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Pabraukite Taip, jei teiginys teisingas ir Ne, jei teiginys klaidingas. [Po 1 tašką už klausimą] 
 

1. Hidrogeologijos mokslas tiria požeminį vandenį.  
Taip   Ne 

2. Aukštis žemėlapiuose vaizduojamas horizontalėmis. 
Taip   Ne 

3. Dinozaurai gyveno devono periode. 
Taip   Ne 

4. Suakmenėjęs gyvūnas vadinamas mumija 
Taip   Ne 

5. Granitas sudarytas iš anglies mineralų. 
Taip   Ne 

6.  Molis lengvai praleidžia vandenį.  
Taip   Ne 

7. Valgomoji druska sudaryta iš mineralų. 
Taip   Ne 

8. Suakmenėję sakai vadinami gintaru. 
Taip   Ne 

9. Ozu vadinamas gilus griovys. 
Taip   Ne 

10. Nemunas įteka į Juodąją jūrą. 
Taip   Ne 

11. . Ledas sunkesnis už vandenį 
Taip   Ne 

12. Lietuvoje yra gamtinių dujų. 
Taip   Ne 

13. Aukščiausia Lietuvos kalva yra Žemaitijoje?  
Taip   Ne 

14. Raguva platesnė už griovį. 
Taip   Ne 

15. Žemės drebėjimus sukelia potvyniai? 
Taip   Ne 

16. Rapakyvis yra granito atmaina. 
 Taip   Ne 

17. Bevandenis gipsas vadinamas hidrolitu. 
Taip   Ne 

18. Lietuvos karjeruose kasama geležis. 
 Taip   Ne 

19. . Smėlis gali būti juodos spalvos 
 Taip   Ne 

20. Geoterminė energija gaunama iš vėjo malūnų.  
Taip   Ne 

21. Didžiausia Lietuvos upė yra Neris. 
Taip   Ne 

22. Nafta yra atsinaujinantis kuras. 
 Taip   Ne 

23. Lietuvoje gėrimui naudojamas požeminis vanduo. 
 Taip   Ne 

24. Iškelta į Žemės paviršių uoliena nesikeičia.  
 Taip   Ne 

25. Smėlio grūdeliai didesni už gargždo. 
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 Taip   Ne 
26. . Gamtinių ozų Lietuvoje nėra 

 Taip   Ne 
27. Durpės susidaro pelkėse. 

 Taip   Ne 
28. Lava sustingsta giliai Žemės gelmėse.  

 Taip   Ne 
29. Kalnai laikui bėgant aukštėja. 

 Taip   Ne 
30. Pasaulinio vandenyno lygis kyla.  

 Taip   Ne 
31. . Karstinių urvų gausu Suvalkijoje 

Taip   Ne 
32.  Gilūs tarpekliai vadinamai firnais. 

 Taip   Ne 
33. Geologų šūkis „Mente et Malleo“ reiškia kastuvu ir plaktuku. 

 Taip   Ne 
34. Gabras, dioritas, andezitas yra nuosėdinės kilmės uolienos 

 Taip   Ne 
35. .Geofizika tiria įvairius Žemės laukus 

 Taip   Ne 
36. Antropologija - geologijos mokslas apie suakmenėjusius gyvūnus. 

 Taip   Ne 
37. Žemės planeta turi vieną palydovą. 

 Taip   Ne 
38. Meteoritai krisdami išmuša kraterius 

 Taip   Ne 
39. Lietuvoje nėra meteoritinių kraterių 

 Taip   Ne 
40. Jaunųjų geologų judėjimo pradininku Lietuvoje buvo Eduardas Vodzinskas. 

