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Trumpai atsakykite į klausimą, arba užbaikite teiginį. [Po 1 tašką už klausimą] 
 
1. Kai magma išsilieja ant Žemės paviršiaus ji vadinam 
Lava 
 
2. Kokios kilmės uoliena yra valgomoji druska? 
 
Nuosėdinės 
 
3. Ką galima mesti, valgyti arba naudoti papuošalams? 
 
Granatą 
 
4. Ką geologai vadina „Durnių auksu“? 
 
Piritą 
 
5. Iškasta duobutė po dirvožemiu slūgsančios uolienos kilmei nustatyti vadinama 
 
Šurfu 
 
6. Nuna, Rodinija, Kolumbija, Gondvana...Kieno tai pavadinimai? 
 
Superkontinentų, praeities kontinentų 
 
7. Kas yra anhidritas? 
 
Kalcio sulfatas, bevandenis gipsas 
 
8. Kokią iškaseną Lietuvoje planuojama greitu laiku išgauti požeminiais kasiniais? 
 
Anhidritą 
 
9. Įvairių fizinių laukų kilmę nagrinėja geologijos mokslas 
 
Geofizika 
 
10. Kai magma suaušta Žemės gelmėse ji vadinama? 
 
Intruzine, intruzija 
 
11. Kaip vadinamas vandens sluoksnis tarp dviejų vandensparų? 
 
Arteziniu 
 
12. Kokio karbonatinę uolieną sudaro dolomitas? 
 
Dolomitą 
 
13. Kokiame geologiniame periode augalai pražydo?   
 
Kreidos 
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14. Minkščiausias mineralas yra 
 
Talkas 
 
15. Kas yra kernas? 
Plonas išgręžtas uolienos stulpelis 
 
16. Cheminis elementas, kurio junginiais ir rašome, ir pjauname uolienas? 
 
Anglis 
 
17. Iš ko išgaunama geoterminė energija?  
 
Iš įkaitusių uolienų, ar vandens, garų 
 
18. Kokio amžiaus yra Lietuvos dolomitas? 
 
Devono, paleozojaus 
 
19. Kas vadinama „Pele plaukais“? 
 
Ištęsti vulkaninio stiklo sluoksneliai, vulkaninis stiklas, rūgšti lava 
 
20. Kur „gimsta“ Žemės pluta? 
 
Vandenyno vidurio kalnagūbriuose, riftuose, skėtros zonose 
 
21. Karbono periode susidarė ddžioji dalis Žemėje randamos  
Anglies 
 
22. Kokį periodą norima pavadinti antropocenu? 
 
Dabartinį (maždaug nuo 1945 m.), kuriame žmogaus įtaka matoma geologiniuose dariniuose, t.y. 
nuo tada, kai susprogdinta pirmoji atomin4 bomba 
 
23. Dėl vulkanų išsprogimų klimatas Žemėje  
 
Šaltėja 
 
24. Geologų šūkis „Mente et Malleo“ reiškia 
 
Kūju ir plaktuku 
 
25. Kokio mineralo atmainos yra ametistas, citrinas, „kalnų krištolas“, morionas? 
 
Kvarco 
 
26. Kas sukelia „vulkaninę žiemą“? 
 
Ugnikalnių išsiveržimo metu išsprogę pelenai, uždengę Saulę vieniems/keliems metams 
 
27. Kodėl kreida putoja, kai ant jos užlašinama druskos rūgšties? 
 
Ji - karbonatas 
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28. Kaip vadinasi galvakojai moliuskai, gyvenę tuo pačiu laiku, kaip ir dinozaurai? 
 
Amonitai 
 
29. Pagal tektoninių plokščių teoriją plokštė, kurioje yra Lietuva, vadinasi 
 
Eurazijos 
 
30. Kuo platesnis pliažas, tuo krantas ardomas 
  
Lėčiau 
 
31. Kada Europoje buvo „mažieji ledynmečiai“?  
 
Trylikto amžiaus pabaigoje, penkioliktame amžiuje, devyniolikto amžiaus pabaigoje 
 
