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

1. Žemės sukimosi ašies posvyris į orbitos plokštumą Žemėje sukelia metų laikų kaitą. 
Taip  Ne 

2. Mėnulio ir Saulės trauka sukelia Žemėje potvynius ir atoslūgius.  
Taip   Ne 

3. Atlančiu vadinamas šalčiausias ir sausiausias Europoje holoceno laikotarpis, kurio 
vidutinė metinė temperatūra buvo aukštesnė už šiuolaikinę.  
Taip   Ne 

4. Sedimentologija – geofizikos šaka, tirianti žemėdrebos reiškinius, jų kilmę, priežastis, 
paplitimą ir padarinius. 
Taip   Ne 

5. Opoka – puri vulkaninė uoliena. 
Taip   Ne 

6. Vandenspara – tai uolienos sluoksnis nelaidus arba beveik nepralaidus vandeniui.  
Taip   Ne 

7. Kalcito formulė yra KCl. 
Taip   Ne 

8. Šurfas – kasinys skirtas vandeniui išgauti. 
Taip   Ne 

9. Morena – ledyno tirpsmo vandenų suplautos nuosėdos. 
Taip   Ne 

10. Sinklina vadinama į apačią išgaubta raukšlė. 
Taip   Ne 

11. Didžiųjų litosferos plokščių ribos tiksliai sutampa su šiuolaikinių žemynų ribomis. 
Taip   Ne 

12. Nafta – dujinė naudingoji iškasena 
Taip   Ne 

13. Ar yra ugnikalnių kitose Saulės sistemos planetose?  
Taip   Ne 

14. Ledynai - tai milžiniški kietos būsenos gėlo vandens ištekliai. 
Taip   Ne 

15. Ar San Andreaso lūžis yra Pietų Amerikos tektoninėje plokštėje? 
Taip   Ne 

16. Skalda sudaryta iš apvalainukų. 
 Taip   Ne 

17. Klintis tirpsta geriau už gipsą. 
Taip   Ne 

18. Marmuras yra mineralas. 
 Taip   Ne 

19. Magma yra kieta. 
 Taip   Ne 

20. Uolienos, kurių forma keičiasi, vadinamos metamorfinėmis.  
Taip   Ne 

21. Australija yra viena iš seismiškai aktyviausių Žemės vietų. 
Taip   Ne 

22. Kristalai – kieti kūnai, kuriuose atomai išsidėsto be jokios tvarkos. 
 Taip   Ne 

23. Giliau žemės gelmėse slūksančios uolienos gali būti jaunesnės už aukščiau slūgsančias 
uolienas. 

 Taip   Ne 
24. Dūlėjimas – tai uolienų ardymas Žemės paviršiuje, ją veikiant krituliams, temperatūros 

pokyčiams, augalijai ir gyvūnijai.  
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 Taip   Ne 
25. Magminėse uolienose daug fosilijų. 

 Taip   Ne 
26. Namai gali būti šildomi požeminiu vandeniu. 

 Taip   Ne 
27. Barchanas yra vėjo supustyta smėlio kalva. 

 Taip   Ne 
28. Magminės uolienos gali susidaryti iš gyvų organizmų.  

 Taip   Ne 
29.  Potvynius sukelianti Mėnulio trauka yra stipresnė už Saulės trauką. 

 Taip   Ne 
30. Hidrogeologija tiria atmosferos reiškinius.  

 Taip   Ne 
31. Ugnikalniai išsiveržia ir vandenynų bei jūrų dugne. 

Taip   Ne 
32. Grūdėtas aukštikalnių sniegas vadinamas fiordu. 

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

 Taip   Ne 
34. Andezitas, obsidianas, riolitas yra nuosėdinės kilmės uolienos. 

 Taip   Ne 
35. Ignalinos atominėje elektrinėje gaminama geoterminė energija. 

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

 Taip   Ne 
37. Lietuvoje vyksta dujų iš skalūnų išgavimas. 

 Taip   Ne 
38. Upės aukštupys dar vadinamos delta. 

 Taip   Ne 
39. Išgręžtas uolienos stulpelis vadinamas kernu. 

 Taip   Ne 
40. Jaunųjų geologų judėjimo pradininku Lietuvoje buvo Ignacas Domeika. 

 Taip   Ne 
41. Ledynams tirpstant vandens lygis vandenynuose smunka.  

 Taip   Ne 
42. Stratigrafija nagrinėja uolienų amžių. 

 Taip   Ne 
43. . Kvarcinis smėlis naudojamas stiklo gamyboje. 

 Taip   Ne 
44. Riedulius į Lietuvą atplukdė vanduo. 

 Taip   Ne 
45. .Dinozaurai išmirė prieš dešimt tūkstančių metų. 

 Taip   Ne 
46. Karštieji taškai – tai vietos, kur iš Žemės gelmių kylantys šilumos srautai išlydo plutą. 

Taip   Ne 
47. Augalai gali ardyti kietas uolienas. 

 Taip   Ne 
48. Dauguma Rytų Afrikos ežerų susidarė tektoniniuose lūžiuose. 

 Taip   Ne 
49. Mėnulio magnetinis laukas stipresnis už Žemės. 

Taip   Ne 
50. Į Žemę nukrinta daug meteoritų iš Veneros. 

