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I DALIS 
 
 

Atlikdami testo užduotis, savo pasirinktų atsakymų variantų raides įrašykite į lentelę, esančią 
žemiau užduočių. Į klausimus nuo 1 iki 37 yra tik po vieną teisingą atsakymą. Už kiekvieną 
teisingai atsakytą klausimą skiriamas 1 taškas (iš viso 37 taškai). 
 
 
1. XX a. pradžioje antroji valstybė 
pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę 
buvo:  
 
A. Islandija; 
B. Sovietų Rusija;  
C. Suomija;  
D. Vokietija.  
 

 
2. III Seimo laikais iki valstybės 
perversmo Seimo pirmininku buvo: 
 
 
A.  J. Staugaitis;  
B.  J. Vailokaitis; 
C. K. Ambrozaitis;  
D. M. Krupavičius.  

 
3. Steigiamojo Seimo narys, žuvęs 
nepriklausomybės kovose: 
 
 
A. A. Gelgaudas;  
B. A. Matulaitis;   
C. K. Jokantas;  
D. P. Lukšys. 

 
4. Steigiamojo Seimo pirmajam 
posėdžiui sekretoriavo:  
 
A. A. Stulginskis;  
B. G. Petkevičaitė-Bitė;  
C. K. Grinius;  
D. M. Račiukaitienė.  
 

 
5. Valstiečių liaudininkų dienraštis 
tarpukariu vadinosi:   
 
A. „Laisvė“; 
B. „Lietuvos žinios“;  
C. „Tauta“; 
D. „XX amžius“.  
 

 
6. III Seimo laikais Justas Paleckis 
vadovavo: 
 
A. „BNS“ agentūrai; 
B. „Eltos“ agentūrai; 
C. „Linui“; 
D. „Maistui“. 

 
7. Pirmasis olimpinis čempionas 
Antrojoje Lietuvos Respublikoje 
buvo:  
 
A. M. Paulauskas;  
B. R. Ubartas; 
C. V. Alekna; 
D. V. Kidykas.  
 

 
8. Į Krikščionių demokratų bloką 
neįėjo:  
 
A. Lietuvos darbo federacija;  
B. Lietuvos krikščionių demokratų 
partija; 
C. Lietuvos ūkininkų partija;  
D. Lietuvos ūkininkų sąjunga. 
 

 
9. A. Smetona redagavo:  
 
 
A. „Laisvę“; 
B. „Rytą“; 
C. „Sekmadienį“;  
D. „Vairą“. 

 
10. Antrosios Lietuvos Respublikos 
ministras pirmininkas, ilgiausiai 
dirbęs šiose pareigose, buvo:  
 
A. A. Abišala;  
B. A. Brazauskas;  
C. A. Šimėnas; 
D. A. Šleževičius.  
 

 
11. 1926 m. oficialus valdžios 
laikraštis vadinosi:  
 
 
A. „Lietuva“; 
B. „Lietuvos aidas“; 
C. „Tauta“; 
D. „XX amžius“. 
 

 
12. Valdant „Naujosios politikos“ 
koalicijai, Lietuvos ministru 
pirmininku buvo: 
 
A. A. Abišala; 
B. A. Brazauskas;  
C. A. Paulauskas;  
D. R. Paksas. 

 
13. Kauno „Žalgirio“ krepšinio 
komanda Eurolygą laimėjo: 
 
A. 1995 m.;  
B. 1999 m.; 
C. 2001 m.; 
D. 2003 m. 

 
14. Renkant Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininką 
V. Landsbergis nurungė: 
 
A. A. Brazauską; 
B. A. Sakalą; 
C. K. Prunskienę; 
D. V. Kubilių. 

  
15. 1922 m. Konstitucija priimta, už 
ją balsavus krikščionių demokratų 
blokui. Kurios tautinės mažumos 
atstovų frakcija Steigiamajame Seime 
taip pat balsavo už konstitucijos 
priėmimą?  
 
A. Lenkų; 
B. Rusų; 
C. Vokiečių; 
D. Žydų. 
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16. 1993 m. Lietuvoje nukaldinta  
pirmoji proginė 10 litų moneta buvo 
skirta:  
 
A. pergalės, pasiektos 
nepriklausomybės kovose, metinėms; 
B. pirmojo Pirmosios Lietuvos 
Respublikos Prezidento išrinkimo 
metinėms; 
C. pirmosios Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės pergalės Europos 
čempionate metinėms; 
D. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
skrydžio per Atlantą metinėms. 
 

 
17. 1918 m. lapkričio 26 d. Vokiečių 
okupacinė valdžia Lietuvos 
vyriausybei per Rytų skolinamąją 
kasą suteikė paskolą: 
 
A.  5 mln. markių; 
B.  10 mln. markių; 
C.  15 mln. markių; 
D.  20 mln. markių. 

 
18. 1992 m. Seimo rinkimų įstatyme 
įteisinta ši rinkimų sistema: 
 
 
A. Absoliučios daugumos 
atstovavimo; 
B. Mišri (50 % daugumos 
atstovavimo ir 50 % proporcinė); 
C. Paprastosios daugumos 
atstovavimo; 
D. Proporcinė. 
 

