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Skelbiamas 2020 m. Geografijos Kengūros projekto  

Lyderių turas! 
 

Sveikiname Lyderių turo dalyvius, 2020 m. Geografijos Kengūros projekte surinkusius nuo 194 iki 

200 taškų. Pateikiame Lyderių turo geografijos užduotis. Kiekvienam I, II ir III lygio dalyviui būtina 

pasirinkti vieną iš pateiktų Geografijos Kengūros užduočių. 

Atliktą darbą išsiųskite iki 2020 m. gruodžio 18 d. (imtinai) Lietuvos paštu, adresu:  

Geografijos Kengūra-2020, J. Jasinskio g. 16G,  LT-01112 Vilnius  

arba elektroniniu paštu pastas@vkif.lt . 

Laimėjimus ir apdovanojimus numatyta skelbti 2021 m. sausio mėnesį. 

 

 

 

2020 m. Geografijos Kengūros Lyderių turo 

informacinė kortelė 

(būtina pateikiamo darbo dalis) 

 
 
 
 

 
 
 

1. Mokyklos pavadinimas, adresas, 
telefono numeris, el. paštas 

 
 
 
 

2. Dalyvio vardas ir pavardė,  
tel. n., el. paštas 

 
 
 

3. Klasė  

4. Pasirinktas lygis  

5. Pasirinkta darbo tema 
 
 
 

6. Dalyvio surinktų taškų kiekis  

7. Mokytojo (darbo vadovo) vardas ir 
pavardė, telefono numeris, el. paštas 
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I  lygis 

 

Atlieka 

dabartiniai 

aštuntokai ir 

devintokai 

(gimnazijų I 

klasė) 

 

Pirmoji užduotis Keliauju po Lietuvą 
Tikslas. Sudaryti 3 kelionių po Lietuvą maršrutus. 
Reikalavimai ir rekomendacijos: 
1. Išrinkite, jūsų nuomone, įdomiausius Lietuvos geografinius objektus, kuriuos 
norėtumėte pamatyti. 
2. Iš pasirinktų objektų sudarykite 3 maršrutus (pažymėkite, koks atstumas yra tarp 
objektų, per kiek laiko ir kokia transporto priemone, ar pėsčiomis, jį galima įveikti). 
3. Aprašykite kiekvieną objektą.  
4. Sudarykite maršrutų žemėlapius. 
5. Nurodykite, kokiais  literatūros šaltiniais naudojotės. 
Atliktas darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą ir reikalavimus: 

1. Antraštinis lapas. Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, 
mokyklos pavadinimą, klasę, darbo pavadinimą, darbo vadovo vardą, 
pavardę ir datą. Antraštinis lapas nenumeruojamas. 

2. Įvadas.  Įvade suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, nurodoma, kodėl 
pasirinkta ši tema. 

3. Rezultatai.  Darbo dalis, kurioje pateikiami darbo rezultatai. Rezultatai 
iliustruojami paveikslais, nuotraukomis ar žemėlapiais. Atminkite, kad 
kiekviena vaizdinė priemonė turi būti aptarta tekste. Paveikslai ar žemėlapiai 
turi būti kompaktiški ir tilpti viename puslapyje. 

4. Išvados. Apibendrinime arba išvadose pateikiama glausta autoriaus nuomonė 
apie tiriamą temą ar problemą. 

5. Pateikiamas literatūros sąrašas. 
6.  Darbo formatas – A4, šriftas  - Times New Roman 12. Puslapiai 

numeruojami (išskyrus antraštinį lapą). Paveikslai įvardijami ir numeruojami.  
Antroji užduotis Geografijos kalendorius 
Tikslas. Sudaryti geografijos kalendorių. 
Reikalavimai ir rekomendacijos: 
1. Suraskite informaciją, apie dienas, kurios susijusios su geografijos temomis (Pvz. 
kovo 22 – Pasaulinė vandens diena). 
2. Aprašykite kiekvieną dieną (kada pradėta minėti, ar minima Lietuvoje ir t.t.) 
3. Sudarykite kalendorių (popierinius ar elektroninius variantus). 
4. Nurodykite, kokiais  literatūros šaltiniais naudojotės. 
Atliktas darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą ir reikalavimus: 

1. Antraštinis lapas. Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, 
mokyklos pavadinimą, klasę, darbo pavadinimą, darbo vadovo vardą, 
pavardę ir datą. Antraštinis lapas nenumeruojamas. 

