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Mielieji moksleiviai,
atliekant kai kurias užduotis šiame sąsiuvinyje, teks naudotis 
geografijos vadovėliu ŽEMĖ 6, gana dažnai prireiks ir geografijos 
atlaso. Tam, kad darbas vyktų sparčiau, kai kuriose užduotyse 
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  – naudotis geografijos vadovėliu ŽEMĖ 6, 

 – pasitelkti geografijos atlasą. 
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1 	 Kas	yra	atmosfera?

Paveikslėlyje punktyrine linija pažymėta išorinė atmosferos riba, už kurios prasideda kosminė erdvė. 

2 	 Atmosferos	sandara

1.	Naudokis	vadovėliu	ir	schemoje	atlik	šias	
užduotis:	

a) įrašyk atmosferą sudarančių sluoksnių pavadini-
mus;

b) langeliuose pažymėk kiekvieno sluoksnio oro tem-
peratūrą;

c) reikiamame aukštyje (22–25 km) nupiešk ozono 
sluoksnį. 

2.	Kuriame	atmosferos	sluoksnyje	yra	gyvybė?

 

3.	Kuo	svarbus	ozono	sluoksnis?

 

4 	 Žemė	–	milžiniškas	šiltnamis

Įsivaizduok, kad Žemė yra milžiniškas šiltnamis, į kurį patenka Saulės spinduliai ir įšildo Žemę bei orą. Stikli-
nes lubas atstoja atmosferoje esančios dujos. Jeigu mūsų planetoje nevyktų šiltnamio reiškinys, Žemėje būtų maž-
daug 35 ºC šalčiau, negalėtų egzistuoti gyvybė. 

Mastelis
1 cm – 2000 km

1.	Pagal	mastelį	nustatyk,	kokio	storio	yra	atmosfera.	

 ………………	km

2.	Nuspalvink	ją	melsvai.			

3.	Keliais	teiginiais	aprašyk	atmosferos	reikšmę	žmonėms,	 
augalams	ir	gyvūnams.

   …………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………

  

	 Įsižiūrėk	į	paveikslėlius	ir	trumpai	aprašyk,	kaip	susidaro	visai	Žemės	gyvybei	būtinas	 
natūralusis	šiltnamio	reiškinys.		 	

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________

_____________________

_____________________

__________________

°C

°C

°C

°C

3 	 Kuris	atmosferos	sluoksnis?

Prie	kiekvieno	teiginio	įrašyk,	kuriam	atmosferos	sluoksniui	tai	būdinga.	
 
Čia vyksta visi orų reiškiniai. ………………………………………………………  

Temperatūra pakyla iki 300 °C. …………………………………………………  

Šiame sluoksnyje skraido lėktuvai. ………………………………………………  

Sudega didžioji dalis į atmosferą patekusių meteorų. ………………………  

Į šį sluoksnį pakyla daugkartinio naudojimo erdvėlaiviai. …………………  

Daugiausia deguonies, būtino gyvūnams ir žmonėms kvėpuoti. ………  

Susidaro šiaurės pašvaistės, kurios gerai matyti prie ašigalių. ……………  

Čia yra ozono sluoksnis, kuris saugo Žemę nuo pavojingų Saulės spindulių.  

km

š i l tnamio	
du jo s

4.	Kokie	reiškiniai	vyksta	apatiniame	
sluoksnyje?	

  …………………………………………………………

  …………………………………………………………

  …………………………………………………………

  …………………………………………………………

 atmosfera – Žemės skraistė 134–135 p.133 p.152–153 p. 152–153 p.
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13 	 Kuo	verčiasi	žmonės?

1. Kurių profesijų žmonės vaizduojami paveikslėliuose? Įrašyk šiuos žodžius: žemdirbys / žvejai / 
mokytojas / gydytojas / policininkas  /kasininkas/ turgaus pardavėjas / vairuotojas / statybininkas / 
naftininkai / mechanikas.

2. Kuria veikla užsiima A–K paveikslėliuose pavaizduoti žmonės? Reikiamą langelį pažymėk ü.

Veiklos ypatybės A B C D E F G H I J K
1. Kurios veiklos žmonės dirba patalpoje? 
2. Kurios veiklos žmonės dirba lauke?
3. Kurių darbas yra švarus? 
4. Kurių darbas yra nešvarus?
5. Kurių darbas susijęs su žaliavų gavyba?
6. Kurios veiklos žmonės teikia paslaugas?
7. Kurios veiklos žmonės dirba pavieniui?
8. Kurios veiklos žmonės dirba drauge? 

 Kuo verčiasi žmonės?

A B C D

E F G H

I J K

 Kur mes gyvename? 134–135 p.133 p.212–213 p.

VIII. Žemė – žmonių planeta

206–207 p.

2. Kokių problemų miestuose kyla dėl: 

Intensyvaus transporto;………………………………………………………………………………………………………………

… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

šiukšlių ir atliekų;………………………………………………………………………………………………………………………

… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nedarbo;… …………………………………………………………………………………………………………………………………

… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

kitų problemų?… ………………………………………………………………………………………………………………………

… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…

12 	 Didžiausi	pasaulio	miestai

Kartoschemoje skrituliukais vaizduojami kai kurie didžiausi pasaulio miestai (su priemiesčiais). 
1. Nuspalvink skrituliukus ir į lentelę prie miestų įrašyk kiekvieną iš jų atitinkantį skaičių.

Nr. Miestas Gyv., mln. 
Tokijas 34,2
Meksikas 22,8
Niujorkas 21,9
San Paulu 20,2
Mumbajus (Bombėjus) 19,9
Delis 19,7
Šanhajus 18,2

Los Andželas 18,0
Džakarta 16,5
Kolkata (Kalkuta) 15,7
Kairas 15,6
Maskva 13,8
Buenos Airės 13,5
Pekinas 12,1
Londonas 12,0


