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	 InternetInIs	testas

1.  Šiuo metu svarbiausia pasaulyje 
 eksportuotoja yra:

A Vokietija

B JAV

C Japonija

D Kinija

 2. Kuri pagrindinė priežastis lėmė „demografinį  
 sprogimą“?

A valstybių demografinė politika 
 skatino gimstamumą

B žemės ūkio plėtra skatino šeimas 
 turėti daugiau vaikų

C mirtingumo sumažėjimas dėl 
 medicinos pažangos

D natūraliojo gyventojų prieaugio 
 didėjimas ekonomiškai stipriose šalyse

3. Miestas, kuriame yra šventykla su garsiuoju   
 „kaabos” akmeniu.

A Jeruzalė

B Meka

C Medina

D Damaskas

5. Kuris teiginys netinka NATO organizacijai:

A būstinė Niujorke

B 2004 m. Lietuva tapo šios 
 organizacijos nare

C organizacija įkurta 1949 m.

D nariai yra įsipareigoję ginti laisvę, 
 saugoti bendrą paveldą  ir civilizaciją

6. Šis miestas laimėjo Europos Sąjungos įsteigtą  
 apdovanojimą už atsinaujinančios natūralios  
 energijos reklamavimą ir miesto gyventojų   
 skatinimą dėtis prie jos vartojimo. Mieste   
 gyventojai yra skatinami užuot važiavę  
 automobiliu rinktis viešąjį transportą arba   
 važiuoti dviračiais. 

A Berlynas

B Paryžius

C Reikjavikas

D Amsterdamas

30 taškų

4. Indoeuropiečių kalbų šeimai nepriklauso:

A persų kalba

B turkų kalba

C airių kalba

D graikų kalba

7. 2012 metai Europoje paskelbti:

A kovos su skurdu ir socialine atskirimi metais

B savanoriškos veiklos metais

C vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų 
 solidarumo metais

D kūrybiškumo ir naujovių metais

8. Kokia dalis pasaulio pabėgėlių gyvena 
 besivystančiose šalyse?

A 80%

B 50%

C 30%

D 10%
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9. Kurios tautos atstovai pavaizduoti nuotraukoje?

A papua

B bušmenai

C maoriai

D malagasiai

12. Ką vaizduoja šis pasaulio žemėlapis?

A urbanizacijos lygį

B raštingumo lygį

C vidutinę moterų gyvenimo trukmę

D mirtingumo lygį

10. Nuotraukoje pavaizduotas vienas iš 
  seniausių Lietuvos etnografinių gatvinių   
  kaimų. Koks  tai kaimas?

A Marcinkonys

B Paberžė

C Palūšė

D Zervynos

11. Kokie maldos namai pavaizduoti nuotraukoje?

A mečetė

B kenesa

C cerkvė

D stupa

13.  Kuris garsus keliautojas pavaizduotas 
  paveikslėlyje? 

A Vaskas da Gama

B Abelis Tasmanas

C Džeimsas Kukas

D Fadėjus Belingshauzenas

14. Koks cheminis elementas yra trečioje 
  vietoje Žemės plutos cheminėje sudėtyje, %?

A geležis

B aliuminis

C magnis

D kalcis

?

%

%
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15. Kapadokijos srities (Turkija) kraštovaizdžių   
  ypatumas – įmantrios formos uolos.  
  Kokios uolienos sudaro šių uolų „kepures“? 

A bazaltas

B klintis

C dolomitas

D vulkaninis tufas

18. Kokia eilės tvarka susidaro trogas? 

A A B c D

B B c D A 

C D c A B

D A B D c

16. Antroji pasaulyje vandeningumu ir baseino  
  plotu upė:

A Nilas

B Kongas

C Misisipė

D Jangdzė

17. Kurioje šalyje gyvena šie gyvūnai? 

A Brazilijoje

B Kamerūne

C Indijoje

D Indonezijoje

A B

C D

19. Kurioje šalyje yra šis į UNEScO pasaulio 
  paveldo sąrašą įtrauktas religinis kompleksas? 

A Armėnijoje

B Indijoje

C Uzbekijoje

D Tailande

20. Kurie iš šių miestų yra toje pačioje laiko   
  juostoje kaip ir Vilnius?

A Kairas, Keiptaunas

B Tripolis, Lagosas

C Baku, Dubajus

D Alžyras, Senegalas

21. Kuris iš vėjų dieną pučia viena kryptimi, 
  o naktį – priešinga kryptimi?

A kalnų slėnių vėjas

B bora

C fenas

D sirokas
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22. Kurio JAV miesto klimatograma čia 
  pavaizduota?