2. Įvadas.  Įvade suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, nurodoma, kodėl 
pasirinkta ši tema. 

3. Rezultatai.  Darbo dalis, kurioje pateikiami darbo rezultatai. Rezultatai 
iliustruojami paveikslais, nuotraukomis ar žemėlapiais. Atminkite, kad 
kiekviena vaizdinė priemonė turi būti aptarta tekste. Paveikslai ar žemėlapiai 
turi būti kompaktiški ir tilpti viename puslapyje. 

4. Išvados. Apibendrinime arba išvadose pateikiama glausta autoriaus nuomonė 
apie tiriamą temą ar problemą. 

5. Pateikiamas literatūros sąrašas. 
6.  Darbo formatas – A4, šriftas  - Times New Roman 12. Puslapiai numeruojami 

(išskyrus antraštinį lapą). Paveikslai įvardijami ir numeruojami. 
Trečioji užduotis. Trisdešimt Geografijos Kengūros užduočių 
Pasirinkę šią poziciją, turite sukurti 30 užduočių klausimo ir penkių galimų atsakymų 
principu, t.y. sukurtos užduotys turi atitikti Jūsų atliekamų Geografijos Kengūros 
užduočių struktūrą. 

 



Geografijos Kengūra 2020                             Lyderių turas                                          3 psl. iš 4-ų 

II lygis 
 

Atlieka 

dabartiniai 

dešimtokai ir 

vienuoliktokai 

(gimnazijų II 

ir III klasės) 

 

Pirmoji užduotis Apžvalgos bokštai Lietuvoje 
Tikslas. Surasti informaciją apie Lietuvoje esančius apžvalgos bokštus 
Reikalavimai ir rekomendacijos: 
1. Suraskite informaciją apie Lietuvoje esančius apžvalgos bokštus. 
2. Pateikite informaciją apie kiekvieną apžvalgos bokštą (kada pastatytas, kokius 
geografinius objektus galime pamatyti). 
3. Sudarykite apžvalgos bokštų žemėlapį. 
4. Nurodykite, kokiais  literatūros šaltiniais naudojotės. 
Atliktas darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą ir reikalavimus: 

1. Antraštinis lapas. Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, 
mokyklos pavadinimą, klasę, darbo pavadinimą, darbo vadovo vardą, 
pavardę ir datą. Antraštinis lapas nenumeruojamas. 

2. Įvadas.  Įvade suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, nurodoma, kodėl 
pasirinkta ši tema. 

3. Rezultatai.  Darbo dalis, kurioje pateikiami darbo rezultatai. Rezultatai 
iliustruojami paveikslais, nuotraukomis ar žemėlapiais. Atminkite, kad 
kiekviena vaizdinė priemonė turi būti aptarta tekste. Paveikslai ar 
žemėlapiai turi būti kompaktiški ir tilpti viename puslapyje. 

4. Išvados. Apibendrinime arba išvadose pateikiama glausta autoriaus 
nuomonė apie tiriamą temą ar problemą. 

5. Pateikiamas literatūros sąrašas. 
6.  Darbo formatas – A4, šriftas  - Times New Roman 12. Puslapiai 

numeruojami (išskyrus antraštinį lapą). Paveikslai įvardijami ir 
numeruojami. 

Antroji užduotis Tautinės mažumos Lietuvoje 
Tikslas. Pateikti informaciją apie Lietuvoje gyvenančias tautines mažumas. 
Reikalavimai ir rekomendacijos: 
1. Suraskite informaciją, kokių tautinių mažumų žmonės gyvena Lietuvoje. 
2. Sudarykite tautinių mažumų paplitimo žemėlapį. 
3. Pateikite informaciją, kas būdinga tautinių mažumų atstovams. 
4. Pateikite informaciją, su kokiomis problemomis susiduria Lietuvoje gyvenantys 
tautinių mažumų atstovai. 
5. Nurodykite, kokiais  literatūros šaltiniais naudojotės. 
Atliktas darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą ir reikalavimus: 

1. Antraštinis lapas. Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, 
mokyklos pavadinimą, klasę, darbo pavadinimą, darbo vadovo vardą, 
pavardę ir datą. Antraštinis lapas nenumeruojamas. 

2. Įvadas.  Įvade suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, nurodoma, kodėl 
pasirinkta ši tema. 

3. Rezultatai.  Darbo dalis, kurioje pateikiami darbo rezultatai. Rezultatai 
iliustruojami paveikslais, nuotraukomis ar žemėlapiais. Atminkite, kad 
kiekviena vaizdinė priemonė turi būti aptarta tekste. Paveikslai ar 
žemėlapiai turi būti kompaktiški ir tilpti viename puslapyje. 