 Taip   Ne 
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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 

G. Skridlaitės nuotr. 
 
3. Žemė sukasi: 
Iš rytų į vakarus Iš vakarų į rytus  Iš šiaurės į pietus Iš pietų į šiaurę 
4. Kurioje iš šių salų nėra aktyvių vulkanų? 
Javos   Bornholmo  Sicilijos  Fajalo 
5. Paveiksle pavaizduotas išrūšiuotas (kairėje) ir neišrūšiuotas (dešinėje) smėlis. Kurioje iš 
šių aplinkų jis išrūšiuotas geriausiai?: 
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Rynose  Ežeruose  Upių vagose  Kriokliuose 
 
6. Uolienos sluoksnis, kuris nepraleidžia vandens: 
Vandenskyra  Vandens lygis  Vandenspara  Vandens horizontas 
7. Kuriai uolienų grupei priklauso titnagas:  
Nuosėdinių  Metamorfinių  Vulkaninių  Druskų 
8. Didžiausią Žemės paviršiaus dalį užima 
Lygumos  Kalnai   Ledynai  Vandenynai 
9. Plonas magmos kūnas, statmenai 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: 

Pav. iš  
http://www.geologycafe.com/gem
s/chapter7.html 

 

http://www.geologycafe.com/gems/chapter7.html/
http://www.geologycafe.com/gems/chapter7.html/
http://www.geologycafe.com/gems/chapter7.html/
http://www.geologycafe.com/gems/chapter7.html/
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 D. Foster, Woods Hole Oceanographic Institute   
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: 

 M. Miller nuotr. 
Išnašų kūgis  Delta  Išnašų lovys  Nuobirynas 
18. Tokias kolonas „pastato“ vulkaninės kilmės uolienos. Dažniausiai kokios?  

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. Kai uoliena suslegiama, poringumas uolienoje: 
Mažėja  Didėja  Išlieka toks pats Ir padidėja ir sumažėja 
21. Atspėkite mįslę: 
Pati plati, pats dar platesnis, viena duktė mato, kita žabalė?  
22. Atspėkite mįslę: 
Vasarą nesušyla, žiemą nesušąla.   
23. Įrašykite žodžius: 
Aukštai kalnuose iškrenta daug sniego, o atšilus jis visiškai neištirpsta. Iškritusio sniego 
sankaupos kietėja ir virsta______       . Sniego sluoksniai slegia vienas kitą – tampa__                 . 
Po daugelio metų                            , sudarytas iš daugiamečio ledo, veikiamas gravitacinės, 
slėgio ir sunkio jėgos pradeda šliaužti žemyn. Kai jis nutirpsta – lieka                              .  
24. Ant smiltainio (rusvų) sluoksnių slūgso rudi moliai (nuotrauka kairėje). Vienoje vietoje 
geologas rado juos slūgsančius atvirkščiai.  
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S. Marshak nuotr. 
a) Paaiškinkite, kas įvyko  
 
b) Kaip vadinasi naujai susidariusi geologinė struktūra?   
 
25. Įrašykite reikalingus žodžius: 
Konglomeratas –                               uoliena, sudaryta iš apvalainų uolienų gabalų ir sutvirtinta 
cementu. Panaši į konglomeratą uoliena                           , tik pastaroji sudaryta iš kampuotų uolienų 
gabaliukų. 
26. Įrašykite reikalingus žodžius: 
Kai į gelmes patenka klintis, ji virsta                            , o kai nugrimzta granitas, jis virsta ___                 
27. Ką reiškia lietuvių liaudies posakis: Užantyje akmenį nešioja? 
Myli   Džiaugiasi  Nori užmušti  Nekenčia 
28. Kuris iš šių uolienų sluoksnių pats jauniausias? 

 

Pav. iš https://www.slideplayer.com 
C  A B D E 
 
29. Surašykite visus aukščiau esančiame paveikslėlyje pavaizduotus uolienų sluoksnius nuo 

seniausio iki jauniausio.   
 

 
 
30. Pažymėtose vietose (prie raidžių) įrašykite tinkamus pavadinimus:  
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a) Kaip vadinasi vanduo tarp sluoksnių D ir E 

 
 

b) Kaip vadinasi vanduo tarp sluoksnių G ir I    

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 

 
US Geological Survey  nuotr.       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) 
 
 
 
 
 
 
2. Surašykite uolienų pavadinimus. (5 taškai) 
 
 
 
 
 
 
 
3. Trumpai aprašykite uolienų susidarymo sąlygas. (5 taškai). 
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Užduotis nr 2. [6 taškai] 
 
1. Įrašyti periodų pavadinimus į atitinkamas 
eilutes (sužymėkite juos tais pačiais 
skaičiais): 

 Silūras  

 Kambras 

 Karbonas 

 Kvarteras 

 Triasas 

 Jura 

 Permas 

 Kreida 

 Devonas 

 Peleogenas 

 Ordovikas 

 Neogenas 

 
2.  Kuo ypatinga paleozojaus era? 

 
 
 
 
 
 

3. Kodėl gyvūnai atsirado anksčiau, nei 
augalai?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. [8 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. 
 
 
 
 
2) Jei sūrymus išgauti ekonomiškai 
naudinga tik iš mažesnio nei 100 m 
gylio, kuriame regione jų išgavimo 
tikimybė didžiausia? Kodėl? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Kur gėlo vandens slūgsojimo gylis 
didesnis: Klaipėdoje ar 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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