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Mielieji moksleiviai,

atliekant kai kurias užduotis šiame sąsiuvinyje, teks naudotis geografijos vadovėliu ŽEMĖ 7, gana dažnai prireiks ir geografijos atlaso. 
Tam, kad darbas vyktų sparčiau, kai kuriose užduotyse nurodomi simboliai, kurie atkreips dėmesį:

  – naudotis geografijos vadovėliu ŽEMĖ 7, 

 – pasitelkti geografijos atlasą. 
– temos puslapis 
vadovėlyje

8–11 p.
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I. Geografinis pažinimas

5 	 Gaublys	yra	išgaubtas,	žemėlapis	–	plokščias

Supjausčius gaublį per dienovidinius juostelėmis ir sudėjus jas 
vieną greta kitos, gaunamas neįprastas žemėlapis. Kadangi tokio 
negali būti, tarpelius tarp juostelių reikia užpildyti.  
1.	Pripiešk žemynų kontūrus ir skirtingomis spalvo-
mis nuspalvink vandenynus bei sausumą.

2.	Kuriose žemėlapio vietose netikslumai yra  
didžiausi? 	

   …………………………………………………

   …………………………………………………

3. Kuriose žemėlapio vietose teritorija  
vaizduojama tiksliausiai? 	

   …………………………………………………

   …………………………………………………

2.	Išsiaiškink,	kuriuose	( )	žemėlapiuose	galima	rasti	šią	informaciją.	

Kokia	informacija	reikalinga? Žemėlapio	pavadinimas Puslapis	atlase
1. Valstybės Kinijos kaimynai
2. Religijų paplitimas pasaulyje
3. Kairo gyventojų skaičius
4. Fosforitų telkinys Šiaurės Afrikoje
5. Brazilijos gyventojų tautinė sudėtis
6. Jūros srovės Indijos vandenyne
7. Oro temperatūra Sidnėjuje
8. Brazilijos ir Argentinos eksporto prekės

6 	 Teminiai	ir	bendrieji	geografiniai	žemėlapiai

1.	Priskirk	išvardytus	žemėlapius	prie	teminių	arba	bendrųjų	geografinių.	
Geografinės	zonos	/	Afrikos	politinis	/	gyventojų	tankumas	/	naudingosios	iškasenos	/	krituliai	/	

pasaulio	gamtinis	(fizinis)	/	žemės	naudojimas	/	pasaulio	politinis

Teminiai Bendrieji	geografiniai

ŽemėlAPIAI

3.	Naudokis	tinkamais	( )	žemėlapiais	ir	atsakyk	į	klausimus.	

Žemėlapio	pavadinimas Klausimas Atsakymas

Afrikos politinis žemėlapis Kurios šalys ribojasi su  
Kongo Demokratine Respublika?

………………………………………………………………

Seisminės ir vulkanizmo  
sritys 

Kiek žmonių žuvo per Tokijo žemės 
drebėjimą 1923 m.? 

………………………………………………………………

Krituliai Kiek vidutiniškai kritulių iškrinta 
Majamyje? 

………………………………………………………………

Pietų Amerikos naudingosios 
iškasenos

Kokių naudingųjų iškasenų gavyba 
garsėja Venesuela? 

………………………………………………………………

Šiaurės Amerikos gyventojų 
tankumas

Kuriame Kanados mieste prie Ra-
miojo vandenyno yra daugiausia gy-
ventojų?

………………………………………………………………

7 	 Masteliai	

	 Užpildyk	lentelę,	įrašyk	trūkstamas	mastelių	reikšmes.	

Skaitmeninis	mastelis Vardinis	mastelis linijinis	mastelis

1 : 100 000 1 cm – 

1 : 1 500 000 1 cm –

1 : 20 000 000 1 cm –

Vardinis	mastelis Skaitmeninis	mastelis linijinis	mastelis

1 cm – 250 m 1 :

1 cm – 5 km 1 :

1 cm – 400 km 1 :

linijinis	mastelis Vardinis	mastelis Skaitmeninis	mastelis

1 cm – 1 :

1 cm – 1 :

1 cm – 1 :

0

0 150 300 450 m

0

0

0

0

0

0 2 4 6 km

0 30 60 90 km

12–13 p. 12–15 p.
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10 	 Dūlėjimas

1.	Piešiniai	vaizduoja	tris	skirtingo	dūlėjimo	pavyzdžius.	Po	kiekvienu	įrašyk	dūlėjimo	pavadinimą.	

Dūlėjimo	ypatumai
Dūlėjimas

mechaninis cheminis biologinis
Vyksta	sausose	ir	karštose	dykumose

Dūlėjimą sukelia gyvieji organizmai

Drėgmė ir šiluma skatina dūlėjimą

Sukelia temperatūros pokyčiai

Keičiasi uolienos spalva

2.	Pažymėk	kryžiuku,	
kas	kam	tinka.	

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

12 	 Upės darbas  

1.	Piešinys	vaizduoja	upės	nuolydį	nuo	ištakų	iki	žiočių.	Reikiamose	vietose	įrašyk	šiuos	žodžius:	 
aukštupys / erozija / akmenys / lėtai / smėlis / vidurupis / akumuliacija / greitai/ didelis / žemupys / 
mažas.	

2.	Pasirink	tinkamą	žodį,	neteisingą	užbrauk.

Aukštupyje upė teka greitai / lėtai. Vandens tėkmė pajėgi vilkti didelius / mažus akmenis. Upė ardo 	
krantus / dugną. Aukštupyje ji suformuoja siaurą / platų slėnį nuožulniais / skardingais	šlaitais.	

Viduryje upė teka greičiau / lėčiau negu aukštupyje. Ji neša didelius / mažus akmenis. Slėnis išplatėja, nes 
upė pradeda labiau ardyti krantus / dugną. Ji teka	tiesiai / vingiuoja	ir	susidaro	gilus / plokščias slėnis.

Žemupyje upė teka lėtai / greitai.	Atsineštus	 smulkius / stambius nešmenis sukloja slėnyje ir žiotyse. 	
Kai vagoje susikaupia daug nešmenų, upė skaidosi / užsikemša.  Per ilgą laiką žemupyje susiformuoja delta / 
meandros.	

Upės	atkarpa:

Nuolydis:

Upės	darbas:

Upė teka:

Nešmenys: Žvirgždas

II. Žemės paviršius ir gelmės

11 	 Sudūlėjusių	uolienų		
	 kelionė

1. Paveiksle įrašyk veiks-
nius (ledynas / bangos /  
vėjas / vandens tėkmė /  
srovės), kurie perneša 
dėl dūlėjimo ir erozijos 
susidariusias smulkes-
nes arba stambesnes uo-
lienas. 

2. Ženklu (V) pažymėk vie-
tas, iš kurių susmulkėju-
sios uolienos išnešamos, 
o ženklu (×), kur ši me-
džiaga susikaupia. 

32–33 p. 34–35 p. Tekantis vanduo keičia paviršių

×

V