A Majamis

B Vašingtonas

C Sietlas

D San Franciskas

25. Kokio dūlėjimo pavyzdys yra ši uola 
  vandenyno pakrantėje? 

A mechaninio 

B biologinio

C cheminio 

D fizinio
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23. Kuria tvarka susidaro kaldera? 

A B c A D

B A B c D

C D B A c

D c A B D

B

C

A

D

24. Kuriam iš pateiktų regionų nebūdingas 
  štai toks riasinis kranto tipas? 

A Anglijos pietų pakrantei

B Airijos vakarų pakrantei

C Bretanės pusiasalio pakrantei

D Vokietijos šiaurės vakarų pakrantei
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26. Nuotraukoje pavaizduotas Arizonos 
  valstijoje esantis geografinis objektas: 

A karstinė įgriuva

B ugnikalnio krateris

C meteoritinis krateris

D naudingųjų iškasenų karjeras 

27. Dirvožemių glėjėjimo procesas labiausiai   
  paplitęs:

A drėgnuosiuose atogrąžų miškuose

B stepėse

C plačialapių miškuose

D tundroje

28. Toks taigos kraštovaizdis būdingas: 

A Šiaurės Europai

B Vakarų Sibirui

C Šiaurės rytų Sibirui

D Rusijos Tolimųjų Rytų pietums

29. Kaip vadinamas nuotraukoje matomas 
  augalijos tipas? 

A makija

B skrubas

C pampa

D gariga

 30.  Kokią problemą vaizduoja ši karikatūra? 

A mažėjantį vaikų skaičių šeimose

B Kinijos „vieno vaiko politikos“ padarinį

C besaikį vaikų lepinimą visame pasaulyje

D vaikų auklėjimą ikimokykliniame amžiuje
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1. Kokioje demografinėje pakopoje buvo Tailandas 1990 m? _________________________ (1 taškas)

2. Kokioje demografinėje pakopoje Tailandas yra dabar? ____________________________ (1 taškas)

3. Įvardykite dabartinės Tailando gyventojų amžiaus piramidės formą.

 __________________________________________________________________ (1 taškas)

4. Nuo kurių metų gimstamumas šalyje pradėjo smarkiai kristi? ______________________ (1 taškas)

5. Įvardykite dvi gyventojų politikos priemones, kurios padėjo sumažinti 
 gimstamumą šioje šalyje                               (2 taškai)

a) _____________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________

6.  Paaiškinkite, kodėl nepaisant žemo dabartinio vaisingumo koeficiento, Tailando gyventojų 
 skaičius tebeauga, o gimstamumas vis dėlto gerokai lenkia mirtingumą.             (2 taškai)  

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 TEORINĖS UŽDUOTYS       50 taškų

 1 užduotis      GYvENTOjų amŽIaUS STRUkTūRa   (8 taškai)

Tailandas, 1990 m. Tailandas, 2010 m.
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 2 užduotis     CIklONO jUDĖjImaS vIRš EUROpOS vaSaRĄ (15 taškų)

lEGENDa

šiltasis frontas

šaltasis frontas

okliuzijos frontas

šiltasis sektorius
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1. Užpildykitė legendą (parinkite teisingus sutartinius ženklus ciklono dalims).            (3 taškai)

2. Remkitės palydovine ciklono padėties virš Europos nuotrauka ir pažymėkite 
 sutartiniais ženklais kontūriniame žemėlapyje:

a) šiltąjį frontą                       (1 taškas)

b) šaltąjį frontą                       (1 taškas)

c) okliuzijos frontą                       (1 taškas)

d) šiltąjį sektorių                       (1 taškas)

3. Kuriuose iš kontūriniame žemėlapyje pažymėtų miestų: 

a) švies Saulė ________________________                                                                  (1 taškas)

b) dangų gaubs sluoksniniai debesys? ________________________                                   (1 taškas)

c) pliaups stiprios liūtys, galimi žaibai ir perkūnija? _____________________________   (1 taškas)

4. Kuriuose iš pažymėtų miestų oro temperatūra bus:

a) aukščiausia ________________________                                                                       (1 taškas)

b) žemiausia ________________________                                                                          (1 taškas)