 Taip   Ne 
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Apibraukite/pabraukite teisingą atsakymą. [Po 1 tašką už klausimą] 
 
1. Nugrimzdęs smėlis virsta: 
Kvarcitu  Smiltainiu  Smiltakmeniu  Kvarcakmeniu 
2. Paveikslėlio viršuje pavaizduoti: 
Varvekliai  Stalagmitai  Stalagmatai  Stalaktitai 
 

L. 
Gedminienės nuotr. 
 
3. To pačio paveikslėlio centre pavaizduoti: 
Varvekliai  Stalagmitai  Stalagmatai  Stalaktitai 
4. Nuotraukoje matote uolienos gabalėlį. Kaip galėtumėte ją pavadinti? 
Kriauklainiu  Koraline klintimi  Amonitainiu  Fosilainiu 
 



I grupė 2 užduotis Nr. ____________ 

2 

 
5. Kuri iš šių smegduobių užlieta vandens? 
Karvės uola   Barsuko urvas   Gyvačių landynė Žalsvasis šaltinis  
6. Kuriai uolienų grupei priklauso druska:  
Nuosėdinių  Metamorfinių  Vulkaninių  Hidroterminių 
7. Matote uolą, sudarytą iš keturių skirtingų nuosėdinių uolienų sluoksnių. Kuris uolienų 

sluoksnis yra seniausias? 
A     B  C   D  

L. Gedminienės 
nuotr. 
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Iš https://www.geolsoc.org.uk/ks3/webdav/site/GSL/shared/pdfs/education%20and%20careers/RockCycle/Q7.3.pdf 
 
8. Akmens anglis susidaro iš: 
Gyvūnų kaulų   Augalų liekanų Mikroorganizmų  Upės nuosėdų 
9. Druskos kristalų forma: 
Apskritimo  Kūgio    Kubo   Trikampio 
10. Šlaitų nuosėdos vadinamos: 
Deliuviu  Koliuviu  Aliuviu  Proliuviu 
11. Ozais vadinami: 
Dideli prekybos centrai Žvyro krūvos karjeruose  Ilgos siauros kalvos Kanalizacijos 
kanalai  
12. Kokia gamtos nelaimė įvyksta, susidūrus tektoninėms plokštėms?  
Karstinė įgriuva Žemės drebėjimas  Nuošliauža   Potvynis 
13. Vienas iš šių mineralų yra „svetimas“ šioje eilėje. Kuris?: 
Kalnų krištolas Raudonas rubinas Rožinis kvarcas  Violetinis ametistas 
14. Įrašykite reikalingus žodžius: 

Biržų regioninis parkas – unikalus kraštas, kuriame kraštovaizdis greitai keičiasi. 
___________________   _______________   išplovus gelmėje esančius                       
________________įgriūva žemė. Susidaro ___________                    . Manoma, kad vienoje 
______________________________   prasmego karvė, todėl ji vadinama 
________________   ______________ . Kitos virto ežerėliais su plika akimi matomomis 
sieros bakterijomis (pavyzdžiui ____________________   _______________________). 
 

15. Ką reiškia lietuvių liaudies posakis: „Lašas po lašo ir akmenį pratašo“? 
Daug vandens suardo akmenį  Vanduo pragraužia akmenį Sunkiai dirbant pasiekiamas 
tikslas  Plaktuku galima pramušti akmenį 
16. Palinologas pelkėje netoli Vilniaus 14000 metų senumo nuosėdose rado pušų, beržų 
keružių, įvairių žolių žiedadulkių, 11000 metų senumo nuosėdose rado beržo, liepos, ąžuolo, kitų 
plačialapių bei žolių žiedadulkių, o 2500 metų senumo nuosėdose be čia jau išvardintų taip pat 
rado kelias javų žiedadulkes. Ataskaitoje jis parašė (įrašykite tinkamus žodžius):  
Vilniaus apylinkėse prieš 14000 metų buvo _______               klimatas. Prieš 12000 metų 
klimatas _______________, pradėjo augti ____________________ miškai. Prieš 2500 metų 
Vilniaus apylinkėse apsigyveno ____________________, kurie pradėjo auginti       ________  . 
. 
17. Kaip susidarė šios įdubos?  
Ištrypė geologas Išmušė meteoritai Išsprogdino patrankos  Susidarė smegduobės 
 

https://www.geolsoc.org.uk/ks3/webdav/site/GSL/shared/pdfs/education%20and%20careers/RockCycle/Q7.3.pdf
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 L. Gedminienės nuotr 
 
18. Kai uoliena iškeliama į paviršių, plyšiai: 
Išsiplečia  Susitraukia  Nesikeičia  Ir padidėja ir sumažėja 
19. Atspėkite mįslę: 
Žemiau už gyvatę šliaužioja, aukščiau už paukščius skraido? Kas?  
 