32. Pagrindine „mažųjų ledynmečių“ priežastimi dažniausiai nurodomi 
 
Vulkanų išsiveržimai, kai pelenai/aerozoliai uždengia Žemę nuo saulės 
 
33. Kaip vadinasi kabonatinių uolienų intruzijos? 
 
Karbonatitai 
 
34. Geležiniai meteoritai, nukritę ant Žemės, turi žymią dar vieno metalo priemaišą. Kokio? 
 
Nikelio 
 
35. Kaip Lietuvoje vadinamas Veichselio (Weichselian) apledėjimas? 
 
Nemuno 
 
36. Kaip vadinosi paskutinis vientisas žemynas (super-kontinentas)? 
 
Pangėja 
 
37. Didžioji dalis meteoritų nukrenta iš “Asteroidų žiedo”. Kur jis yra?? 
 
Tarp Marso ir Jupiterio 
 
38. Baltijos jūra perėjo dvi ežero ir tris jūros stadijas. Kaip vadinosi ši jūra prieš Baltiją? 
 
Litorinos jūra 
 
39. Kokio vulkano išsiveržimas sunaikino Herkulaniumo (Herculaneum) miestą Italijoje? 
 
Vezuvijaus 
 
40. Kaip atsirado Havajų salos? 
 
Dėl tektoninių plokščių slinkimo virš karštojo tško (pliumo) 
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Apibraukite teisingą atsakymą. [Po 1 tašką už klausimą] 
 
1. Dirbtinė kiaurymė viršutinėje Žemės plutos dalyje, skirta kietoms naudingoms iškasenoms 
išgauti. 
Šurfas  Šulinys  Gręžinys  Štolnė 
2. Paveikslėlyje pavaizduota: 
Lavos tekėjimas Nuosėdų sluoksniai Tektoniniai plyšiai Ledyno įbrėžiai 

L. Gedminienės nuotr. 
 
3. Ilgas plyšys lede, užpildytas nuosėdomis vadinamas: 
Keimu  Fliutingu  Ozu  Ryna 
4. Karstiniuose urvuose ant lubų kabo: 
Varvekitai  Stalaktitai  Ozokeritai  Stalagmitai 
5. Paveiksle pavaizduota tektoninių plokščių: 

W. W. Norton pav.  
Skilimas (riftingas)  Susidūrimas (kolizija)  Panirimas (subdukcija)  Suaugimas (akrecija)  
6. Uolienos sluoksnis, kuris nepraleidžia vandens: 
Vandenskyra  Vandens lygis  Vandenspara  Vandens horizontas 
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7. Kuriai uolienų grupei priklauso titnagas:  
Nuosėdinių  Metamorfinių  Vulkaninių  Druskų 
8. Didžiausią Žemės paviršiaus dalį užima 
Lygumos  Kalnai   Ledynai  Vandenynai 
9. Plonas suaušusios magmos kūnas, kertantis talpinančias uolienas, vadinamas:  
Batolitu  Gysla   Silu(e)   Daika 
10. Iš vulkano išsprogusios ir nusėdusios uolienos vadinamos:  
Intrūzinėmis  Piroklastinėmis Nuosėdinėmis  Nuolaužinėmis 
11. Paveikslėlyje pavaizduoti „juodieji rūkaliai“ susidaro tektoninių plokščių: 

 
Skėtros zonose  Subdukcijos zonose Obdukcijos zonose Kolizijos zonose 
 
12. Ištirpęs vandenyje kalcio sulfatas nusėda ir sudaro: 
Gipsą   Dolomitą  Molį  Limonitą 
13. Upių nuosėdos vadinamos: 
Deliuviu Koliuviu Aliuviu Proliuviu 
14. Ledynui nutirpus, jo vietoje lieka: 
Konglomeratas  Morena   Žvyro krūva  Smėlio kopos 
15. Kokia gamtos nelaimė įvyksta dėl liūčių, potvynių, šlaitų statumo?  
Karstinė įgriuva Žemės drebėjimas Nuošliauža   Sprogimas 
16. Vienas iš šių mineralų yra „svetimas“ šioje eilėje. Kuris?: 
Granatas  Piritas  Muskovitas  Biotitas 
17. Kaip vadinasi ši reljefo forma: 

© Martin Miller nuotr. 
Išnašų kūgis  Delta  Išnašų lovys  Nuobirynas 
18. Tokias kolonas „pastato“ vulkaninės kilmės uolienos. Kokios?  