5. Kokios krypties vėjas pūs šiuose miestuose: 

a) Miunchene? ________________________                                                                      (1 taškas)

b) Varšuvoje? ________________________                                                                        (1 taškas)

c) Briuselyje? ________________________                                                                        (1 taškas)
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šalis Religinė sudėtis

A musulmonai 78%, krikščionys 9%, kiti 13%

B katalikai 77%, protestantai 5%, kiti 18%

C musulmonai 61%, budistai 19%, induistai 6%, krikščionys 9%, kiti 5%

D stačiatikiai 87%, protestantai 7%, katalikai 5%, musulmonai 1%

E budistai 69%, musulmonai 8%, induistai 7%, krikščionys 6%, kiti 10%

F katalikai 69%, protestantai 11%, stačiatikiai 4%, kiti 16%

2. Atsakykite į klausimus:

a) kokios tautybės žmonės sudaro daugumą protestantų ir katalikų D šalyje?            (1 taškas)
 __________________________________________________________________ 

b) kaip vadinasi šios šalies istorinė sritis, kurioje šios tautos atstovai sudaro reikšmingą 
 gyventojų dalį?                    (1 taškas)
 __________________________________________________________________

3. Įvardykite E šalies dvi pagrindines tautas: ________________ ir  _______________   (1 + 1 taškas)

 3 užduotis      RElIGINĖ SUDĖTIS     (10 taškų)

1. Iš pateikto šalių sąrašo atrinkite 6 valstybes ir jų pavadinimus įrašykite į lentelę prie 
 atitinkamos tos šalies religinės sudėties.                (6 taškai)

šalių sąrašas: Graikija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Vokietija, Meksika, Kataras, Saudo Arabija, 
Šri Lanka, Nepalas, Tailandas, Malaizija
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 4 užduotis         pIETvakaRIų azIja    (17 taškų)

1. Įvardykite žemėlapyje raidėmis A–C pažymėtas dykumas:              (1,5 taško) 

A – ___________________ B – ___________________  C – ___________________

2. Įvardykite žemėlapyje mažosiomis raidėmis pažymėtas upes (a–c) ir ežerą (d):             (2 taškai) 

a) _____________________________

b) _____________________________

c) _____________________________

d) _____________________________

 3.  Atlikite užduotis:

a) raide „S“ pažymėkite žemėlapyje sąsiaurį, per kurį 
 tanklaiviai gabena pagrindinę Persų įlankoje išgautos naftos dalį.                 (1 taškas)

 Koks šio sąsiaurio pavadinimas? ________________________________________      (1 taškas)

b) raide „T“ pažymėkite žemėlapyje sąsiaurį, per kurį į Europą 
 gabenama pagrindinė Azijos šalių eksportuojamų prekių dalis.                (1 taškas)

 Koks šio sąsiaurio pavadinimas? ________________________________________     (1 taškas)
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4. Įvardykite dvi turtingiausias (pagal BVP/1 gyv.) šio regiono valstybes:                       (1 taškas) 

 _____________________________________________________________________ 

5. Įvardykite dvi skurdžiausias šio regiono valstybes:                              (1 taškas) 

	 _____________________________________________________________________

6. Atlikite užduotis ir atsakykite į klausimus:

a) įvardykite žemėlapyje skaičiais pažymėtus miestus:                            (1,5 taško) 

1) ____________________ 2) ____________________ 3) _____________________

b) kuriame iš šių miestų dabar labai pavojinga lankytis ir kodėl?                (1 taškas)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

c) kuris šių miestų pastaruoju metu labiausiai teigiamai keičiasi ir kodėl?                (1 taškas)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7. Atlikite užduotis ir atsakykite į klausimus:

a) kokia valstybė žemėlapyje pažymėta pilkai? ______________________________       (1 taškas)

b) kaip vadinama didžiausia šios valstybės tauta? ____________________________       (1 taškas)

c) dėl kokios priežasties šiai valstybei neseniai buvo įvestos ekonomines sankcijos ir 
 kaip šios sankcijos gali atsiliepti Europos šalių ūkiui?                 (2 taškai) 

 ___________________________________________________________________

	 	 		______________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

	 	 		______________________________________________________________
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pRakTINĖS UŽDUOTYS       25 taškai

