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Mieli moksleiviai,

atliekant kai kurias užduotis šiame sąsiuvinyje, teks naudotis geografijos vadovėliu ŽEMĖ 10, gana dažnai prireiks ir geografijos 
atlaso. Tam, kad darbas vyktų sparčiau, kai kuriose užduotyse nurodomi simboliai:

  – naudotis geografijos vadovėliu ŽEMĖ 10, 

 – pasitelkti geografijos atlasą,

www – ieškoti informacijos internete. 
– temos puslapis vadovėlyje
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Ištekliai ir energetika

7  Akmens anglių gavybos krizė 
Kitados anglių gavyba garsėjusioje Rūro srityje (Vokietija) jau kelis 

dešimtmečius mažinama gavyba, uždaromos kasyklos. 
1.	 Išnagrinėk	lentelės	duomenis,	perskaityk	šaltinius	ir	nuro-

dyk	teigiamus	bei	neigiamus	anglių	gavybos	mažinimo	pa-
darinius.

2.	 Kokią	pagalbą	angliakasiams	turėtų	suteikti	vyriausybė,	kad	anglių	gavybos	nutraukimas	turėtų		
mažiausiai	padarinių?

 

 

6  Akmens anglių gavybos pokyčiai
Naudokis  ( , 26 p.) ir atlik užduotis.
1.	 Nurodyk	5	valstybes,	kuriose	nuo	1970	m.	akmens	anglių	

gavyba	išaugo	labiausiai.

 

	 Priežastys:

 

 

 

Akmens	anglių	gavyba	Rūro	srityje

Metai Gavyba, 
mln. t Šachtininkų Kasyklų 

skaičius
1830 570 4460 172

1850 1960 12 250 198

1870 11 600 50 500 215

1890 35 500 127 550 175

1920 88 100 474 000 196

1950 103 330 433 350 143

1970 91 070 198 950 56

1998 32 420 71 842 11

2002 31 140 54 400 11

2006 21 050 35 415 8

„Rūro akmens anglys anksčiau buvo naudojamos šilumi-
nėms elektrinėms, o rūkstantys kaminai buvo įprastas reiški-
nys. Į aplinką patekę dūmai, suodžiai labai kenkė gamtai ir pa-
tiems žmonėms. Problemą dar labiau didino metalurgijos gamyklos,  
kuriose anglys naudotos plienui lydyti. Dabar, kai tiek daug kasyklų  
uždaryta, o šiluminėse elektrinėse imta deginti gamtines dujas, tarša  
labai sumažėjo“.  

Biologijos mokytoja Monika

„Aš, mano tėvas ir net senelis esame angliakasiai. 
Daugelio mūsų kaimynų ir pažįstamų darbas irgi susi-
jęs su anglių gavyba. Mes esame „urviniai žmonės“ ir 
negalime įsivaizduoti kitokio gyvenimo. Nors paviršiu-
je anglių jau nėra, bet giliai slūgso gana stori sluoksniai. 
Masiškai uždarinėjant kasyklas, labai daug žmonių lie-
ka bedarbiai. Vyresnio amžiaus žmonės neranda darbo, 
nes neturi reikiamos kvalifikacijos. Valdžia ragina mo-
kytis ir įgyti naują specialybę, bet perkopusiems 50 ar 60 
metų ribą tai sunkiai sekasi. Dauguma darbo karjerą turi 
pradėti nuo pradžių“. 

Vupertalio šachtos angliakasys Hansas

TeIgIAmI	PoKyčIAI 

 

 

 

NeIgIAmI	PoKyčIAI 

 

 

 

5  Energijos sunaudojimas pasaulyje
	 Kartoschemoje žemynų dydis proporcingas 2000 m. su-

naudotam energijos kiekiui.	Išnagrinėk	kartoschemą	
ir	atsakyk	į	klausimus.	

1.	 Kuriuose	žemynuose	energijos	sunaudojama:	
		daugiausia?

 

 
		mažiausiai? 

 

 

2.	 Kodėl	Azijoje,	kurioje	tiek	daug	skurdžių	šalių,	su-
naudojama	daug	energijos?

 

 

 

 

8  Akmens anglys
	 Naudokis	( )	ir	sujunk	valstybes	su	joms	priklausančiais	

didžiausiais	pasaulyje	akmens	anglių	telkiniais.

Žemynų dydis proporcingas 2000 m. sunaudotam 
energijos kiekiui – iš viso 12 000 mln., t SKE

3.	 Kodėl	ekonomiškai	stiprioje	Australijoje	energijos	sunaudoja-
ma	nedaug?

 
4.	 Kodėl	Šiaurės	Amerikoje	energijos	sunaudojama	tiek	daug? 

 

 

 

Apalačai Rusija

Donbasas Australija

Kuzbasas Lenkija

maunt	morganas Ukraina

Rūras Kinija

Silezija JAV

Šaanchis Vokietija

Pranašumai	 Trūkumai

1.  ………………………………………………………………

…………………………………………………………………

2.  ………………………………………………………………

…………………………………………………………………

1.  ………………………………………………………………

…………………………………………………………………

2.  ………………………………………………………………

…………………………………………………………………

2.	 Nurodyk	3	valstybes,	kuriose	nuo	1970	m.	akmens		
anglių	gavyba	sumažėjo	labiausiai.

 