        Photo by Dudley Foster, Woods Hole Oceanographic 
 

Photo by Dudley Foster, Woods Hole Oceanographic 
 

Photo by Dudley Foster, Woods Hole Oceanographic 
 

https://www.wikiwand.com/lt/Lepidolitas
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G. Skridlaitės nuotr. 
Tufai   Andezitai  Bazaltai  Ignimbritai 
 
19. Kurioje iš šių uolienų galima pamatyti tokias „akis“?  

L. Gedminienės nuotr. 
Nuosėdinėje  Efuzinėje Metamorfinėje  Magminėje  
 
20. Žemės drebėjimų stiprumas matuojamas pagal: 
Richterio skalę Moso skalę   Bekerelio skalę Vegenerio skalę 
21. Atspėkite mįslę: 
Pati plati, pats dar platesnis, viena duktė mato, kita žabalė? Žemė, dangus, diena, naktis 
22. Atspėkite mįslę: 
Vasarą nesušyla, žiemą nesušąla.  Akmuo 
23. Įrašykite žodžius: 
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Aukštai kalnuose iškrenta daug sniego, o atšilus jis visiškai neištirpsta. Iškritusio sniego 
sankaupos kietėja ir virsta firnu             . Sniego sluoksniai vis labiau slegia vienas kitą – tampa 
ledu        . Po daugelio metų ledynas         , sudarytas iš daugiamečio ledo, veikiamas 
gravitacinės, slėgio ir sunkio jėgos pradeda šliaužti žemyn. Kai jis nutirpsta – lieka morena. 
 
24. Ant smiltainio (rusvų) sluoksnių slūgso rudi moliai (nuotrauka kairėje). Vienoje vietoje 
geologas rado juos slūgsančius atvirkščiai.  

 
(S. Marshak nuotr.) 
a) Paaiškinkite, kas įvyko  Lūžis, plyšys, poslinkis 
b) Kaip vadinasi naujai susidariusi geologinė struktūra  Antstūmis, anstsprūdis 
25. Įrašykite reikalingus žodžius: 
Konglomeratas – nuosėdinė               uoliena, sudaryta iš apvalainų uolienų gabalų ir sutvirtinta 
cementu. Panaši į konglomeratą uoliena brekčija      –, tik pastaroji sudaryta iš kampuotų uolienų 
gabaliukų. 
26. Įrašykite reikalingus žodžius: 
Kai smėlis nugrimsta kelis kilometrus, ji virsta smiltainiu          , o kai nugrimzta dar giliau, jis 
virsta kvarcitu 
27. Koks procesas sukūrė šias reljefo formas? 
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Abrazija  Nusėdimas  Aeracija  Erozija 
 
28. Trumpai paaiškinkite, kaip susidarė aukščiau esančiame paveikslėlyje pavaizduotos reljefo 

formos (kokios buvo uolienos, kas vyko, kaip ir t.t.) 

Nuotr. iš https://pixabay.com/ 

 
Vulkaniniai kalnai, erozija, tarpeklis viršuje, nutirpęs ldynas, upės slėnis, viršuje upė teka 
siaurame tarpeklyje, apačioje meandruoja plačiame slėnyje, Daug sąnašų, sala ir t.t. 
Derlingas dirvožemis, užliejami laukai 

Nuotr. iš 
https://www.pinterest.com/
pin/ 

https://pixabay.com/
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29. Paveikslėliuose pavaizduotas geologinis procesas. Koks?   

W. W. Norton pav.  
Vulkaninių salų susidarymas, plokščių slinkimas virš karšto taško 
a) Kas vyksta pradžioje (Time 1)?   Virš karšto taško susidaro vulkanas 
b) Kas vyksta tarpiniu laiku (Time 2)?  Plokštė slenka, susidaro antras vulkanas 
c) Kas vyksta pabaigoje (Time 3)? Susidaro vulkaninių salų grandinė 

 

30. Pažymėtose vietose (prie raidžių) įrašykite tinkamus pavadinimus:  
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a) Kaip vadinasi vanduo tarp sluoksnių D ir E   Gruntiniu 
 
b) Kaip vadinasi vanduo tarp sluoksnių G ir I   Spūdiniu, arteziniu  

Pav. iš https://www.geologas.lt/ 
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Užduotis nr 1. [15 taškų]. 
 
Jei šiuolaikines uolienas, susidarančias ant Žemės paviršiaus (nuotraukos kairėje A-E), nugramzdintume 
gilyn, tai po kurio laiko susidarytų uolienos, pavaizduotos nuotraukose dešinėje (1-5).  
  