 1 užduotis    Topografinis žemėlapis    (10 taškų)

1. Kokia medynų rūšis vyrauja kvadrate B8? ____________________________________   (0,5 taško)

2. Koks santykinis aukštis tarp Airėnų I apylinkėse (B6) esančios aukščio žymos ir 
 arčiausiai jos esančio Neries ruožo? _________________________________________    (1 taškas) 

3. Išmatuokite Neries kilpos atstumą tarp taškų A ir B. ____________________________    (1 taškas) 
Pastaba: galima paklaida ±200 metrų

4. Kuris upės krantas E6 kvadrate yra statesnis? _________________________________     (1 taškas) 

5. Kaip vadinama ryški reljefo forma kvadrate E9? _______________________________    (1 taškas) 

1A

B

C

D

E

F

G

H

2 3 4 5 6 7 8 9 10

M	1	:	50	000
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6. Kuriose šio topografinio žemėlapio gyvenvietėse yra bažnyčios? 
 ____________________________________________________________________        (1 taškas) 

7. Koks upės nuolydis tarp kvadratų G9 ir A5? ________________________________        (1 taškas) 

8. Iššifruokite kelio žymėjimą kvadrate B8.               (1,5 taško)
 ____________________________________________________________________         

 ____________________________________________________________________

 9.   Kaip galima apibūdinti reljefą kvadrate A2? 
 ____________________________________________________________________        (1 taškas)

 ____________________________________________________________________ 

10. Šioje teritorijoje numatoma įrengti lengvųjų lėktuvų pakilimo ir nusileidimo taką. 
  Jam reikia visiškai lygaus paviršiaus ir ne trumpesnio kaip 1,5 km ilgio ruožo.  
  Medžius kirsti draudžiama. Kuriuose kvadratuose galima įrengti pakilimo ir nusileidimo taką?  
  __________________________________________________________________         (1 taškas) 

 2 užduotis    Geografinės koordinatės   (15 taškų)

1. Pagal nurodytas geografines koordinates pasaulio kontūriniame žemėlapyje (9 psl.) 
 ryškiais taškais pažymėk šalių sostines ir greta taškų žemėlapyje įrašyk jų pavadinimus.   (10 taškų)

a. 5º š. pl. ir 74º v. ilg.  

b. 5º š. pl. ir 32º r. ilg.   

c. 9º p. pl. 147º r. ilg. 

d. 17º š. pl. ir 96º r. ilg. 

e. 13º š. pl. ir 8º v. ilg.  

Pastaba: vienas taškas skiriamas už tinkamoje vietoje pažymėtą sostinę ir dar vienas už teisingai nurodytą jos pavadinimą.

2. Nustatyk geografines koordinates vietovių, kurios pažymėtos     .              (5 taškai) 

a. Kilimandžaras  _____________________________ 

b. Džomolungma _____________________________ 

c. Jeloustouno NP ______________________________

d. Igvasu krioklys _____________________________

e. Uluru (Ajerso uola) _________________________

Pastaba: paklaida ±2°
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9
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 ŽEmĖlapIO UŽDUOTIS       20 taškų

Lentelėje įrašyk skaičiais kontūriniame žemėlapyje (11 psl.) pažymėtus objektus.

jūros ir įlankos Salynai, salos

1. 11. 

2. 12. 

3. 13. 

4. 14. 

5. 15. 

Upės pusiasaliai

6. 16. 

7. 17. 

8. 18. 

9. 19. 

10. 20. 
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1

1. Kokioje demografinėje pakopoje buvo Tailandas 1990 m? _________________________ (1 taškas)

2. Kokioje demografinėje pakopoje Tailandas yra dabar? ____________________________ (1 taškas)

3. Įvardykite dabartinės Tailando gyventojų amžiaus piramidės formą.

 __________________________________________________________________ (1 taškas)

4. Nuo kurių metų gimstamumas šalyje pradėjo smarkiai kristi? ______________________ (1 taškas)

5. Įvardykite dvi gyventojų politikos priemones, kurios padėjo sumažinti 
 gimstamumą šioje šalyje                               (2 taškai)

a) _____________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________

6.  Paaiškinkite, kodėl nepaisant žemo dabartinio vaisingumo koeficiento, Tailando gyventojų 
 skaičius tebeauga, o gimstamumas vis dėlto gerokai lenkia mirtingumą.             (2 taškai)  

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 TEORINĖS UŽDUOTYS       50 taškų

 1 užduotis      GYvENTOjų amŽIaUS STRUkTūRa   (8 taškai)

Tailandas, 1990 m. Tailandas, 2010 m.