 
19.  Stambiausio nominalo Pirmosios 
Lietuvos Respublikos lito banknotas 
buvo šios vertės:  
 
A. 100 litų; 
B. 200 litų; 
C. 500 litų; 
D. 1000 litų. 
 

 
20.  Visas Pirmosios Lietuvos 
Respublikos litų monetas projektavo: 
 
  
A. Antanas Žmuidzinavičius;  
B. Juozas Zikaras; 
C. Petras Kalpokas; 
D. Petras Rimša. 
 

 
21.  Kuriame atsakymo variante 
išvardinti visi miestai, kuriuose 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 
iškovojo Europos čempionės titulą? 
 
A. Helsinkis, Vilnius, Talinas; 
B. Krokuva, Berlynas, Kaunas; 
C. Ryga,  Kaunas, Stokholmas; 
D. Vilnius, Ryga, Berlynas.   
 

 
22.  Kurios sporto šakos Lietuvos 
moterų rinktinė 1997 m. Vengrijoje 
tapo Europos čempione?  
 
A. Krepšinio; 
B. Rankinio; 
C. Tinklinio; 
D. Žolės riedulio.    
 

 
23.  Kuriame atsakymo variante 
išvardintos visos valstybės, su 
kuriomis Lietuva turėjo bendrą 
sausumos sieną 1938 m.?  
 
A. Latvija, SSRS, Vokietija; 
B. Lenkija, SSRS, Vokietija; 
C. SSRS, Lenkija, Latvija; 
D. Vokietija, Latvija, Lenkija. 
 

 
24.  Kuriame atsakymo variante visi 
išvardyti asmenys yra ėję Lietuvos 
Respublikos Ministro Pirmininko 
pareigas 1990 – 2004 m. laikotarpyje? 
  
A. Adolfas Šleževičius, Dalia 
Grybauskaitė, Algirdas Mykolas 
Brazauskas; 
B. Aleksandras Abišala, Andrius 
Kubilius, Rolandas Paksas; 
C. Bronislovas Lubys, Albertas 
Šimėnas, Gediminas Kirkilas; 
D. Vytautas Landsbergis, Gediminas 
Vagnorius, Kazimiera Danutė 
Prunskienė. 
 

 
25.  Pasirinkite teisingą 1988 – 1993 
m. įvykių chronologinę seką: 1. 
Įsteigta Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio iniciatyvinė grupė 2. 
Išrinktas pirmasis atkurtos Lietuvos 
Respublikos Prezidentas 3. Įvyko 
Baltijos kelias 4. Įvyko pirmieji 
demokratiniai rinkimai į LSSR 
Aukščiausiąją Tarybą.  
 
A.  1234; 
B.  1342; 
C.  3124; 
D.  4213.  
 

 
26.  Pirmoji užsienio valiuta, su kuria 
fiksuotu kursu buvo susietas 1993 m. 
įvestas litas:  
 
 
A.  Didžiosios Britanijos svaras; 
B.  Euras; 
C.  JAV doleris; 
D.  Rusijos rublis. 
 

 
27.  1990 m. atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę, šalyje susiformavo 
ši partinė sistema:  
 
A. daugiapartinė;  
B. dvipartinė; 
C. sistema su viena dominuojančia 
partija; 
D. vienpartinė. 
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28. Dabartinėje Lietuvos Respublikos 
Prezidento vėliavoje prie Lietuvos 
valstybės herbo pavaizduoti grifas ir:  
 
A. elnias; 
B. erelis; 
C. vienaragis; 
D. žirgas.  

 
29.  1988 m. rudenį pradėtas leisti 
pirmasis legalus Sąjūdžio savaitraštis 
vadinosi:  
 
A. Atgimimas;  
B. Lietuvos Rytas; 
C. Tiesa; 
D. Vakarinės naujienos. 

 
30.  1921 m. Lietuvai stojant į Tautų 
Sąjungą, šios organizacijos 
Asamblėjoje prieš Lietuvos priėmimą 
balsavo atstovai iš Lenkijos ir:  
A. Latvijos;  
B. Prancūzijos; 
C. Rumunijos; 
D. Sovietų Rusijos.    
 

 
31. Kokios tautinės mažumos atstovų 
Lietuvos seimuose 1920–1927 m. 
buvo mažiausiai ? 
 
A. Lenkų; 
B. Rusų; 
C. Vokiečių; 
D. Žydų. 
 

 
32. Kokioje šalyje Lietuva 1935 m. 
pirko savo pirmuosius prekybos 
laivus-šaldytuvus ? 
 
A. Danijoje; 
B. Norvegijoje; 
C. Švedijoje; 
D. Vokietijoje. 
 

 
33. 1917 m. gruodžio 11 d. akto 
pirmosios dalies pagrindu pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę 1918 m. 
vasario 9 d. prašyta: 
 
A. Danijos; 
B. JAV; 
C. Norvegijos; 
D. Švedijos. 
 

 
34. Kaip vadinosi pasaulinė paroda 
Paryžiuje 1937 m., kurioje Lietuva 
pirmą kartą dalyvavo kaip 
nepriklausoma valstybė ? 
 
A. „Menas ir mokslas šiandien“; 
B. „Menas ir technika moderniame 
pasaulyje“; 
C. „Menas ir technika: dabartis ir 
ateitis“; 
D. „Mokslas ir technika moderniame 
pasaulyje“. 
 

