
Vilniaus m. ketvirtos klasės mokinių  pasaulio pažinimo olimpiada

2016 m.

Mokykla ..........................................................................................

Mokinio vardas, pavardė ...................................................................

1.    Šie gyvūnai gyvena mūsų miškuose. Jie labai skiriasi savo 

išvaizda. Parašyk  tris šių gyvūnų skirtumus, nesusijusius su išvaizda.

a).....................................................................................................

b)....................................................................................................

c).................................................................................................... 3 taškai

2. Pažymėk ( X), kurioje eilutėje visi išvardinti gyvūnai yra žinduoliai.

     O    Karvė, lokys, driežas.

     O   Kurmis, svirbelis, avis.

     O   Kiškis, banginis, šikšnosparnis.

     O   Arklys, ryklys, lapė. 1 taškas

3. Į stiklinę su vandeniu įmerkta žalia šakelė. Vandens paviršius

užpiltas aliejaus sluoksniu. Stiklinė apvožta dideliu stikliniu indu ir 

pastatyta saulėtoje vietoje. Po kurio laiko ant  stiklinio indo sienelių

 prisirinko vandens lašelių. Paaiiškink kodėl?

.....................................................................................................

.................................................................................................... 1 taškas

....................................................................................................

4. Įmink mįslę:

      Du broliukai langelį prižiūri: dieną varsto langines, o naktį jas 

uždaro. Kas?

................................................................................................................ 1 taškas

5. Linas į pirštą įsivarė rakštį. Kokie kraujo kūneliai kovoja su

 svetimkūniu ir mikrobais?
................................................................................................................

1 taškas

Atsakymo 
vertė 

UŽDUOTYS 



6. Stovyklautojai paėmė iš laužo įkaitusį akmenį ir įmetė į ežerą. 

Akmuo suskilo. Kodėl?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................................................................................................... 1 taškas

7. Parašyk A ir B  Mėnulio fazių pavadinimus.

A).............................................. 2 taškai

B)..............................................

8. Tai Saulės sistema. 

Išvardink iš eilės šešias Saulės sistemos planetas: 

1................................................

2................................................

3................................................

4................................................

5................................................  6 taškai

6................................................

9. 

A) Vandenyje skęsta akmuo.

B) Slidės sliuogia sniegu.

C)Peiliu pjauna duoną.

D) Žaidžia stalo tenisą.

E) Lyja lietus.

F) Spyruoklė pritraukia duris.

Nurodyk teiginių raides, kur veikia šios jėgos:

Traukos jėga .............................................................

A B 



Trinties jėga ............................................................

3 taškai

Tamprumo jėga ............................................................

10. Kokiu būdu galima iš rupios druskos  ir maltų pipirų mišinio,

 nenaudojant vandens, išrinkti pipirų grūdelius?

...............................................................................................

..............................................................................................

............................................................................................... 1 taškas

11.Gyveni daugiabučio namo 6 aukšte. Tavo bute kilo gaisras.

Liepsnoja virtuvė, sklinda dūmai. Tu:

Puoli gesinti gaisro.

Atidarai langus, kad išsivėdintų dūmai.

Skambini mamai ar tėčiui pranešti apie nelaimę.

Pasislepi spintoje ir lauki, kol sugrįš tėvai.

Išeini iš buto ir užrakini duris.

Skambini gaisrinei gelbėjimo tarnybai numeriu 02.

Skubiai išeini iš buto ir neužrakini durų.

Išėjęs iš buto į laiptinę, leidiesi laiptais į lauką ir skambini 

gelbėjimo tarnybai nr.112.

Išbėgi iš buto į laiptinę ir leidiesi liftu į lauką.

Jei negali išeiti iš buto, išeini į balkoną ir šaukiesi pagalbos.  

Išbrauk neteisingo elgesio teiginius - X. 1 taškas

Teisingo elgesio teiginius sunumeruok veiksmų atlikimo 2 taškai

tvarka ( 1,2,3...).


