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1. Koks hidrografinis objektas pavaizduotas paveiksle? 
2. Kuriuos du vandens telkinius jis jungia? 
3. Kuri geografinė zona dominuoja šiame regione? 
4. Šiuo metu tame regione vyksta intensyvaus masto darbai. 
Koks jų tikslas?
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1. Kurioje didelėje šios valstybės saloje nėra ugnikalnių? 
2. Paaiškinkite vaizduojamo reiškinio dėsningumą. 
3. Kurioje iš pavaizduotų salų yra didžiausias gyventojų 
tankumas? 
4. Kodėl šioje saloje yra toks didelis gyventojų tankumas?
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1. Kurioje šalyje rasta seniausių suakmenėjusių pirmykščių
žmonių kaulų? 
2. Kuris pasaulio regionas (ne žemynas) žmonių buvo 
apgyvendintas vėliausiai? 
3. Koks apytikslis ilgiausio „žmogaus kelio“ atstumas? 

A) 10 000,  B) 20 000,  C) 30 000,  D) 40 000
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1. Kurios tai aktyvios veiklos simbolis? 
2. Kuo ši veikla susijusi su geografija?
3. Be ko ši veikla neįmanoma? 
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1. Kurios valstybės keliu važiuoja štai šis Kazachstano komandos 
sunkvežimis? 
2. Iš ko nusprendėte? 
3. Kuriame maždaug aukštyje užfiksuotas šis vaizdas? 
4. Kurios tautybės sirgaliai, greičiausiai, sveikina Dakaro dalyvius? 
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1. Kurią globalinę problemą vaizduoja šios kartoschemos? 
2. Įvardykite dvi priežastis, kodėl šioje saloje ypač aktuali ši 
problema. 
3. Kuriai gyvūnų rūšiai išnykimu grasina ši problema?
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1. Kas bendro tarp visų 
šių nuotraukų? 

2. Nurodykite dvi 
priežastis, dėl kurių 
vyksta šis procesas. 

3. Kurioje didelėje 
pasaulio saloje ši 
problema aktualiausia?

7



1. Kurių dviejų amžių 
jūreivystės atributai 
pavaizduoti paveiksle? 

2. Iš ko nustatėte amžius?

3. Kurių to laikmečio 
orientavimosi prietaisų 
nėra šiame paveiksle? 
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1. Su kuriomis religijomis arba jų pakraipomis susiję šie 
maldos namai?
2. Kuriuose Lietuvos miestuose (miesteliuose) stovi šie 
maldos namai? 

A B

C D
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1. Kurios Europos valstybės ištrintos šiame žemėlapyje? 
2. Kurios valstybės ir kurios jos dalies nėra šiame žemėlapyje? 
3. Kurių trijų valstybių, jungiančių Juodąją ir Kaspijos jūras, 
nėra šiame žemėlapyje? 
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1. Tarp kurių valstybių eina siena Baarle miestelyje? 
2. Kuria valiuta atsiskaito miestelio gyventojai kavinėse
ir parduotuvėse? 
3. Kodėl kavinių savininkai vakare staliukus perkelia į kitos 
valstybės pusę? 
4. „Kuriomis dviem kalbomis kalba šio miestelio gyventojai?“ 
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1. Kaip vadinamos šios salos? 
2. Kokiu klimatiniu išskirtinumu, atsižvelgiant į geografinę 
padėtį, pasižymi šių salų klimatas? 
3. Kas lemia tokį klimato išskirtinumą?
4. Kurios dvi pagrindinės ūkio veiklos dominuoja šiose 
salose? 

12



Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui paminėti 
siūlomi 100 maršrutų po Lietuvą. 

1. Kuris objektas maršrutų pristatymo emblemoje  simbolizuoja Pietų 
Lietuvą? 

2. Su kuria šalimi siejama C raide pažymėta vieta? 

3. Siekiant paskatinti aktyvų keliavimą po Lietuvą, šis spausdintas leidinys 
buvo kai kuo papildytas. Kuo?  
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Kuriose Brazilijos vietose nufotografuoti šie vaizdai? 
Priskirkite skaičiams atitinkamas raides. 
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1. Kas sieja visas žemėlapyje pažymėtas valstybes?“
2. Kurios valstybės didžiausias miestas yra Dar es Salamas? 
3. Kodėl Australijos sostine netapo Sidnėjus? 
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1. Koks skaičius lietuvių gyvena užsienyje?  
2. Kuriose Šiaurės ir Pietų Amerikos valstybėse yra didžiausios 
lietuvių diasporos? 
3. Nurodykite du atvejus, kai Lietuvos pilietis gali turėti 
dvigubą pilietybę.
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1. Kurio ūkio sektoriaus 
sukuriamas apskričių BVP 
parodytas žemėlapyje? 

2. Kokiose dvejose apskrityse 
šis ūkio sektorius duoda 
didžiausią pridėtinę vertę? 

3. Nurodykite dvi priežastis, 
kodėl šio sektoriaus didžiausia 
pridėtinė vertė yra būtent 
šiame regione?
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VIDEO užduotis

1. Kuris miestas parodytas video siužete?

2. Kuriai šaliai jis priklauso?

3. Kaip vadinasi valstija, kurios sostinė yra šis miestas?

4. Kuo šis miestas svarbus lietuviams?
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VIDEO užduotis

1. Kurios šalies vaizdai parodyti video siužete?

2. Įvardykite vulkaninius reiškinius, kuriuos matėte 
šiame siužete. 
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VIDEO užduotis

1. Kaip vadinasi kranto tipas, pavaizduotas video
siužete?

2. Kuriai Europos šaliai jis būdingas?

3. Paaiškinkite, kaip susidarė šis krantas. 
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