 
35. Vienintelis Pirmosios Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministras-
ūkininkas: 
 
A. Jonas Aleksa; 
B. Juozas Skaisgiris; 
C. Juozas Tūbelis; 
D. Stasys Putvinskis. 
 

 
36. LR Aukščiausioji Taryba Žemės 
reformos įstatymą priėmė: 
 
A.  1991 m. birželio 18 d.; 
B.  1991 m. liepos 25 d.; 
C.  1991 m. liepos 31 d.; 
D.  1991 m. rugpjūčio 31 d. 
 

 
37. Lietuvos mokslo premijos 
teikiamos nuo: 
 
A.  1991m; 
B.  1992 m; 
C.  1993 m; 
D.  1994 m. 
 
 

I DALIES ATSAKYMAI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

31 32 33 34 35 36 37 
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II DALIS 

Visos II dalies galima teisingų atsakymų taškų suma 24 taškai 
 

Remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E bei savo žiniomis, atsakykite į 1-7 klausimus 

Šaltinis A 
Didžiai Gerbiamas Pone Ministre, 
Tikrai patenkintas pranešu Jums Pone Ministre, kad rugpjūčio 26 d. Lenkijos Respublikos 
Vyriausybė nutarė užmegzti su Lietuva normalius tarpvalstybinius santykius. Reiškiu tikrą 
džiaugsmą dėl fakto, kad laipsniškai nyksta kliūtys, buvusios iki tol kelyje į Lietuvos 
nepriklausomybę. Manau, kad jau netrukus galėsiu aplankyti nepriklausomos Lietuvos sostinę – 
Vilnių ir pasirašyti su Jumis, Pone Ministre, bendrą Deklaraciją, kurioje bus nustatyti geri 
kaimyniški mūsų valstybių santykiai“.  
                     Ištrauka iš Lenkijos Respublikos užsienio reikalų ministro Krzysztof Skubiszewski pareiškimo 
 
 
Šaltinis B 
„Posėdžio pradžia 12 val. 55 min. 
Ministerio Pirmininko pavaduotojas Susisiekimo Ministeris inž. J. Stanišauskis. Gerbiamieji 
tautos atstovai. Lenkijos vyriausybė pateikė Lietuvos vyriausybei ultimatumą, reikalaudama 
užmegzti diplomatinius santykius. Gresiančio Lietuvai pavojaus Vyriausybė tuojau kreipėsi į 
draugingų valstybių vyriausybes, atkreipdama jų dėmesį į gresiantį taikai pavojų ir prašydama 
padėti mums savo politine įtaka. Šio Vyriausybės kreipimosi pasekimai buvo pakartotini ir 
primygtini demaršai Varšuvoj. Lietuvos Vyriausybė yra dėkinga toms draugingoms valstybėms, 
kurios šią rimtą mūsų kraštui valandą stengėsi padėti Lietuvai, padėdamos tuo pačiu taikos ir teisės 
reikalu. Deja, pasakytos pastangos nesulaikė ultimatumo: jis buvo Lietuvai vis dėlto pateiktas. 
Jėgos perspektyva yra Lenkijos pusėje, bet jėga nėra teisė.  
Tokiomis aplinkybėmis Lietuvos Vyriausybė nutarė išpildyti lenkų Vyriausybės reikalavimus gerai 
žinodama, kad Lietuvos visuomenė, prireikus, yra nusistačiusi vieningai visomis išgalėmis ginti 
savo Tėvynę.  
Pirmininkas. Kas norėtų kalbėti dėl to pareiškimo? Žodį gauna atstovas Janavičius. 
Janavičius. Gerbiamieji tautos atstovai. Aš siūlau Seimui priimti tokį nutarimą: „Seimas laiko, kad 
Vyriausybė esamose sąlygose buvo priversta priimti Lenkijos Vyriausybės ultimatumą“.  
Pirmininkas. Daugiau kalbėti užsirašiusiųjų nėra. Aš siūlau balsuoti. Kas prieš tą nutarimą? Prieš 
nėra. Tad pasiūlymas priimtas Daugiau klausimų nėra. Šis nepaprastas posėdis baigiamas, o 
paprastas posėdis bus kitą antradienį.  (13 val. 2 min.)“. 

Ištrauka iš nepaprastojo Seimo posėdžio. 
 
  

Šaltinis C  
„Gedimino miestas, Lietuvių Tautos genijaus kūrinys ir jos didingas praeities liudytojas, drauge su 
aplinkinėmis žemėmis sugrįžo į Lietuvos Valstybės sudėtį. Šiomis jaudinančiomis dienomis 
Lietuvos Respublika įgyvendino svarbų savo Valstybės konsolidacijos ir tautinio susivienijimo 
uždavinį. Vilnius atgavo tikrąją savo paskirtį.  
Pradėdamas kaip Vyriausybės įgaliotinis vykdyti Respublikos Prezidento man pavestą uždavinį – 
įstatyti karo ir politinio persitvarkymo sukrėstą Vilniaus miesto ir srities gyvenimą į bendras 
Lietuvos Respublikos vėžes, pareiškiu:  
1) tie, kurie čia esate gimę ir užaugę ar šiaip jau tampriai susiję su šiuo kraštu, esate šiandien 
pilnateisiai Lietuvos piliečiai, 
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2) Vyriausybė ateina į Jus su meile ir kartu su pasiryžimu amžiams išsaugoti Lietuvai šį taip brangų 
jos protėvių palikimą, 
3) Vyriausybė atsižvelgs į Jūsų kultūrinius savitumus ir laiduos Jums rimtį, 
4) Vyriausybė stengsis parūpinti visiems, kurie to reikalingi, darbo ir duonos ir dės pastangų 
nugalėti medžiaginio pobūdžio sunkumus“.  

