
Užduotis 9-10 klasių mokiniams 

1. Jis - Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, Lietuvos vaikų himno autorius, dainų 
rinkinių "Lietuvos aidas", "Lietuvos varpeliai", filosofinių traktatų autorius. Kas 
jis? 

a) Vydūnas 
b) Donelaitis 
c) Kudirka 
d) Maironis 

(1 taškas) 
2. Vėlyvaisiais viduramžiais klestėjo riterių menas. Kaip jie buvo vadinami Europos 

šalyse (sujunkite teisingas poras)? 
a) Anglijoje trubadūrai 
b) Lietuvoje dainiai, vaidilos 
c) Rusijoje bardai 
d) Vokietijoje skomorochai 
e) Prancūzijoje minezingeriai 

(1 taškas) 
3. Išvardinkite kalendorinių dainų rūšis. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(1 taškas) 
4. Kam reikalingos stalinės kombinuotos šlifavimo staklės? (Kiekvienoje eilutėje 

pažymėkite tinkamą žodį: „Taip“ arba „Ne“) 
a) Įrankis skirtas poliruoti medienos 
ruošinius.  Taip ne 
b) Įrankis skirtas pjauti medieną stačiu 
kampu.  Taip ne 
c) Jos skirtos nedideliems medienos 
ruošiniams šlifuoti. Šlifavimo juosta 
skirta išilginiams ruošinio paviršiams, o 
šlifavimo diskas galiniams ir 
kampiniams, išlenktiesiems paviršiams 
apdirbti.  Taip ne 

(1 taškas) 
5. Kokie vitaminai tirpsta vandenyje? (Pažymėkit teisingą atsakymą). 

a) D; 
b) C; 
c) E; 

d) P. (1 taškas) 



6. Kam reikalingi grąžtai? (Pažymėkite teisingus atsakymus) 
� Praplatinti jau išgręžtą skylę. 
� Išgręžti keturkampes skyles, bei jungiant dirbinio 
detales, ruošiant lizdus medsraigčiams ir t. t. 
� Išgręžti tam tikro gylio skyles. 
� Išgręžti reikiamo skersmens skyles arba angas 
varžtams, dygiams, reikalingiems tvirtinant bei jungiant 
dirbinio detales, ruošiant lizdus medsraigčiams ir t. t. 
� Reikalingi išgręžti griovelį. 

(1 taškas) 
7. Kur naudojami kaltai medienos apdirbime? (Kiekvienoje eilutėje pažymėkite tinkamą 

žodį: „Taip“ arba „Ne“) 
a) Kaltais iškalami aklini lizdai.  Taip ne 
b) Kaltasi iškalamos apvalios skylės Taip ne 
c) Kaltais iškalami detalių apvalūs sujungimų lizdai Taip
 ne 
d) Kaltais iškalami aklini ir kiauri lizdai, išdrožos, apdirbami 
išlenktieji paviršiai. Taip ne 
e) Kaltų pagalba sutrumpinamos detalės Taip ne 

(1 taškas) 
8. Senovės Indijos menas. Perskaitykite teiginius. Pažymėkite, kuris teisinis teisingas ir 

kuris neteisingas. (Kiekvienoje eilutėje pažymėkite tinkamą žodį: „Taip“ arba „Ne“) 
a) Ir ankstyvajai, ir vėlyvajai Indijos tapybai būdingas linijinis piešinis. Taip

 ne  
b) Portreto žanras nebuvo populiarus.  Taip ne  
c) Indų tapybos menas atsirado drauge su architektūra dar žiloje senovėje.

 Taip ne  
d) Knygų miniatiūros nebuvo kuriamos. Taip ne  
e) Tapyba itin paisė proporcijų tikslumo.  Taip ne  
f) Klasicizmas. Įvertinkite šiuos teiginius. Taip ne 
g) Klasicizmo stilius susiformavo XVII a. Prancūzijoje.  Taip ne 
h) Klasicizmo stilius susiformavo XVII a. Prancūzijoje. Taip ne 
i) Pastato grožis priklauso ne nuo įvairių puošmenų, o nuo pastato proporcijų 

ir harmonijos. Taip ne  
j) Miestams būdingas stačiakampis gatvių tinklas. Taip ne  
k) Puošniuose interjeruose gausu dekoratyvinių elementų, būdinga ryškios 

spalvos, šviesos ir aukso derinys, šviesos ir šešėlių žaismas. Taip ne 
(2 taškas) 

9. Senovės Rytų kultūra (Indija, Kinija, Japonija). Pagodos buvo statomos: 
a) Japonijoje; 
b) Indijoje; 
c) Kinijoje. (1 taškas) 