III pakopoje

IV pakopoje

varpo / pereinamoji iš trikampio į varpo

nuo 1980 m.

kontraceptikų propagavimas ir platinimas

moterų įtraukimas į visuomeninę veiklą (jų statuso pakėlimas) / 

+ moterų raštingumo didėjimas

jauna visuomenė / didelė reprodukcinio amžiaus žmonių dalis / 

+ mažai senų žmonių



2

 2 užduotis     CIklONO jUDĖjImaS vIRš EUROpOS vaSaRĄ (15 taškų)

lEGENDa

šiltasis frontas

šaltasis frontas

okliuzijos frontas

šiltasis sektorius
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1. Užpildykitė legendą (parinkite teisingus sutartinius ženklus ciklono dalims).            (3 taškai)

2. Remkitės palydovine ciklono padėties virš Europos nuotrauka ir pažymėkite 
 sutartiniais ženklais kontūriniame žemėlapyje:

a) šiltąjį frontą                       (1 taškas)

b) šaltąjį frontą                       (1 taškas)

c) okliuzijos frontą                       (1 taškas)

d) šiltąjį sektorių                       (1 taškas)

3. Kuriuose iš kontūriniame žemėlapyje pažymėtų miestų: 

a) švies Saulė ________________________                                                                  (1 taškas)

b) dangų gaubs sluoksniniai debesys? ________________________                                   (1 taškas)

c) pliaups stiprios liūtys, galimi žaibai ir perkūnija? _____________________________   (1 taškas)

4. Kuriuose iš pažymėtų miestų oro temperatūra bus:

a) aukščiausia ________________________                                                                       (1 taškas)

b) žemiausia ________________________                                                                          (1 taškas)

5. Kokios krypties vėjas pūs šiuose miestuose: 

a) Miunchene? ________________________                                                                      (1 taškas)

b) Varšuvoje? ________________________                                                                        (1 taškas)

c) Briuselyje? ________________________                                                                        (1 taškas)

Miunchene

Miunchene

Varšuvoje

Briuselyje

Briuselyje

pietvakarių/vakarų

šiaurės vakarų

pietų
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šalis Religinė sudėtis

A musulmonai 78%, krikščionys 9%, kiti 13%

B katalikai 77%, protestantai 5%, kiti 18%

C musulmonai 61%, budistai 19%, induistai 6%, krikščionys 9%, kiti 5%

D stačiatikiai 87%, protestantai 7%, katalikai 5%, musulmonai 1%

E budistai 69%, musulmonai 8%, induistai 7%, krikščionys 6%, kiti 10%

F katalikai 69%, protestantai 11%, stačiatikiai 4%, kiti 16%

2. Atsakykite į klausimus:

a) kokios tautybės žmonės sudaro daugumą protestantų ir katalikų D šalyje?            (1 taškas)
 __________________________________________________________________ 

b) kaip vadinasi šios šalies istorinė sritis, kurioje šios tautos atstovai sudaro reikšmingą 
 gyventojų dalį?                    (1 taškas)
 __________________________________________________________________

3. Įvardykite E šalies dvi pagrindines tautas: ________________ ir  _______________   (1 + 1 taškas)

 3 užduotis      RElIGINĖ SUDĖTIS     (10 taškų)

1. Iš pateikto šalių sąrašo atrinkite 6 valstybes ir jų pavadinimus įrašykite į lentelę prie 
 atitinkamos tos šalies religinės sudėties.                (6 taškai)

šalių sąrašas: Graikija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Vokietija, Meksika, Kataras, Saudo Arabija, 
Šri Lanka, Nepalas, Tailandas, Malaizija

vengrai

Transilvanija

singalai tamilai

šalis Religinė sudėtis

A Kataras musulmonai 78%, krikščionys 9%, kiti 13%

B Meksika katalikai 77%, protestantai 5%, kiti 18%

C Malaizija musulmonai 61%, budistai 19%, induistai 6%, krikščionys 9%, kiti 5%

D Rumunija stačiatikiai 87%, protestantai 7%, katalikai 5%, musulmonai 1%

E Šri Lanka budistai 69%, musulmonai 8%, induistai 7%, krikščionys 6%, kiti 10%

F Slovakija katalikai 69%, protestantai 11%, stačiatikiai 4%, kiti 16%
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 4 užduotis         pIETvakaRIų azIja    (17 taškų)