20. Pirmose dviejose nuotraukose matote Meksikoje iškastus mamutų skeletus. Kurie dailininko 

paveikslėliai (a, b, c, d ar e) geriausiai atvaizduoja pagal pirmą ir antrą skeletus atkurtus 
mamutus?  

1)                                                                             
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2) 

 
 

a)                                                                             b) 

https://curiosmos.com/check-out-5-
stunning-images-revealing-stumping-
discovery-of-60-mammoth-fossils-in-
mexico/ 

https://www.nytimes.com/2019/11/08/sci
ence/mexico-mammoth-traps.html  
 

https://curiosmos.com/check-out-5-stunning-images-revealing-stumping-discovery-of-60-mammoth-fossils-in-mexico/
https://curiosmos.com/check-out-5-stunning-images-revealing-stumping-discovery-of-60-mammoth-fossils-in-mexico/
https://curiosmos.com/check-out-5-stunning-images-revealing-stumping-discovery-of-60-mammoth-fossils-in-mexico/
https://curiosmos.com/check-out-5-stunning-images-revealing-stumping-discovery-of-60-mammoth-fossils-in-mexico/
https://www.nytimes.com/2019/11/08/science/mexico-mammoth-traps.html
https://www.nytimes.com/2019/11/08/science/mexico-mammoth-traps.html
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            c)                                                                       d) 
 

 
 

e)  
 
 

http://commonplace.online/article/peales-
mastodon-the-skeleton-in-our-closet/ 
https://www.alamy.com/stock-photo-skeleton-of-
mammoth-discovered-in-1817-by-dr-mitchell-of-
new-york-
57302077.html?imageid=DADC7D5C-AA44-
4909-B45B-
CD0D8976CE61&p=75935&pn=1&searchId=0c
48b17dadc8f10089d63362939dd6b6&searchtype
=0 
https://www.istockphoto.com/vector/mammoth-
skeleton-gm154346474-
19168824?phrase=mammoth%20skeleton  
 

http://commonplace.online/article/peales-mastodon-the-skeleton-in-our-closet/
http://commonplace.online/article/peales-mastodon-the-skeleton-in-our-closet/
https://www.alamy.com/stock-photo-skeleton-of-mammoth-discovered-in-1817-by-dr-mitchell-of-new-york-57302077.html?imageid=DADC7D5C-AA44-4909-B45B-CD0D8976CE61&p=75935&pn=1&searchId=0c48b17dadc8f10089d63362939dd6b6&searchtype=0
https://www.alamy.com/stock-photo-skeleton-of-mammoth-discovered-in-1817-by-dr-mitchell-of-new-york-57302077.html?imageid=DADC7D5C-AA44-4909-B45B-CD0D8976CE61&p=75935&pn=1&searchId=0c48b17dadc8f10089d63362939dd6b6&searchtype=0
https://www.alamy.com/stock-photo-skeleton-of-mammoth-discovered-in-1817-by-dr-mitchell-of-new-york-57302077.html?imageid=DADC7D5C-AA44-4909-B45B-CD0D8976CE61&p=75935&pn=1&searchId=0c48b17dadc8f10089d63362939dd6b6&searchtype=0
https://www.alamy.com/stock-photo-skeleton-of-mammoth-discovered-in-1817-by-dr-mitchell-of-new-york-57302077.html?imageid=DADC7D5C-AA44-4909-B45B-CD0D8976CE61&p=75935&pn=1&searchId=0c48b17dadc8f10089d63362939dd6b6&searchtype=0
https://www.alamy.com/stock-photo-skeleton-of-mammoth-discovered-in-1817-by-dr-mitchell-of-new-york-57302077.html?imageid=DADC7D5C-AA44-4909-B45B-CD0D8976CE61&p=75935&pn=1&searchId=0c48b17dadc8f10089d63362939dd6b6&searchtype=0
https://www.alamy.com/stock-photo-skeleton-of-mammoth-discovered-in-1817-by-dr-mitchell-of-new-york-57302077.html?imageid=DADC7D5C-AA44-4909-B45B-CD0D8976CE61&p=75935&pn=1&searchId=0c48b17dadc8f10089d63362939dd6b6&searchtype=0
https://www.alamy.com/stock-photo-skeleton-of-mammoth-discovered-in-1817-by-dr-mitchell-of-new-york-57302077.html?imageid=DADC7D5C-AA44-4909-B45B-CD0D8976CE61&p=75935&pn=1&searchId=0c48b17dadc8f10089d63362939dd6b6&searchtype=0
https://www.alamy.com/stock-photo-skeleton-of-mammoth-discovered-in-1817-by-dr-mitchell-of-new-york-57302077.html?imageid=DADC7D5C-AA44-4909-B45B-CD0D8976CE61&p=75935&pn=1&searchId=0c48b17dadc8f10089d63362939dd6b6&searchtype=0
https://www.istockphoto.com/vector/mammoth-skeleton-gm154346474-19168824?phrase=mammoth%20skeleton
https://www.istockphoto.com/vector/mammoth-skeleton-gm154346474-19168824?phrase=mammoth%20skeleton
https://www.istockphoto.com/vector/mammoth-skeleton-gm154346474-19168824?phrase=mammoth%20skeleton
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 Užduotis nr 1. [8 taškai]. 
 