                    Ištrauka iš atsišaukimo „Į Vilniaus miesto ir srities gyventojus” 
 
 

Šaltinis D  
„Paskutiniu laiku nepaprastai pagyvėjo Lenkijos oficialiųjų ir visuomeninių organų varomoji akcija 
prieš Lietuvą, jos vyriausybę ir visuomenines organizacijas. Lietuvai metami kaltinimai, esą ji 
nesutvarkanti savo santykių su Lenkija, palaikiusi ir palaikanti ukrainų organizacijų teroristinę 
veiklą prieš Lenkijos vyriausybę, o savo krašte skriaudžianti ir terorizuojanti lenkų tautybės 
gyventojus.  
Vilniui Vaduoti Sąjunga dėl viso to pareiškia, kad ši Lenkijos akcija nepalauš lietuvių tautos 
pasiryžimo ir valios kovoti už šventąsias lietuvių tautos teises, 
Ragina Lietuvos visuomenę, ypač Sąjungos skyrius, energingomis, bet kultūringomis priemonėmis 
reaguoti prieš tokią klastos ir aiškiai permatomų politinių sumetimų padiktuotą Lenkijos akciją prieš 
Lietuvą ir stropiai ir nenuilstamai budėti Lietuvos Pietų-Rytų reikalų sargyboje“.  
                                                                        Ištrauka iš Vilniui Vaduoti Sąjungos Centro Komiteto nutarimo 
 
 
 
Šaltinis E 
„Ekscelencija,  
Jau keliais atvejais Lietuvos Vyriausybė yra pareiškusi esanti tvirtai nusistačiusi spręsti draugiškai 
visus neišspręstus klausimus tarp Lietuvos ir Lenkijos. Lietuvos Vyriausybė įrodė savo taikingumą 
derybose, vengdama kraujo praliejimo, kuris galėtų sukliudyti ateityje gerus santykius tarp abiejų 
valstybių ir apsunkinti išsprendimą klausimų, kurie sukėlė dabartinį konfliktą. Lietuvos Vyriausybė, 
nusistačiusi visada laikytis tos elgsenos, jaučiasi turinti teisę laukti to pat iš Lenkų Vyriausybės. Bet 
štai pasirodė, kad net pasitarimų metu lenkų kariuomenė užpuolė mūsiškę Varėnoje ir užėmė tą 
vietovę. Be to, mes sužinojome, jog lenkų kariuomenė, nepaisydama pasirašytų paliaubų nuo 
dešimtos valandos ryto, paleido tą pačią dieną aštuonioliktą valandą šarvuotą traukinį iš Varėnos, 
kad galėtų pulti mūsų poilsiaujančius dalinius apie Diekšę ir Bartelius. Dar tą pačią dieną lenkų 
kariuomenė nužygiavo nuo Lydos Vilniaus link. Visi tie žygiai mus verčia kreipti dėmesį į jų 
prieštaravimą Lenkų Vyriausybės įsipareigojimams Tautų Sąjungai, taip pat ir lenkų delegacijos 
pažadams.  
Malonėkite priimti pagarbos pareiškimus (pas. P. Klimas, Užsienių reikalų ministerijos 
valdytojas)“.  
   
 
 
44. Kokiai problemai nagrinėti skirti šaltiniai A-E. Kodėl ta problema atsirado? 
       .........................................................................................................................................................1 taškas 
       .........................................................................................................................................................1 taškas 

 
 

45. Surašykite šaltinius chronologine tvarka 
.......................................................................................................................................…………..1 taškas 
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46. Remdamiesi šaltiniu E ir žiniomis, nurodykite kokiomis aplinkybėmis parašytas šis šaltinis. Įvardykite 
minimų derybų pavadinimą, nurodykite jų tikslų laiką ir pasirašymo vietą. 

  
Aplinkybės  
.......................................................................................................................................…………..1 taškas 
Derybų pavadinimas 
.......................................................................................................................................…………..1 taškas 
Derybų laikas 
.......................................................................................................................................…………..1 taškas 
Derybų pasirašymo vieta 
.......................................................................................................................................…………..1 taškas 
 

 
47. Remdamiesi šaltiniu D ir žiniomis, nurodykite, kada buvo įsteigta Vilniui Vaduoti Sąjunga? Kuriais 
metais ir kodėl ji buvo uždaryta? Paaiškinkite žodžius: „nenuilstamai budėti Lietuvos Pietų-Rytų reikalų 
sargyboje“. 
 
       Įsteigimo metai 

.................................................................................................................................…………..1 taškas 
Uždarymo metai 
.................................................................................................................................…………..1 taškas 
Uždarymo priežastis 
.................................................................................................................................…………..1 taškas 
Žodžių paaiškinimas 
.................................................................................................................................…………..1 taškas 

 
48. Remdamiesi šaltiniais B, C ir žiniomis, nurodykite Seimo posėdžio sušaukimo aplinkybes. Kuriais metais 
ir kokiu būdu šis Seimas buvo išrinktas? Kokią išvadą galite padaryti apie pateikto Seimo posėdžio trukmę? 
Paaiškinkite šaltinyje C esančius žodžius: „Vilnius atgavo tikrąją savo paskirtį“.  
 