1. Įvardykite žemėlapyje raidėmis A–C pažymėtas dykumas:              (1,5 taško) 

A – ___________________ B – ___________________  C – ___________________

2. Įvardykite žemėlapyje mažosiomis raidėmis pažymėtas upes (a–c) ir ežerą (d):             (2 taškai) 

a) _____________________________

b) _____________________________

c) _____________________________

d) _____________________________

 3.  Atlikite užduotis:

a) raide „S“ pažymėkite žemėlapyje sąsiaurį, per kurį 
 tanklaiviai gabena pagrindinę Persų įlankoje išgautos naftos dalį.                 (1 taškas)

 Koks šio sąsiaurio pavadinimas? ________________________________________      (1 taškas)

b) raide „T“ pažymėkite žemėlapyje sąsiaurį, per kurį į Europą 
 gabenama pagrindinė Azijos šalių eksportuojamų prekių dalis.                (1 taškas)

 Koks šio sąsiaurio pavadinimas? ________________________________________     (1 taškas)

KarakumaiRub al Halis Taras

Eufratas

Tigras

Indas

Negyvoji jūra

Ormūzo sąsiauris

Bab al Mandebo sąsiauris

T

S



6

4. Įvardykite dvi turtingiausias (pagal BVP/1 gyv.) šio regiono valstybes:                       (1 taškas) 

 _____________________________________________________________________ 

5. Įvardykite dvi skurdžiausias šio regiono valstybes:                              (1 taškas) 

 _____________________________________________________________________

6. Atlikite užduotis ir atsakykite į klausimus:

a) įvardykite žemėlapyje skaičiais pažymėtus miestus:                            (1,5 taško) 

1) ____________________ 2) ____________________ 3) _____________________

b) kuriame iš šių miestų dabar labai pavojinga lankytis ir kodėl?                (1 taškas)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

c) kuris šių miestų pastaruoju metu labiausiai teigiamai keičiasi ir kodėl?                (1 taškas)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7. Atlikite užduotis ir atsakykite į klausimus:

a) kokia valstybė žemėlapyje pažymėta pilkai? ______________________________       (1 taškas)

b) kaip vadinama didžiausia šios valstybės tauta? ____________________________       (1 taškas)

c) dėl kokios priežasties šiai valstybei neseniai buvo įvestos ekonomines sankcijos ir 
 kaip šios sankcijos gali atsiliepti Europos šalių ūkiui?                 (2 taškai) 

 ___________________________________________________________________

    ______________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

    ______________________________________________________________

JAE, Kataras, Kuveitas, Izraelis, Bahreinas

Afganistanas, Pakistanas, Jemenas, Tadžikija

Baku Damaskas Karačis

Damaskas, nes pastaruoju metu čia vyksta arši kova tarp

vyriausybės kariuomenės ir sukilėlių

Baku, nes pastarąjį dešimtmetį Azerbaidžano ekonomika suklestėjo

dėl naftos ir dujų gavybos ir eksporto didėjimo

Iranas

persai

Tarptautinė bendruomenė įtaria, kad Iranas šiuo metu vykdo programą, 

kurios tikslas – sukurti branduolinį ginklą.

Sankcijos numato Europos Sąjungos šalims draudimą pirkti Irano naftą. 

Dėl to jos kaina pasaulio rinkoje gali pakilti.



7

pRakTINĖS UŽDUOTYS       25 taškai

 1 užduotis    Topografinis žemėlapis    (10 taškų)

1. Kokia medynų rūšis vyrauja kvadrate B8? ____________________________________   (0,5 taško)

2. Koks santykinis aukštis tarp Airėnų I apylinkėse (B6) esančios aukščio žymos ir 
 arčiausiai jos esančio Neries ruožo? _________________________________________    (1 taškas) 

3. Išmatuokite Neries kilpos atstumą tarp taškų A ir B. ____________________________    (1 taškas) 
Pastaba: galima paklaida ±200 metrų

