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Taškų suma  

 

Trukmė – 15 min. 
 

 

Į 1-5 klausimus atsakykite remdamiesi rašytiniu šaltiniu. 

 

Iš LDK valdovo įstatymo:  

Vaitai kaimuose turi turėti po laisvą valaką. Činšo nuo valako geros žemės – 21 grašis. Darbas 

prievoliniams žmonėms nuo kiekvieno valako po 2 dienas per savaitę ir 4 talkos vasarą. Ir kuris 

žmogus neatvyks į darbą, tai už pirmą dieną neklaužada turės sumokėti grašį, už antrą dieną – aviną, o 

jei trečią kartą bus apsileidęs arba dėl girtavimo neateis, tai nubausti ant suolo botagu, o privalomas 

dienas atidirbti. O kuris žmogus išbėgtų iš valako, tai tą žemę su visais trobesiais, kurie liks, atiduoti 

kitam, o pabėgusio pats urėdas ir per vaitą turi ieškoti; o suradus, jei jo nepanorėtų atiduoti, reikalauti 

per teismą. 

 

1. Kaip vadinama ūkio reforma, kurią įteisino LDK valdovo įstatymas?       (1 taškas) 

 

 

2. Nurodykite amžių, kada pradėta vykdyti ūkio reforma.         (1 taškas) 

 

 

3. Įvardykite LDK valdovą, kurio įstatymo ištrauka pateikta šaltinyje.        (1 taškas) 

 

 

4. Paaiškinkite šaltinyje vartojamos činčo sąvokos reikšmę.         (1 taškas) 

 

 

5. Nurodykite šaltinio teiginį, kuris liudija buvus lažą.          (1 taškas) 
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Kiekvieno iš 1-10 klausimų atsakymas vertinamas 1 tašku. Į šiuos klausimus yra tik po vieną 

teisingą atsakymą. 

 

1. Kuriame mūšyje LDK kariuomenė kovėsi su mongolais-totoriais? 
 

A Durbės. 

B Oršos. 

C Saulės. 

D Vorkslos. 

 

2. Vidurinių amžių epocha yra: 
 

A 395-1540 m. 

B 470-1600 m. 

C 476-1492 m. 

D 500-1517 m. 

 

3. Reformacija prasidėjo: 
 

A Italijoje. 

B Prancūzijoje. 

C Vokietijoje. 

D Anglijoje. 

 

4. Kuris iš reiškinių yra būdingas viduramžiams? 
 

A Baroko architektūra. 

B Klasicizmo architektūra. 

C Pramonės perversmas. 

D Universitetų atsiradimas. 

 

5. Frankų imperijos įkūrėju laikomas: 
 

A Karolis Didysis. 

B Liudvikas XIII. 

C Vilhelmas Užkariautojas. 

D Chlodvigas. 

 

6. Cechas – tai: 
 

A įmonė, kurioje vyrauja darbo pasidalijimas. 

B paveldima žemės valda. 

C to paties amato amatininkų susivienijimas. 

D nepaveldima žemės valda. 

 

7. Lietuvos vardas rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas: 
 

A Dusburgo kronikoje. 

B Hipatijaus metraštyje. 

C Kvedlinburgo analuose. 

D Popiežiaus bulėje. 
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8. XIVa. Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje: 
 

A išleista pirmoji lietuviška knyga. 

B paskelbtas pirmasis Statutas. 

C sostinė perkelta į Vilnių. 

D baigėsi karai su Vokiečių ordinu. 

 

9. Kurį iš civilizacijos pasiekimų Europa perėmė iš Senovės Romos? 
 

A Olimpines žaidynes. 

B Paraką. 

C Popierių. 

D Teisinę sistemą. 

 

10. Kurioje eilutėje visos išvardintos asmenybės yra priskiriamos Renesanso epochai? 
 

A Dž.Brunas, M.Liuteris. 

B G.Galilėjus, Dž.Lokas. 

C L.da Vinčis, Rafaelis. 

D M.Kopernikas, D.Didro. 

 


