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1. Pasaulio žemėlapyje pažymėti vienos iš žemės ūkio 
kultūrų auginimo arealai. Kurios? 

A. Kviečių

B. Kukurūzų

C. Ryžių

D. Sojų



2. Kuriame upės krante stovi raudonai apvestas 
pastatas?

A. Dešiniajame

B. Kairiajame

C. Rytiniame

D. Vakariniame



3. Kuri iš žemės ūkio inovacijų taikoma vis plačiau?

A. Duomenų rinkimas dronais 

B. Irigacinė sistema

C. Organinių trąšų naudojimas

D. Žemdirbystė ant namų stogų



4. Kurios gyvulininkystės šakos pasiskirstymas 
matomas žemėlapyje?

A. Avininkystės

B. Galvijininkystės

C. Kiaulininkystės

D. Paukštininkystės



5. Kuris teiginys tinka apibūdinti natūrinį žemės ūkį?

A. Jam plėtoti skiriama daug investicijų, 
naudojama moderni technika, įvairios trąšos

B. Paplitęs daugiausia stiprios ekonomikos 
šalyse

C. Produkcija auginama šeimos ar 
bendruomenės poreikiams

D. Vyrauja žemės ūkio specializacija 



6. Kas vaizduojama šiame neįprastame pasaulio 
žemėlapyje?

A. Pasaulio regionai, kurie išliks 
pakilus vandens lygiui

B. Pasaulio regionai, kurie 
labiausiai bus užteršti po 80 
metų

C. Pasaulio regionai, kuriuose 
vidutinė gyvenimo trukmė 
ilgesnė nei 78,9 metai

D. Pasaulio regionai, kuriuose 
vyksta intensyvioji žemdirbystė



7. Kurios šalies kelių sistemą vaizduoja šis 
žemėlapis?

A. JAV

B. Kanados

C. Mongolijos

D. Rusijos



8. Kurioje diagramoje parodyta Danijos ūkio 
struktūra pagal užimtumą ūkio sektoriuose?



9. Kaip nekilnojamojo turto (NT) kainas veikia mokslo 
centrų ir technologijos įmonių kūrimas?

A. NT kainos auga, nes atvyksta 
didesnes pajamas gaunantys 
darbuotojai

B. NT kainos nesikeičia, nes 
miestuose jos ir taip aukštos

C. NT kainos svyruoja, nes tokiose 
įmonėse vyksta sparti dirbančiųjų 
kaita

D. NT kainos mažėja, nes tokiose 
įmonėse dirba mažai žmonių



10. Valstybių sienos skirstomos pagal jų apsaugos griežtumą. 
Kuriuose ruožuose Lietuva turi griežtai saugomą sieną?

A. 1 ir 2

B. 2 ir 4

C. 2 ir 3

D. 1 ir 4



11. Tai oficialios ceremonijos akimirka, kai imperatorius Naruhito 
paskelbė įžengęs į Chrizantemų sostą. 
Kurioje valstybėje vyko ši senovinio Chrizantemų sosto perėmimo 
ceremonija?

A. Japonijoje

B. Filipinuose

C. Kambodžoje

D. Malaizijoje



12. Kuris iš šių socialinės ir ekonominės galios rodiklių 
priklauso nuo valstybės gyventojų skaičiaus?

A. Bendrasis vidaus produktas

B. Gydytojų skaičius 1000-čiui gyventojų

C. Natūralusis gyventojų prieaugis

D. Žmonių socialinės raidos indeksas



13. Ką parodo procentiniai skaičiai Šiaurės ir Pietų 
Amerikos žemynuose?  

A. Ispaniškai kalbančių 
žmonių dalį

B. Išlikusių indėnų dalį

C. Kalnų dalį teritorijose

D. Žemės ūkyje dirbančių 
žmonių dalį



14. Europos žemėlapyje matyti didžiausios toje valstybėje kapitalo 
įmonės logotipas. Kurios įmonės logo turėtų būti Lietuvos kontūre?

A. Girteka logistik

B. Maxima LT

C. Orlen Lietuva

D. Sanitex



15. Masdaro projekte suplanuotas beatliekis miestas, 
naudojantis tik atsinaujinančius energijos šaltinius. 
Kurioje šalyje jis statomas?