4. Kuris upės krantas E6 kvadrate yra statesnis? _________________________________     (1 taškas) 

5. Kaip vadinama ryški reljefo forma kvadrate E9? _______________________________    (1 taškas) 

1A

B

C

D

E

F

G

H

2 3 4 5 6 7 8 9 10

M 1 : 50 000

ąžuolynas

76 m

10 km 950 m

dešinysis

griova (skardinga griova)
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6. Kuriose šio topografinio žemėlapio gyvenvietėse yra bažnyčios? 
 ____________________________________________________________________        (1 taškas) 

7. Koks upės nuolydis tarp kvadratų G9 ir A5? ________________________________        (1 taškas) 

8. Iššifruokite kelio žymėjimą kvadrate B8.               (1,5 taško)
 ____________________________________________________________________         

 ____________________________________________________________________

 9.   Kaip galima apibūdinti reljefą kvadrate A2? 
 ____________________________________________________________________        (1 taškas)

 ____________________________________________________________________ 

10. Šioje teritorijoje numatoma įrengti lengvųjų lėktuvų pakilimo ir nusileidimo taką. 
  Jam reikia visiškai lygaus paviršiaus ir ne trumpesnio kaip 1,5 km ilgio ruožo.  
  Medžius kirsti draudžiama. Kuriuose kvadratuose galima įrengti pakilimo ir nusileidimo taką?  
  __________________________________________________________________         (1 taškas) 

 2 užduotis    Geografinės koordinatės   (15 taškų)

1. Pagal nurodytas geografines koordinates pasaulio kontūriniame žemėlapyje (9 psl.) 
 ryškiais taškais pažymėk šalių sostines ir greta taškų žemėlapyje įrašyk jų pavadinimus.   (10 taškų)

a. 5º š. pl. ir 74º v. ilg.  

b. 5º š. pl. ir 32º r. ilg.   

c. 9º p. pl. 147º r. ilg. 

d. 17º š. pl. ir 96º r. ilg. 

e. 13º š. pl. ir 8º v. ilg.  

Pastaba: vienas taškas skiriamas už tinkamoje vietoje pažymėtą sostinę ir dar vienas už teisingai nurodytą jos pavadinimą.

2. Nustatyk geografines koordinates vietovių, kurios pažymėtos     .              (5 taškai) 

a. Kilimandžaras  _____________________________ 

b. Džomolungma _____________________________ 

c. Jeloustouno NP ______________________________

d. Igvasu krioklys _____________________________

e. Uluru (Ajerso uola) _________________________

Pastaba: paklaida ±2°

3° p. pl. ir 37° r. ilg.

28° š. pl. ir 86° r. ilg.

44° š. pl. ir 110° v. ilg.

25° p. pl. ir 54° v. ilg.

25° p. pl. ir 131° r. ilg.

Kazokiškėse ir Dūkštose

4,7 m

važiuojamosios dalies plotis – 6 m, visas kelio plotis su šalikele – 11 m, 

kelio danga – asfaltas

griovų raguvų suskaidytas upės šlaitas (P. s.: atsakyme turi būti bent vienas raktinis

B2 ir C2

žodis, apibūdinantis reljefo nelygumą: griovos, raguvos, lomos)
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 ŽEmĖlapIO UŽDUOTIS       20 taškų

Lentelėje įrašyk skaičiais kontūriniame žemėlapyje (11 psl.) pažymėtus objektus.

jūros ir įlankos Salynai, salos

1. 11. 

2. 12. 

3. 13. 

4. 14. 

5. 15. 

Upės pusiasaliai

6. 16. 

7. 17. 

8. 18. 

9. 19. 

10. 20. 

jūros ir įlankos Salynai, salos

1. Japonų 11. Viktorijos

2. Koralų 12. Folklando

3. Bengalų 13. Tasmanija

4. Hadsono 14. Sumatra

5. Meksikos 15. Niufaundlandas

Upės pusiasaliai

6. Darlingas 16. Aliaskos

7. Zambezė 17. Mažosios Azijos

8. Lena 18. Taimyro

9. Jangdzė 19. Kalifornijos

10. Koloradas 20. Indokinijos
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Olimpiada 2012 m.    INTERNETINIS TESTaS

aTSakYmaI

1 D
2 C
3 B
4 B
5 A
6 D
7 C
8 A
9 C

10 D
11 B
12 C
13 C
14 B
15 A
16 B
17 D
18 D
19 C
20 A
21 A
22 D
23 C
24 D
25 C
26 C
27 D
28 C
29 D
30 B
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