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ŽEMĖ.	
Geografijos užduočių sąsiuvinis 8 klasei. I dalis

Mielieji moksleiviai,

atliekant kai kurias užduotis šiame sąsiuvinyje, teks naudotis geografijos vadovėliu ŽEMĖ 8, gana dažnai prireiks ir geografijos atlaso. Užduočių 
sąsiuvinio 25 ir 52 p. yra statistikos duomenų lentelės. Tam, kad darbas vyktų sparčiau, kai kuriose užduotyse nurodomi simboliai:

  – naudotis geografijos vadovėliu ŽEMĖ 8 

 – pasitelkti geografijos atlasą,
www – ieškoti informacijos internete. 

– temos puslapis 
vadovėlyje

134–135 p.

Spausdinti panaudotas 
chloru ir jo junginiais  
nebalintas popierius
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5. Pietų Azijoje skiriami 3 metų laikai: ikimusoninis, vasaros musono, žiemos musono. Naudokis  
Čerapundžio klimatograma ( ) ir užpildyk lentelę.

Lapkritis–vasaris Kovas–gegužė Birželis–spalis
Metų laikas

Temperatūra

Krituliai

�. Musoniniai vėjai labai veikia žmonių gyvenimą. Pagrįsk teiginį, kad musonai yra ir džiaugsmas, 
ir prakeiksmas. Į lentelę įrašyk po kelis tokiems apibūdinimams tinkančius bruožus.

Musonai – džiaugsmas Musonai – prakeiksmas

A 2

6 	 Musonas	–	palaima	ar	prakeiksmas?

Kasmet Pietų Azijoje pasikartojantis gamtos reiškinys yra vėjas musonas. 
1. A  paveiksle nubrėžk, o B  pav. melsvai nuspalvink žiemos musono kryptis.
2. Paaiškink, kodėl žiemos musonas pučia kaip tik šia kryptimi.

	

	

3. C  paveiksle nubrėžk, o D  pav. raudonai nuspalvink vasaros musono kryptis.
4. Paaiškink, kodėl vasaros musonas pučia kaip tik šia kryptimi.

	

	

B

C D

Jūros (I–IV) 
I
II
III
IV

Salos (A, B)
A
B

Reljefas (1–9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Upės (a–d)
a
b
c
d

2.	 Kontūriniame	žemėlapyje	reikiamose	vietose	įrašyk	šių	Kinijos	
miestų	pavadinimus:	Harbinas / Pekinas / Šanhajus / Honkongas / 
Čongčingas / Uhanas / Sianas.

8 	 	Keturios	Kinijos	

1. Kiekvienai Kinijos sričiai pateikta po 6 apibūdinimus. Atidžiai juos  
perskaityk ir išrink bei apibrauk po vieną nederantį ( ).

7 	 Kinijos	gamtos	kontrastai

1. Naudokis ( , ) ir įvardyk kartoschemoje skaičiais ir raidėmis pažymėtus geografijos objektus.

Žalioji Kinija: atogrąžų klimatas / musonas atneša daug 
kritulių / aukšti kalnai / mažai laukinės augalijos / teka 
Jangdzė / žaliuojantys laukai. 

Geltonoji Kinija: derlinga lyguma / lioso nuogulos /  
nedaug kritulių / žiemą pučia stiprūs vėjai iš žemyno /  
kalnų slėniais leidžiasi ledynai / teka Hvanghė. 

Pilkoji Kinija: vyrauja dykumos ir pusdykumės /  
smėlynuose pranykstančios upės / ryškiai žemyninis  
klimatas / žaliuojančios oazės / vešli laukinė augalija /  
klajoklinė gyvulininkystė. 

Rudoji Kinija: milžinišką plotą apima kalnai / itin  
atšiaurios žiemos / iškrinta nemažai sniego / išteka 
Hvanghė ir Jangdzė / derlingi dirvožemiai / žmonės  
gyvena slėniuose.

2. Reikiamomis spalvomis 
nuspalvink 4 Kinijas.

208–209 p.232–234 p. musonas – palaima ar prakeiksmas? 19–21 p.

I. Azijos gamtos įvairovė

16–17 p. 18–21 p. Kinijos gamta ir žmogus
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1 	 Europos	geografinė	padėtis,	ribos	ir	dydis

1.	 Žemėlapyje	paryškink	sutartinę	Europos	ir	Azijos	ribą.	
2.	Kaip	vadinami	skaičiais	pažymėti	objektai,	kuriais	vedama	ši	riba	( )?	Įrašyk	pavadinimus	į	lentelę.

3.	 Sujunk	žemėlapyje	raidėmis	 
pažymėtus	taškus:	A	su	B,	o	C 
su	D.	Linijų	susikirtimo	vietą	
pažymėk	X.	 4.	 Išmatuok	atstumus	tarp	taškų:

A	–	B; apie ..................... km

C	–	D; apie ..................... km
5.	Žemynų	palyginimas.

a) Naudokis ( ) ir sudaryk žemynų 
dydžio lyginamąją diagramą. 

2 	 Jūros	ir	vandenynai

1. Tuščioje	lentelės	skiltyje	įrašyk	raides,	ku-
riomis	Europos	žemėlapyje	pažymėti	šie	
objektai:

2.	 Į	apskritimus	prie	jūrų	pavadinimų	įrašyk	
reikiamą	simbolį.	Vidinė jūra: +. Pakraštinė 
jūra: X.

b) Įrašyk praleistus žodžius:

 Afrika yra ……… kartų didesnė už Europą. Pietų Ame-
rika yra beveik ……… kartus didesnė už Europą. Euro-
pa yra ……… kartus mažesnė nei Azija. 

c) Kuris žemynas yra maždaug tokio pat dydžio kaip Eu-
ropa? ………………………

d) Kiek kartų Europa didesnė už Lietuvą (65,3 tūkst. km²)?  
……… kartus. 

Viduržemio jūra Norvegų jūra 

Tirėnų jūra Baltijos jūra 

Šiaurės jūra Biskajos įlanka

Juodoji jūra Barenco jūra 

Atlanto vandenynas Arkties vandenynas

Adrijos jūra Kaspijos jūra 
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Mastelis 1: 45 000 000 (1 cm = 450 km)

3 	 Salos	ir	pusiasaliai	

1.	Naudokis	( )	ir	greta	kiekvieno	kontūro	į	viršutinę	eilutę	įrašyk	salos	(salyno)	pavadinimą,	o	į	apatinę	–	
valstybę,	kuriai	priklauso.	Į	kvadratuką	įrašyk	trūkstamą	lygiagretę	arba	dienovidinį.

2.	Naudokis	( )	ir	į	stačiakampius	įrašyk	pusiasalių	ir	valstybių	įsikūrusių	juose	pavadinimus.	 
Į	kvadratuką	įrašyk	trūkstamą	lygiagretę	arba	dienovidinį.

    
    

   
   

   
   

   
   

   
      

   

   
   

   
   

55°

5°

10°

52°

60°
35°

20°

57°
14°

15°

4°

40°

45°

60°

10°

40°

40°

              
              

 Europos geografinė padėtis 19–21 p.19–21 p.

IV. Europa – mūsų žemynas

74–75 p. 74–75 p.