A. Australijoje

B. JAE

C. JAV

D. Pietų Korėjoje



16. Išspręskite vėliavų uždavinį. Kurios teritorijos 
vėliavą gausime sudėję Lenkijos ir Japonijos vėliavas?

A. Farerų 

B. Grenlandijos

C. Kanarų

D. Laplandijos



17. Ką vaizduoja šis neįprastu būdu sudarytas žemėlapis?

A. Emigraciją iš Lietuvos 
nuo 1990 metų

B. Lietuvių poilsinių 
kelionių kryptis 2018 
metais

C. Užsienio produkcijos 
importą į Lietuvą 

D. Užsienio šalių darbuotojų 
skaičių Lietuvos įmonėse



18. Kodėl mokslo ir technologijų centrai dažniausiai 
statomi priemiesčių teritorijose?

A. Į užmiestį krovininiais automobiliais 
lengviau atgabenti žaliavas

B. Mokslininkų didesnės pajamos, todėl 
didesnė jų dalis gyvena priemiesčių 
zonose

C. Neužstatyta apylinkių žemė 
reikalinga galimai plėtrai ateityje

D. Tokiuose centruose dirba labai daug 
žmonių, todėl reikalingos didelės 
automobilių stovėjimo aikštelės



19. Kuriame žemėlapyje atsispindi kiaulienos mėsos 
produkcijos pasiskirstymas pasaulyje?



20. Kuris plačiai pasaulyje paplitęs produktas yra „kaltas“ 
dėl pusiaujo miškų naikinimo Indonezijoje?

A. Cukranendrių cukrus

B. Kukurūzai

C. Palmių aliejus

D. Sojų pupelės



21. Kuris atsakymas, aiškinantis dėsningą ugnikalnių 
išsidėstymą Javos saloje, yra tiksliausias? 

A. Per salą driekiasi Ramiojo 
vandenyno Ugnies žiedas 

B. Po šia sala yra didžiulis 
magmos židinys  

C. Po šia vulkanine sala  nyra 
Indijos-Australijos plokštės 
pakraštys

D. Sala yra dviejų litosferos
plokščių pakraštyje 



22. Kuris planinės ekonomikos požymis matomas 
nuotraukoje?

A. Įmonės negali laisvai 
prekiauti

B. Ribojamas vartojimas, 
būdingas deficitas

C. Valstybė planuoja gamybos 
poreikius ir apimtis 

D. Valstybės gamybos 
priemonių nuosavybė



23. Ką vaizduoja šis grafikas? 

A. Atvykstančiųjų turistų 
skaičiaus didėjimą 
regionuose 

B. Gyventojų skaičiaus 
didėjimą žemynuose ir 
regionuose

C. Mineralinių išteklių 
naudojimo energetikai 
augimą regionuose

D. Vėjo energetikos 
augimo potencialą 



24. Kurios žemės ūkio kultūros derliaus nuėmimo akimirka 
užfiksuota šiame paveiksle? 

A. Cukranendrių

B. Kukurūzų 

C. Medvilnės 

D. Sojų 



25. Kurios Lietuvos elektrinės kompiuterinis modelis čia 
pavaizduotas?

A. Elektrėnų šiluminės 
elektrinės

B. Kauno hidroelektrinės

C. Klaipėdos jau 
nebeveikiančios 
geoterminės elektrinės

D. Kruonio 
hidroakumuliacinės 
elektrinės



26. Ką vaizduoja kartoschemoje raudonai apibraukta 
teritorija? 

A. Islamo grupuotės įtaką 
regione

B. Kurdų gyvenamą teritoriją

C. Technogeninės nelaimės 
taršos mastą

D. Turkijos karo pajėgų 
veiklos zoną 



27. Kuris azimutas iš B upės ištakų į A upės žiotis yra 
tiksliausias?

A. 15°

B. 50°

C. 185°

D. 275°



28. A kalvos rytinis šlaitas pavaizduotas vingiuotomis 
horizontalėmis. 
Koks procesas lėmė tokią šlaito formą?  

A. Ledyno veikla

B. Stipraus vėjo veikla

C. Vandens erozija

D. Žmogaus ūkinė veikla



29. Kuriuo atveju – A, B, C ar D raide pažymėta tikroji 
upės vaga?

A.

B.

C.

D. 



30. Kuris teiginys teisingas apie topografiniame plane matomos 
nerijos susiformavimą?

A. Tai buvusios sausumos ruožas

B. Tai dirbtinės kilmės sausuma, 
skirta išoriniam uostui statyti

C. Tai priekrantės srovės 
akumuliacinės veiklos 
rezultatas 

D. Tai upės sąnašų suklostyta 
sekluma


