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Taškų suma   

 

 

NURODYMAI  

 1-4 klausimų išsamius atsakymus įrašykite tam skirtoje lapo vietoje. 

 Pasirinktus atsakymus į 5-12 klausimus pažymėkite apvesdami prieš jį esančią raidę 
(apveskite tik vieną atsakymo raidę ). Atsakymų raides įrašykite į ATSAKYMŲ 
LENTELĘ, esančią užduoties pabaigoje. Jei pažymėsite daugiau kaip vieną atsakymo 
variantą, tas klausimas bus vertinamas 0 taškų. 

 Jei savo pasirinkimą keičiate, perbraukite senąjį ir aiškiai pažymėkite kitą pasirinktą 
atsakymą. 

 

  Linkime sėkmės!       Trukmė – 15 min. 
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Į 1-4 klausimus atsakykite remdamiesi A ir B  šaltiniais. 

 

ŠALTINIS A.  Iš Liublino unijos 

<Mes>  ...  Žygimantas Augustas  <...>  pranešame kiekvienam atskirai ir visų žiniai  <...>  , kad 

Lenkijos karalystė ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė yra jau vienas neišskiriamas vienalytis kūnas, 

taip pat viena bendra neišskiriama valstybė, kuri iš dviejų valstybių ir tautų susidarė ir susijungė į 

vieną tautą (visuomenę). O kad tom dviem tautom visiems laikams įsakinėtų viena galva, vienas 

valdovas ir vienas bendras karalius, kuris bus renkamas bendrais lenkų ir lietuvių balsais ir 

rinkimus atliekant Lenkijoje, o paskui patepimą Lenkijos karaliumi ir vainikavimą darant 

Krokuvoje. Abiejų tautų seimas ir taryba visuomet turi būti bendri karalystės, Lenkijos karaliaus, 

bendro valdovo viršenybėje... 

 

ŠALTINIS B.  Iš Krėvos sutarties 

Šviesiausioji valdove  <...>  jūsų didenybė, tegul priima tą viešpatį Jogailą, didįjį kunigaikštį, į 

sūnus, o geriausiąją valdovę Jadvygą, jūsų brangiausiąją dukterį, Lenkijos karalienę, tegu sujungia 

su juo teisėta moteryste. Jogaila, didysis kunigaikštis, su visais savo dar neapkrikštytais broliais  

<...> geiste geidžia ir prašyte prašo juos priglausti prie šv. Romos bažnyčios katalikų tikėjimo  

<...>  Jogaila pasižada savo Lietuvos ir Rusijos žemes amžinai prišlieti prie Lenkijos karalystės. 
 

1. Kuriame šaltinyje (A ar B) numatytas glaudesnis abiejų valstybių susijungimas? Atsakymą 

paaiškinkite remdamiesi šaltiniais.       (2 taškai) 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

2. Nurodykite išorinę priežastį, lėmusią dokumento (šaltinis A) pasirašymą.  (1 taškas) 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 

3. Remdamiesi šaltiniu B ir žiniomis, nurodykite dvi priežastis, vertusias Lietuvą pasirašyti 

sutartį (šaltinis B).         (2 taškai) 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 

4. Remdamiesi šaltiniu A, nurodykite dvi valdžios institucijas, kurios buvo bendros abiem 

valstybėms.           (2 taškai) 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
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Kiekvieno 5-12 klausimų teisingas atsakymas vertinamas 1 tašku .             

Į šiuos klausimus yra tik po vieną teisingą atsakymą. 

Nepamirškite atsakymų raidžių įrašyti ATSAKYMŲ LENTELĖJE, esančioje užduoties pabaigoje. 

 

 

5. Kurios šalies istorijai būdingos sąvokos „respublika“, „diktatorius“, „plebėjas“ ? 

 

A Frankų imperijos. 

B Senovės Egipto. 

C Senovės Graikijos. 

D Senovės Romos. 

 

6. Naujajame Testamente atsispindi: 

 

A helenizmo plitimo Rytų kraštuose istorija; 

B islamo įsigalėjimo arabų kraštuose istorija; 

C pirmųjų krikščioniškųjų bendruomenių istorija; 

D senovės žydų pabėgimo iš Egipto istorija. 

 

 

7. XII-XVI a. Europoje vyravo šis architektūros stilius: 

 

A barokas; 

B gotika; 

C klasicizmas; 

D romaninis. 

 

8. Viduriniams amžiams būdinga: 

 

A manufaktūrų atsiradimas ir vergija; 

B religiniai karai ir fabrikų atsiradimas; 

C luomų susiformavimas ir revoliucijos; 

D knygų perrašinėjimas ir krikščionybės plėtra. 

 

9. Kuris iš šių reiškinių yra didžiųjų geografinių atradimų pasekmė ? 

 

A Europa tapo pasaulio prekybos centru. 

B Europiečiai pradėjo naudoti sidabrą ir auksą. 

C Europoje išplito krikščionybė. 

D Išaugo Bizantijos imperijos ekonominė galia. 

 

10. Prancūzijos karalių šaukiamuosiuose generaliniuose luomuose dalyvaudavo: 

 

A bajorijos ir valstiečių atstovai; 

B dvasininkijos, bajorijos ir miestiečių atstovai; 

C dvasininkijos ir valstiečių atstovai; 

D miestiečių, bajorijos ir valstiečių atstovai. 
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11. Renesanso ir Reformacijos tėvynė yra: 

 

A Prancūzija ir Anglija. 

B Anglija ir Vokietija. 

C Italija ir Vokietija. 

D Italija ir Ispanija. 

 

12. Kontrreformacijos procesas LDK sudarė sąlygas: 

 

A M.Daukšos „Postilei“ išleisti; 

B M.Mažvydo „ Katekizmui“ išleisti; 

C Karaliaučiaus universitetui įkurti; 

D Vilniaus universitetui įkurti. 

 

 

ATSAKYMŲ  LENTELĖ 
 

Kl. nr. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Teisingas 

atsakymas 

        

 

 

        

 


