
Užduotis 5-6 klasių mokiniams 

1. Apie kokį metų laiką kompozitorius Balys Dvarionas sukūrė "muzikinius eskizus"? 
a) žiemą; 
b) vasarą; 
c) rudenį; 
d) pavasarį. 

(1 taškas) 
2. Išvardinkite velykinių liaudies dainų rūšis ir bruožus: 

a)   
b)  

(1 taškas) 
3. Išvardinkite fortepijono klaviatūros oktavas. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(1 taškas) 
4. Kas tai yra medžiagos apdirbimas? (Pažymėkite teisingą atsakymą) 

a) Apdirbimas - tai gaminio šlifavimas rankomis. 
b) Apdirbimas – tai darbas su žemės ūkio mašinomis. 
c) Apdirbimas – konstrukcinės medžiagos formos ir matmenų keitimas. 
d) Apdirbimas – gaminio padengimas laku. 
e) Apdirbimas - tai lauko arimas traktoriumi. 

(1 taškas) 
5. Kam naudojami siaurapjūkliai? (Kiekvienoje eilutėje pažymėkite tinkamą žodį: „Taip“ 

arba „Ne“) 
a) Siaurapjūklis naudojamas pjaustinėti ploną, kietą 
medienos ruošinį  taip ne 
b) Siaurapjūkliu galima išpjauti kreivę medienoje
  taip ne 
c) Siaurapjūklis naudojamas būto remonto darbuose
  taip ne 
d) Siaurapjūklis naudojamas statybos darbuose  taip
 ne 
e) Siaurapjūklis naudojamas pjaustytis plonas 
medžio šakas  taip ne 

(1 taškas) 

  



6.  Kam naudojamas klijų pistoletas? (Kiekvienoje eilutėje pažymėkite tinkamą žodį: 
„Taip“ arba „Ne“) 

a) Klij ų pistoletas naudojamas popierinėms detalėms 
klijuoti  taip ne 
b) Klij ų pistoletas naudojamas klijų įpurškimui į 
klijuojamas ertmes  taip ne 
c) Klij ų pistoletas naudojamas klijuoti medinėms 
detalėms  taip ne 
d) Klij ų pistoletas naudojamas detalėms klijuoti 
karštais skystais klijais.  Taip ne 
e) Klij ų pistoletas naudojamas modeliavimo 
darbuose  taip ne 

(1 taškas) 
7. Kas buvo M. K. Čiurlionis? (Pažymėk teisingą atsakymą) 

a) dailininkas ir architektas; 
b) kompozitorius ir rašytojas; 
c) dailininkas ir kompozitorius; 
d) dainininkas ir muzikantas; 
e) dailininkas ir dainininkas. 

(1 taškas) 
8. Kurie Čiurlionio kūriniai yra dailės darbai (paveikslai)? (Pažymėkite teisingus 

atsakymą) 
� "Jūra"; 
� "Raigardas"; 
� “Bi čiulystė"; 
� "Zodiakas"; 
� "Miške"; 
� "Jūros sonata". 

(1 taškas) 
9. Kuo M. K. Čiurlionis tapė? (Pažymėk teisingą atsakymą) 

a) guašu, tempera; 
b) guašu, pastele; 
c) tempera, flomasteriais; 
d) pastele, tempera; 
e) tempera, aliejiniais dažais; 

(1 taškas) 
10. Kas yra medžiagų apykaita? (Pažymėk teisingą atsakymą) 

a) maisto medžiagų smulkinimas, dalies jų pasisavinimas, dalies pašalinimas 
iš organizmo; 

b) su maistu gaunama energija ir jos naudojimas; 
c) maisto medžiagos, palaikančios organizmo veiklą ir sveikatą. 

(1 taškas) 


