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Klausimas Atsakymai Taškai

1. Gyvūnų skirtumai ( atsakymų variantai): po 1 tašką 

a) Skiriasi mityba: ežys- vabzdžiaėdis, kiškis-graužikas; už nurodytą

b) Ežys žiemą miega, kiškis -nemiega;  skirtumą.

c) Skiriasi judėjimo būdas: ežys tipena, kiškis- šuoliuoja( striksi);

d) Ežys- naktinis gyvūnas, kiškis veiklus ryte ir vakare. Iš viso 3 taškai

2. Ats.:Kiškis, banginis, šikšnosparnis. 1 taškas

3. Ats.:Augalas šilumoje išskiria drėgmę. 1 taškas

Neteisinga, kad garuoja vanduo, nes aliejus neleidžia 

vandeniui garuoti. 0 taškų

4. Ats.: Akių vokai. 1 taškas

Neteisingas atsakymas- akis. 0 taškų

5. Ats.: baltieji kraujo kūneliai- leukocitai. 1 taškas

6. Ats.variantai:

* Akmens išorė ( išorinis sluoksnis) labai greitai atvėso ir 

susitraukė, o vidus dar karštas ir plečiasi. Už bet kurį teisingą 

* Dėl susidariusios įtampos akmuo suskilo. atsakymą skiriamas

* Dėl temperatūrų skirtumo. 1 taškas

7. A) Delčia. 1 taškas

B) Priešpilnis; 1 taškas

Iš viso 2 taškai

8. 1. Merkurijus;

2. Venera; Už teisingą planetos 

3. Žemė; pavadinimą ir vietą 

4. Marsas; skiriama po 1  tašką.

5. Jupiteris; Gali būti išvardinta iš eilės ir 

6. Saturnas. nuo tolimiausių.

Teisingas ats., jei vardina nuo tolimiausių:  

1.Neptūnas,2.Uranas, 3.Saturnas, 4.Jupiteris,

 5.Marsas, 6.Žemė, 7.Venera, 8.Merkurijus. Iš viso 6 taškai

9. Traukos jėga - A,E; 1 taškas

Trinties jėga-B,C; 1 taškas

Tamprumo jėga-D,F. 1 taškas

Taškas skiriamas, jei abu teiginiai pažymėti teisingai. Iš viso 3 taškai

10. Į vilną įelektrintas plastikinis šaukštelis pritrauks pipirų

daleles, o sunkesnių rupios druskos dalelių nepakels. 1 taškas



11. Užduotis turėtų būti sužymėta taip:

X Puoli gesinti gaisro.

X Atidarai langus, kad išsivėdintų dūmai. 1 taškas, jei

4. Skambini mamai ar tėčiui pranešti apie nelaimę. pažymėti visi neteisingo 

X Pasislepi spintoje ir lauki, kol sugrįš tėvai. elgesio teiginiai.

X Išeini iš buto ir užrakini duris. Jei pažymėti ne visi teiginiai,

X Skambini gaisrinei gelbėjimo tarnybai numeriu 02. taško neskiriame.

1. Skubiai išeini iš buto ir neužrakini durų. 1 taškas, jei

2. Išėjęs iš buto į laiptinę, leidiesi laiptais į lauką ir skambini teisingai sunumeruoti bent 

gelbėtojams nr. 112. 2 teisingo elgesio teiginiai.

X Išbėgi iš buto į laiptinę ir leidiesi liftu į lauką. 2 taškai, jei

3. Jei negali išeiti iš buto, išeini į balkoną ir šaukiesi pagalbos.  teisingai sunumeruoti visi

 teisingo elgesio teiginiai.

Iš viso 3 taškai

12. 1. Morta

2. Gediminas Už  teisingą 

3. Didžioji atsakymą skiriamas

4.Smetona 1 taškas.

5.Daraktorius

6.Vytautas

7.Kristoforas

8.Konstitucija

9.Katekizmas. Iš viso 9 taškai

Galima  surinkti 32  taškus.


