaip akcentuojama 
siužete, pradėjo tirpti? 

5. Jeigu šioje Antarktidos dalyje visas ledas ištirps, 
kurios dvi JAV valstijos nuo to gali nukentėti 
labiausiai. 
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1. Kuri šalis vaizduojama video siužete?  /Jordanija/

2. Kokia yra šios šalies valstybinė santvarka?  
/monarchija/

3. Kaip vadinama šios šalies garsiausia įžymybė, 
patekusi į Naujųjų pasaulio stebuklų septintuką? 
/Petra/

4. Kuris video siužete parodytas objektas yra vienas iš 
pasaulio geografinių rekordų? Koks tai rekordas? 
/Negyvoji jūra, žemiausia sausumos vieta/
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1. Kuris globalusis miestas parodytas video siužete? 

2. Kuriame ekonomikos globalizacijos sektoriuje šio 
miesto reikšmė didžiausia? 

3. Kuris svarbiausias šiam sektoriui priklausantis 
objektas parodytas video siužete? 

4. Kuo dabar skiriasi šio miesto statusas nuo buvusio 
prieš 25 metus?  
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