      Seimo posėdžio sušaukimo aplinkybės  

....................................................................................................................................…………..1 taškas 
Seimo išrinkimo metai 
....................................................................................................................................…………..1 taškas 
Seimo išrinkimo būdas 
....................................................................................................................................…………..1 taškas 
Išvada apie Seimo posėdžio trukmę  
....................................................................................................................................…………..1 taškas 
Žodžių paaiškinimas  
....................................................................................................................................…………..1 taškas 
 

49. Remdamiesi šaltiniu A ir žiniomis, nurodykite aplinkybes, metus, kuriais pareiškimais buvo parašytas ir 
argumentą, kodėl taip manote?  

Pareiškimo parašymo aplinkybės 
....................................................................................................................................…………..1 taškas 
Pareiškimo parašymo metai 
....................................................................................................................................…………..1 taškas 
Argumentas 
....................................................................................................................................…………..1 taškas 

 
50. Remdamiesi šaltiniais A-E (1 taškas) ir žiniomis, chronologiškai aprašykite (1 taškas) kaip buvo 
sprendžiama šaltiniuose aptariama problema. Kokia priežastis lėmė, kad ši problema kurį laiką nebuvo 
išspręsta? (1 taškas) Kaip pavyko ją išspręsti? (1 taškas) 

................................................................................................................................................………….. 

................................................................................................................................................………….. 
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................................................................................................................................................………….. 

................................................................................................................................................………….. 

................................................................................................................................................………….. 

................................................................................................................................................………….. 

................................................................................................................................................………….. 

................................................................................................................................................………….. 

................................................................................................................................................………….. 

.......................................................................................................................................………….4 taškai 
 

II dalies atsakymų taškų suma 
 
 

 
 

III DALIS 
Remdamiesi žemėlapiu ir žiniomis, atsakykite į klausimus. Visos III dalies teisingų atsakymų 
suma 30 taškų. 

 

a ................. 
b ------------- 
c_ _ _ _ _ _ 
 
51. Kuriai Lietuvos problemai nagrinėti skirtas žemėlapis? Nurodykite jos chronologines ribas? 
 
Problema 
.......................................................................................................................................…………...... 1 taškas 
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Chronologinės ribos 
.......................................................................................................................................…….…….......1 taškas 
 
52. Įvardykite teritoriją, pažymėtą raide A. Kokia sutartimi ir kada ji buvo priskirta Lietuvai? Kuriai 
valstybei ši teritorija priklauso šiandien?  
 
Teritorijos pavadinimas  
.......................................................................................................................................…………...... 1 taškas 
Sutarties pavadinimas  
.......................................................................................................................................……….….......1 taškas 
Sutarties laikas 
......................................................................................................................................…….….….......1 taškas 
Valstybė, kuriai šiuo metu priklauso ši teritorija 
......................................................................................................................................…….……........1 taškas 
 
53. Įvardykite teritoriją, pažymėtą raide B. Kam ši teritorija priklausė tarpukariu? Nurodykite pagrindinę 
priežastį, kodėl keitėsi jos šeimininkas? 
Teritorijos pavadinimas  
......................................................................................................................................…………...... 1 taškas 
Iki 1919 m. priklausė 
......................................................................................................................................………….......1 taškas 
 
1919-1923 m. administravo 
......................................................................................................................................………….......1 taškas 
Priežastis 
......................................................................................................................................………….......1 taškas 
 
Nuo 1923 m. priklausė 
......................................................................................................................................………….......1 taškas 
Priežastis 
......................................................................................................................................………….......1 taškas 
 
Nuo 1939 m. pavasario  
......................................................................................................................................………….......1 taškas 
Priežastis 
......................................................................................................................................………….......1 taškas 
 
54. Įvardykite teritoriją, pažymėtą raide C. Kuriai valstybei ši teritorija priklausė tarpukariu? Nurodykite 
aplinkybes ir laiką, kada pasikeitė jos šeimininkas.  
Teritorijos pavadinimas  
......................................................................................................................................…………...... 1 taškas 
Valstybė 
......................................................................................................................................…………...... 1 taškas 
Šeimininko pasikeitimo aplinkybės 
......................................................................................................................................…………...... 1 taškas 
Šeimininko pasikeitimo laikas .....................................................................................…………...... 1 taškas 
 
55. Pažymėkite žemėlapyje Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius 
......................................................................................................................................…………...... 1 taškas 
56. Paaiškinkite a sutartinio ženklo reikšmę 
......................................................................................................................................…………...... 1 taškas 
57. Paaiškinkite b sutartinio ženklo reikšmę 
......................................................................................................................................…………...... 1 taškas 
58. Paaiškinkite c sutartinio ženklo reikšmę 
......................................................................................................................................…………...... 1 taškas 
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59. Įvardykite vietoves pažymėtas žemėlapyje skaičiais 1-8. Kuo jos ypatingos aprašomuoju laikotarpiu?  
1. ...................................................................................................................................…………...... 1 taškas 
2. ...................................................................................................................................…………...... 1 taškas 
3. ................................................................................................…………......................................... 1 taškas 
4. ................................................................................................…………......................................... 1 taškas 
5. ................................................................................................…...................................………...... 1 taškas 
6. ..................................................................................................................…………....................... 1 taškas 
7. ................................................................................................…..............................………........... 1 taškas 
8. ................................................................................................…………......................................... 1 taškas 
 
 

III dalies atsakymų taškų suma 
 
 

 
IV DALIS 

Visos IV dalies teisingų atsakymų taškų suma 40 taškų 
 
I. Remdamiesi tekstų ištraukose pateikta informacija bei savo žiniomis, nustatykite ir 
nurodytose vietose įvardinkite Pirmosios arba Antrosios Lietuvos Respublikos asmenybes, 
apie kurias yra rašoma žemiau pateiktose ištraukose (iš viso 10 taškų). 
 

60. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordino kavalierius, režisierius. [...] Už 
spektaklių A. Puškino ,,Mocartas ir Saljeris. Don Chuanas. Maras“, A. Čechovo ,,Trys seserys“, V. 
Šekspyro ,,Hamletas“ režisūrą apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno premija (1997 m.), už 
spektaklio A. Čechovo ,,Dėdė Vania“ laikraščio ,,Politiki“ (Belgradas, Jugoslavija, 1988) apdovanotas 
prizu už geriausią režisūrą. Taorminio menų komitetas (Italija) ir Europos teatro sąjunga apdovanojo 
spec. prizu už nuopelnus teatro menui (1991 m.). Tarptautinio festivalio ,,Auksinė kaukė“ (Maskva, 
Rusija, 1998), Lietuvos Respublikos vyriausybės premijos (1999 m.), tarptautinės Baltijos asamblėjos 
meno premijos laureatas. Užsienyje vaidinti jo režisuoti spektakliai ,,Dėdė Vania“, ,,Pirosmani, 
Pirosmani“, ,,Kvadratas“, ,,Trys seserys“. [...] Apdovanotas ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju 
kryžiumi (2003 m.) . (...................................................................................................................................) 

 
61. Iš Niujorko Floyd Bennet aerodromo ,,Lituanica II“ pakilo rugsėjo 21 d. rytą. Beskrisdamas [...] 
pateko į rūką, paskui į šlapdribą, lėktuvas apledėjo ir negalėjo skristi numatytame 3,8 km. aukštyje, o 
skrisdamas žemiau sunaudojo daugiau degalų nei buvo planuota. Todėl [...] nusprendė tūpti Airijoje. Iš 
nutūpusios ,,Lituanica II“ bakų išleista 170 galonų benzino, su kuriuo... buvo galima pasiekti Kauną. 
[...]. Tačiau tai buvo vienintelis 1935 m. pavykęs Šiaurės Atlanto perskridimas.  
(.................................................................................................) 

 
62. Lietuvių visuomenės ir valstybės veikėjas, advokatas [...]. Socialistų liaudininkų demokratų partijos 
įkūrėjas ir pirmininkas [...]. Buvo antrosios ir ketvirtosios Lietuvos vyriausybės vadovas (ministras 
pirmininkas) [...]. Valstiečių liaudininkų partijai laimėjus 1926 m. gegužės mėnesį vykusius rinkimus, jis 
vėl buvo ministras pirmininkas ir užsienio reikalų bei teisingumo ministras [...]. Jo vadovaujama 
delegacija su SSRS pasirašė 1926 m. Nepuolimo sutartį. 
(........................................................................................................................................) 

 
63. Lietuvos kariuomenės karininkas [...]. 1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Dalyvavo lietuvių 
karių veikloje Rusijoje. Vitebske Ypatingojo lietuvių bataliono kuopos vadas, bataliono vado adjutantas, 
kurį laiką ėjo bataliono vado pareigas [...]. 1919 m. pr. 1 pėstininkų pulko (Alytuje) vado padėjėjas 
(pavaduotojas), ėjo pulko vado pareigas [...]. Pirmasis žuvo per Nepriklausomybės kovas. 
(.................................................................................................) 
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64. Lietuvos valstybės veikėjas, istorikas [...]. Tapo pirmosios Lietuvos vyriausybės vadovu. Buvo 
vienas iš tautininkų partijos veikėjų [...]. Buvo vienas iš valstybinio perversmo organizatorių, po jo tapęs 
ministru pirmininku ir užsienio reikalų ministru. Bet dėl nesutarimų su A. Smetona 1929 m. iš 
vyriausybės buvo pašalintas. (............................................................)   
 
65. Nuo 1931 m. žaidė JAV krepšinio įvairių klubų komandose. 1936 m. su JAV krepšinio rinktine tapo 
olimpiniu čempionu [...]. 1938 m. jo vadovaujama JAV lietuvių krepšinio komanda tapo Lietuvos 
tautinės olimpiados nugalėtoja [...]. 1939 m., būdamas Lietuvos krepšinio rinktinės treneriu ir 
rezultatyviausiu žaidėju, tapo Europos čempionu. Lietuvos rinktinėje žaidė 7 rungtynes, pelnė 94 taškus. 
(......................................................................) 