A           1 

 
S. Marshak nuotr.        S. Marshak nuotr. 
 
B          2 

 
Nuotr. iš US Geological Survey     S. Marshak nuotr. 
C             3 

 
S. Marshak nuotr.      S. Marshak nuotr. 
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D       4 

 
S. Marshak nuotr.       S. Marshak nuotr. 
E            5 

 
S. Marshak nuotr.        S. Marshak nuotr. 
 
1. Suporuokite atitinkamas uolienas kairėje (A-E) su uolienomis dešinėje (1-5). (5 taškai) 
A3, B5, C2, D4, E1 
 
 
 
 
 
2. Surašykite uolienų pavadinimus. (5 taškai) 
 
A smėlis, 3 smiltainis 
B jūros dugnas (vanduo), 5 klintis 
C smėlis (pakrantė, ruzgos), 2 smiltainis 
D molis, 4 argilitas (skalūnas) 
E molis su džiūvimo plyšiais, 1 argilitas, aleurolitas (skalūnas) 
 
3.   Trumpai aprašykite uolienų susidarymo sąlygas. (5 taškai). 
 
A smėlis klostosi dykumoje, o iš jo susidaro kietas smiltainis , kuriame galima iškalti gyvenamas patalpas. 
B šiltame jūros vandenyje daug karbonatų, o dugne – karbonatinių gyvūnų liekanų, kurios virsta klintimis 
C jūros pakarantėje pliaže susidaro bangų ruzgos, kurios išlieka smiltainyje dėl skirting dalelių dydžio 
D molinga lyguma nugrimzdusi virsta skalūnuotu argilitu 
E paviršius padengtas moliu su džiūvimo plyšiais. Tai buvęs išdžiūvusio vandens telkinio paviršius. Tie 
paviršiai matosi persisluokniuojantys su smėlingesnėmis uolienomis. Sezoninis vandens užliejimas 
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Užduotis nr 2. [8 taškai] 
 
1. Įrašykite atitinkamus erų pavadinimus 
(pažymėkite juos tais pačiais skaičiais): 

 Mezozojus 

 Kainozojus 

 Paleozojus 

 
2. Įrašyti periodų pavadinimus į atitinkamas 
eilutes (sužymėkite juos tais pačiais skaičiais): 

 Silūras     

 Kambras 

 Karbonas 

 Kvarteras 

 Triasas 

 Jura 

 Permas 

 Kreida 

 Devonas 

 Paleogenas 

 Ordovikas 

 Neogenas 

 
3.  Kuo ypatinga mezozojaus era? 

 
Dinozaurai ir atsirado žydintys 
augalai 
 
 
 
 

4. Kokie buvo pirmieji sausumos augalai?   
 
Asiūkliai ir paparčiai, dauginosi sporomis ir t.t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. Vaznytės pav. pagal  
http://www.pearltrees.com/s/pic/or/ge
ologic-time-scale-53218150  

http://www.pearltrees.com/s/pic/or/geologic-time-scale-53218150
http://www.pearltrees.com/s/pic/or/geologic-time-scale-53218150
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Užduotis nr 3. [6 taškai] 
 

       
 

Pabaltijo, kaip ir kitiems arteziniams 
baseinams, būdingas vertikalus 
požeminio vandens zoniškumas.  
 
1)  Nustatykite, kurioje šalyje, gręžiant 
iki 400 metrų gylio gręžinį, vandens 
mineralizacija neviršys 1 mg/l. 
 
Estijoje 
 
2) Jei sūrymus išgauti ekonomiškai 
naudinga tik iš mažesnio nei 100 m 
gylio, kuriame regione jų išgavimo 
tikimybė didžiausia? Kodėl? 
 
Pietų Lietuvoje prie Marijampolės, 
Kaliningrado srityje 
Gėlo vandens sluoksnis čia mažesnis nei 
100 m 
 
3) Kur gėlo vandens slūgsojimo gylis 
didesnis: Klaipėdoje ar Palangoje?   
 
Palangoje 
 

Baltijos šalių požeminio vandens zonos: 1. – gėlas vanduo: 
mineralizacija iki 1 mg/l,  2. – gėlas ir mineralizuotas 
vanduo: mineralizacija iki 35 mg/l,  3. – gėlas, 
mineralizuotas vanduo ir sūrymai: mineralizacija virš 35 
mg/l,  4. – gėlo vandens zonos storio izolinija (Pav. iš 
www.lgt.lt) 
 

https://www.lgt.lt/uploads/1160465215_pozeminis_6.JPG
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