Jaunieji geologai aplankė atodangą, ją nufotografavo, aprašė ir sudarė jos profilį. Tačiau jie pamiršo parašyti 
uolienų pavadinimus. Padėkite jiems. 

 
https://www.geolsoc.org.uk/ks3/webdav/site/GSL/shared/pdfs/education%20and%20careers/RockCycle/Q7.3.pdf.  
 
Uolienų aprašas; 
A: Smulkūs ir vidutiniai, apzulinti kvarco grūdeliai, sucementuoti karbonatiniu cementu. Sluoksnio apačioje 
daug apvalainukų su granatais. 
B: Uoliena sudaryta iš smulkių juodos ir baltos spalvos kristalų, masyvi. 
C: Juostuota, suraukšlėta uoliena, sudaryta iš granatų, feldšpatų ir žėručių. 
 
1) Parašykite kuri uoliena magminė, metamorfinė, nuosėdinė 
A  
 
B  
 
C  
 
2) Paaiškinkite, kodėl taip galvojate 
A 
 
 
 
B 
 
 
 
C 
 
 
 
3) Kodėl toks nelygus sluoksnio C paviršius? 
 
 

https://www.geolsoc.org.uk/ks3/webdav/site/GSL/shared/pdfs/education%20and%20careers/RockCycle/Q7.3.pdf
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4) Kaip sluoksnio A apačioje atsirado sluoksnio C apvalainukų? 
 
 
 
Užduotis nr 2. [16 taškų] 
Geologai apsilankė šalyje, kur daug ugnikalnių, kuriuos supa jūros. Jie ištyrė rastas uolienas ir aprašė 
geologinius procesus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1) Prie uolienų paveikslėlių parašykite uolienų pavadinimus. Jei nežinote, įrašykite, kuri magminė, 
metamorfinė ar nuosėdinė. 
 
 
2) Įrašykite, ką matote vulkano apačioje ir viršuje 
 
 
3) Prie raudonų rodyklių įrašykite, kokie procesai vyksta 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.bgs.ac.uk/discov
ering-geology/rocks-and-
minerals/ 
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Užduotis Nr. 3 [5 taškai] 
 
Lentelėje aprašytos uolienos, rastos kalnuose. 
 
Upliena Uolienos  aprašymas Uolienos pavadinimas 
A Juodos spalvos, blizganti uoliena, kuri skyla į smulkius 

sluoksnelius. 
ė 

B Uolienoje yra daug kriauklių gabalėlių. Ji putoja, užpylus 
druskos rūgšties 

 

C Pilkoje uolienoje daug rudos spalvos tiršto skysčio, 
kvepiančio kaip benzinas 

 

D Uoliena sudaryta iš daugybės apvalių smėlio grūdelių.  
E Uoliena sudaryta iš trijų rūšių skirtingų kristalų: žėručių, 

kvarco ir feldšpatų 
 

 
 
1) Parašykite, kuri uoliena magminė, metamorfinė ar nuosėdinė. 
(Už tikslų uolienos pavadinimą gausite po papildomą tašką) 
 
2) Kur šias uolienas galima panaudoti? 
 
A  
 
 
B   
 
 
C   
 
 
D    
 
 
E    
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