66. Priklauso tiems 1990 m. kovo 11 d. paskelbto Nepriklausomybės atkūrimo akto signatarams, kurie, 
pasibaigus Atkuriamojo Seimo kadencijai, nepasitraukė iš politikos. [...] Du kartus tapo Lietuvos Res-
publikos Ministru pirmininku - 1991-1992 ir 1996-1999 m. Lietuvos politiniame ir valstybiniame gyve-
nime jis dalyvauja nuo 1988 metų. [...] Kai 1991 m. sausio 13-ąją 33 metų ekonomikos daktaras pirmą 
kartą tapo Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku, jis buvo jauniausias premjeras Europoje. Tuometi-
nė Vyriausybė ekonominės blokados sąlygomis iš esmės pradėjo kurti rinkos ekonomiką, vykdyti priva-
tizavimą ir kitas reformas. 
(………………………………………………………………………………………) 

67. Politikas, žurnalistas [...]. Kovo 11 akto signataras. [...] Prisidėjo prie LKP atsiskyrimo nuo SSKP 
[...], vienas LDDP vadovų (1996 – 2001 m. pirmininkas) ir jos susijungimo (2001 m.) su LSDP 
organizatorių [...]. 1990 – 1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos / Atkuriamojo seimo 
narys, 1992 m. seniūno pavaduotojas. Nuo 1992 m. seimo narys, 1993 – 1996 m. seimo pirmininkas [...]. 
1999 – 2002 m. Lietuvos šachmatų federacijos prezidentas. 
(..................................................................................................................................................)  

68. 1996 m. olimpinėse žaidynėse užėmė 5 vietą, 1997 m. pasaulio pirmenybėse Atėnuose - 2 vietą, 
1998 m. Europos čempionate Budapešte – 3 vietą, Pasaulio taurės 1998 m. komandinių varžybų 
Johanesburge (PAR) nugalėtojas. (69,66 m.; geriausias sezono pasaulio rezultatas). 2000 m. Sidnėjaus 
olimpinėse žaidynėse laimėjo aukso medalį. [...] Gedimino 5 laipsnio (1996 m.), 3 laipsnio (1997 m.) ir 2 
laipsnio (2001 m.) ordinai. (........................................................)   

69. Viena Lietuvos laisvės gynėjų [...]. Aktyviai dalyvaudavo Sąjūdžio renginiuose. Budėjo Vilniuje prie 
TV bokšto. Per SSRS kariuomenės puolimą užvažiavęs tankas ją mirtinai sužalojo [...]. Apdovanota 
Vyčio kryžiaus 1 laipsnio ordinu (po mirties). 
(....................................................................................................................................................) 

 
II.  Remdamiesi iliustracijose pavaizduotais ženkliukais bei  savo žiniomis, atsakykite į 
klausimus (viso 5 taškai). 

 
 

70. Kuriam Lietuvos politiniam įvykiui yra skirti šie ženkleliai? ................................................... 
............................................................................................................................................ 1 taškas 
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71. Kurios Lietuvos politinės partijos vadovas  ženkleliuose atsispindinčio įvykio išvakarėse 

buvo A. Brazauskas? ................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 1 taškas 
 
72. Nurodykite paskutines valstybines pareigas, kurias ženkleliuose atsispindinčio politinio 

įvykio išvakarėse ėjo A. Brazauskas? ...................................................................................... 
........................................................................................................................................... 1 taškas 
 
73. Nurodykite paskutines valstybines pareigas, kurias ženkleliuose atsispindinčio politinio 

įvykio išvakarėse ėjo S. Lozoraitis? .......................................................................................... 
............................................................................................................................................ 1 taškas 
 
74. Kuo baigėsi ženkleliuose pavaizduotų asmenų politinė konkurencija ženkleliuose 

atsispindinčio politinio įvykio metu? ....................................................................................... 
............................................................................................................................................ 1 taškas 
 

 
III. Pagal Lietuvos Respublikos Atmintinų dienų įstatymo raidę įvardykite šias su Pirmosios 
ir Antrosios Lietuvos Respublikos istorija (olimpiados programos chronologiniuose rėmuose) 
susijusias dienas (nurodykite dienos pavadinimą). (Iš viso 7 taškai). 
 
Sausio 1 – oji ................................................................................................................... 1 taškas 
sausio 13 – oji ................................................................................................................... 1 taškas  
gegužės 1 – oji ................................................................................................................... 1 taškas 
gegužės 15 – oji ............................................................................................................... 1 taškas 
birželio 3 – oji .................................................................................................................. 1 taškas 
birželio 15 – oji ...................................................................................................................... 1 taškas 
spalio 25 – oji .......................................................................................................................... 1 taškas 
 
IV. Remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D bei savo žiniomis, atsakykite į klausimus (iš viso 18 
taškų). 
 
 Šaltinis A Iš Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko kalbos Jungtinėse Tautose 
 

Nepriklausomos pasaulio valstybės, kurios įkūrė ir išugdė Jungtines Tautas, šiandien priėmė 
Lietuvą į savo šeimą. Taip Lietuva, savo amžiaus aštuntą šimtmetį bebaigianti Europos valstybė, 
kurią jos kaimynai net du kartus buvo išbraukę iš žemėlapio, vėl pasirodo, kaip mitų paukštis 
Feniksas, dar kartą gimusi iš savo pačios pelenų. [...] Didelė šeima vienoje šalyje ir šeimų šeima, 
sudaranti žmonių pasaulį, - tokios ateities kūrime mes pasiryžę dalyvauti. Mes norime praplėsti 
nebranduolines ir didelio pasitikėjimo zonas, todėl reikalaujame išvesti iš mūsų teritorijos visą joje 
neteisėtai esančią svetimą kariuomenę; mes neturime jokio priešiškumo ir nejaučiame jokio keršto 
nė vienam kaimynui; mes norime sukurti demokratinę valstybę, kurioje visiems pakaks vietos ir bus 
apsaugota laisvė.  