	 Priežastys:

 

 

 

3.	 Kokie	yra	anglių,	kaip	kuro	šaltinio,	pranašumai	ir	trūkumai?	Nurodyk	po	2	esminius	ypatumus.
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I vieta II vieta III vieta IV vieta V vieta

Kviečiai

Kukurūzai

Ryžiai

77–78 p. 79–81 p.
Bioprodukcinis ūkis

2  Kultūrinių augalų kilmė
1.	 Pasaulio	kontūriniame	žemėlapyje	pasi-

rinktu	žymėjimo	būdu	paryškink	seniau-
sius	ir	vėlesnius	žemdirbystės	atsiradimo	
centrus.	

2.	 Nustatyk,	iš	kurių	regionų	kilo	šie	kultūri-
niai	augalai	( ): 

	 ananasai	/	alyvmedžiai	/	apelsinai	/	 
bananai	/	bulvės	/	čili	pipirai	/	datulės	/	ka-
kavmedžiai	/	kaučiukmedžiai	/	rugiai	/ 
kavamedžiai	/	kopūstai	/	kukurūzai	/	 
kviečiai	/	medvilnė	/	pomidorai	/	ryžiai	/		šil-
kmedžiai	/	tabakas	/	vynmedžiai.

3  Augalininkystės šakos
1.	 Užbaik	pildyti	pagrindinių	augalininkystės	šakų	schemą.	
2.	 Schemoje	apibrauk	tuos	kultūrinius	augalus,	kurių	reikšmė	

žmonių	mitybai,	tavo	manymu,	yra	labai	didelė.

4  Svarbiausios javų rūšys
1.	 Naudokis	( )	ir	nustatyk	po	5	šalis,	kuriose	išauginama	daugiausia	kviečių,	ryžių	ir	kukurūzų.	

Pietvakarių	Azija  …………………………………………………………………………

Rytų	Afrika  ………………………………………………………………………………  

Pietryčių	Azija  ……………………………………………………………………………

Kinija  ………………………………………………………………………………………

Brazilija  ……………………………………………………………………………………

Peru  ………………………………………………………………………………………

Meksika  ……………………………………………………………………………………

seniausi
vėlesni

Žemdirbystės  
atsiradimo centrai:

3.	 Apibrauk	arba	kitaip	pažymėk	
Lietuvoje	auginamas	žemės	
ūkio	kultūras.	

5  Ūkių įvairovė pasaulyje
	 Lentelėje	prie	kiekvieno	ūkio	tipo	pateikta	po	7	teiginius.	Keli	iš	jų	yra	neteisingi.	Rask	ir	išbrauk	juos.

Pastaba: kai kurie augalai kilo iš kelių vietų.
2.	 Atsirink,	kurie	iš	teiginių	tinka	kviečiams,	kukurūzams	ir	ryžiams.	Sujunk	rodyklėmis.

Pradėti auginti Artimuosiuose Rytuose Pagrindiniai javai Lotynų Amerikoje

Daug kur auginama kalnų terasose KviečiAi Vidutinis derlius – 39 cnt/ha

Subtropikų klimato augalai Auginami užtvindomuose laukuose

Vidutinis derlius – 44 cnt/ha RyžiAi Plačiai naudojami pašarui

Ištveria ganėtinai didelį šaltį Auginami iki 60° šiaurės platumos 

Augti būtina didelė drėgmė KUKURūzAi Pusės pasaulio gyventojų maistas

Geriausiai dera juodžemyje Vidutinis derlius – 27 cnt/ha
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PluoŠTiniAi  AugAlAi

kiTi AugAlAi

Natūrinis žemės ūkis Prekinis žemės ūkis Prekinis plantacijų ūkis

· Produkcija auginama šeimos ar ben-
druomenės poreikiams. · Vyrauja ekonomiškai stipriose šalyse. · Daugiausia tokių ūkių tropinio klimato 

šalyse.

· Auginami įvairūs augalai ir gyvuliai. · Didžioji pagamintos produkcijos dalis 
parduodama. · Beveik visa produkcija eksportuojama.

· Naudojamos primityvios gamybos  
priemonės. · Beveik visa produkcija eksportuojama. · Gaunami labai maži derliai.  

· Beveik visa produkcija eksportuojama. · Būdinga žemės ūkio specializacija. · Dauguma ūkių priklauso didelėms  
tarptautinėms bendrovėms. 

· Gaunami labai maži derliai. · Produkcijai realizuoti reikalinga didelė 
rinka. 

· Dėl didelio ūkio našumo būdinga  
perprodukcija.

· Daugiausia tokių ūkių Afrikoje. · Naudojamos primityvios gamybos  
priemonės.

· Kaip monokultūra auginama viena ar 
kelios žemės ūkio kultūros.

· Būdinga žemės ūkio specializacija. · Dėl didelio ūkio našumo būdinga  
perprodukcija. · Vyrauja ekonomiškai silpnose šalyse.

AUgALiNiNKyStė