Tokia yra Lietuvos atsakomybė sau ir tautų bendrijai, kurią sveikiname ištiestomis 
rankomis. 
 
Šaltinis B. Iš JAV  prezidento kalbos 
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Tikėjome, kad šis žemynas nebus padalytas per amžius. Žinojome, kad bus panaikintos 
diktatorių nubrėžtos dirbtinės padalijimo linijos. Šiandien susiskaldymas - jau praeitis. Daugiau 
nebus miunchenų, nebus jaltų.  

Tie, kurie pasirinks Lietuvą savo priešu, taps ir Jungtinių Amerikos Valstijų priešu. 
Drąsiems Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonėms niekada nebereikės kovoti vieniems su agresoriais. 
NATO reikia jūsų. Jūs stiprinsite mūsų, o kitos sąjungininkės stiprins jūsų saugumą. Tačiau NATO 
stiprybė remiasi ne kariuomenės galia, o paprastų vyrų ir moterų būdo tvirtybe. Turime būti 
pasirengę duoti tvirtą atkirtį susidūrę su blogiu ir drąsiai elgtis pavojaus akimirką.  
 
Šaltinis C Iš knygos ,,Lietuvos suvereniteto atkūrimas 1988 – 1991 metais“ 
 

Tačiau didžiausios paramos Lietuva sulaukė iš Atlanto platybėse pasiklydusios, labiausiai į 
Vakarus nutolusios ir labiausiai vakarietiškos Europos valstybės [...]. Sausio 20 d. Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo salėje surengęs spaudos konferenciją, šios šalies užsienio reikalų ministras J. 
Baldwin – Hannibalssonas kalbėjo: ,,Tragiškų įvykių išvakarėse aš gavau V. Landsbergio 
pranešimą apie situaciją Lietuvoje. Jis paprašė imtis iniciatyvos, kad Jungtinėse Tautose būtų 
svarstomas Baltijos klausimas, ir atvykti į Vilnių, tokiu būdu demonstruojant Vakarų solidarumą su 
Baltijos kraštais. Todėl aš čia...“ [...] ...vyriausybės atstovo žodžius patvirtino veiksmai.   
 
Šaltinis D Iš knygos ,,Pasaulis apie Vytautą Landsbergį“ 
 

 
 

75. Įvardykite bendrą idėją, kuri atsispindi šaltiniuose A, B, C, D.  
.........................................................................................................................................1 taškas 

76. Rašytinius šaltinius surašykite chronologine tvarka.  
..........................................................................................................................................1 taškas 
 

77. Remdamiesi šaltiniuose A ir B pateikta informacija bei žiniomis, įvardykite asmenis, kurie 
pasakė kalbas, kurių ištraukos cituojamos šaltiniuose A ir B. 

A........................................................... B...................................................................2 taškai 
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78. Įvardykite valstybę, kurios atstovo kalbos ištrauka yra pateikiama šaltinyje C. 
....................................................................................................................................1 taškas 
 
79. Remdamiesi šaltinyje A pateikta informacija ir žiniomis, nurodykite įvykį, kurio proga buvo 

pasakyta ši kalba bei nurodykite metus, kada ji buvo pasakyta. 
Įvykis............................................................................................. Metai..............2 taškai 

 
80. Kurios valstybės kariuomenę šaltinio A autorius įvardijo kaip neteisėtai esančią Lietuvos 

teritorijoje? Parašykite tikslią datą, kada šios kariuomenės paskutiniai daliniai buvo išvesti iš 
Lietuvos.  

Valstybė.......................................... Data:......................metai ...................mėn........d. 2 taškai 
 

81. Įvardykite miestą, kuriame buvo pasakyta šaltinyje B pateikiama kalba. Koks Šiaurės 
Atlanto tarybos posėdžio Prahoje nutarimas paskatino JAV prezidentą pasakyti šią kalbą?  

Miestas........................... Įvykis................................................................................................... 
.........................................................................................................................................2 taškai 
 
82. Šaltinyje B yra minimos diktatorių nubrėžtos dirbtinės padalijimo linijos. Remdamiesi 

žiniomis, įvardykite du diktatorius (valstybių vadovus), kurie nulėmė Lietuvos likimą 
Antrojo pasaulinio karo išvakarėse. 

.........................................................................................................................................1 taškas 
 

83. Nurodykite įvykį (us), kurį J. Baldwin – Hannibalssonas šaltinyje C vadina tragiškais. 
..........................................................................................................................................1 taškas 

 
84. Pateikite konkretų faktą, įrodantį šaltinio C teiginį, kad ,,vyriausybės atstovo žodžius 

patvirtino veiksmai“ bei paaiškinkite, kuo šie veiksmai buvo svarbūs Lietuvai.  
Faktas................................................................................................................................1 taškas 
Paaiškinimas.....................................................................................................................1 taškas 

 
85. Kurias valstybes simbolizuoja kiekvienas karikatūros (šaltinis D) personažas?  

 
     Tankistas............... Tanką bandantis sulaikyti žmogus...................... Vikingas..................1 taškas 
 

86. Paaiškinkite, su kuriuo rašytiniu šaltiniu ir kodėl labiausiai siejasi karikatūra?  
Šaltinis........... Paaiškinimas............................................................................................................ 
.............................................................................................................................................2 taškai 

 
 
 

IV dalies atsakymų taškų suma 
 
 

 