4. Išvados. Apibendrinime arba išvadose pateikiama glausta autoriaus 
nuomonė apie tiriamą temą ar problemą. 

5. Pateikiamas literatūros sąrašas. 
6.  Darbo formatas – A4, šriftas  - Times New Roman 12. Puslapiai 

numeruojami (išskyrus antraštinį lapą). Paveikslai įvardijami ir 
numeruojami. 

Trečioji užduotis. Keturiasdešimt Geografijos Kengūros užduočių 
Pasirinkę šią poziciją, turite sukurti 40 užduočių klausimo ir penkių galimų atsakymų 
principu, t.y. sukurtos užduotys turi atitikti Jūsų atliekamų Geografijos Kengūros 
užduočių struktūrą. 
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III  lygis 
 

Atlieka 

buvę ir 

esami 

dvyliktokai 

(gimnazijų 

IV klasė) 

 

Pirmoji užduotis Pirmosios lietuviškos geografinės knygos 
Tikslas. Surasti informaciją apie pirmąsias (lietuvių kalba parašytas) geografijos 
knygas.  
Reikalavimai ir rekomendacijos: 
1. Suraskite informaciją, kada ir kas išleido pirmąsias lietuviškas geografijos knygas. 
2. Pateikite surastų knygų turinį. Kokioms temoms buvo skirtos šios knygos? 
3. Palyginkite pirmųjų ir dabartinių knygų apipavidalinimą, pateikiamą informaciją.  
4. Nurodykite, kokiais  literatūros šaltiniais naudojotės. 
Atliktas darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą ir reikalavimus: 

1. Antraštinis lapas. Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, 
mokyklos pavadinimą, klasę, darbo pavadinimą, darbo vadovo vardą, 
pavardę ir datą. Antraštinis lapas nenumeruojamas. 

2. Įvadas.  Įvade suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, nurodoma, kodėl 
pasirinkta ši tema. 

3. Rezultatai.  Darbo dalis, kurioje pateikiami darbo rezultatai. Rezultatai 
iliustruojami paveikslais, nuotraukomis ar žemėlapiais. Atminkite, kad 
kiekviena vaizdinė priemonė turi būti aptarta tekste. Paveikslai ar žemėlapiai 
turi būti kompaktiški ir tilpti viename puslapyje. 

4. Išvados. Apibendrinime arba išvadose pateikiama glausta autoriaus nuomonė 
apie tiriamą temą ar problemą. 

5. Pateikiamas literatūros sąrašas. 
 Darbo formatas – A4, šriftas  - Times New Roman 12. Puslapiai numeruojami 
(išskyrus antraštinį lapą). Paveikslai įvardijami ir numeruojami. 
Antroji užduotis Globalizacijos pranašumai ir trūkumai 
Tikslas. Išsiaiškinti globalizacijos pranašumus ir trūkumus. 
Reikalavimai ir rekomendacijos: 
1. Paaiškinkite globalizacijos sąvoką ir jos rūšis. 
2. Pateikite kuo daugiau ir išsamiai apibūdintų globalizacijos pranašumų. 
3. Pateikite kuo daugiau ir išsamiai apibūdintų globalizacijos trūkumų. 
4. Nurodykite, kokiais  literatūros šaltiniais naudojotės. 
Atliktas darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą ir reikalavimus: 

1. Antraštinis lapas. Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, 
mokyklos pavadinimą, klasę, darbo pavadinimą, darbo vadovo vardą, 
pavardę ir datą. Antraštinis lapas nenumeruojamas. 

2. Įvadas.  Įvade suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, nurodoma, kodėl 
pasirinkta ši tema. 

3. Rezultatai.  Darbo dalis, kurioje pateikiami darbo rezultatai. Rezultatai 
iliustruojami paveikslais, nuotraukomis ar žemėlapiais. Atminkite, kad 
kiekviena vaizdinė priemonė turi būti aptarta tekste. Paveikslai ar žemėlapiai 
turi būti kompaktiški ir tilpti viename puslapyje. 

4. Išvados. Apibendrinime arba išvadose pateikiama glausta autoriaus nuomonė 
apie tiriamą temą ar problemą. 

5. Pateikiamas literatūros sąrašas. 
 Darbo formatas – A4, šriftas  - Times New Roman 12. Puslapiai numeruojami 
(išskyrus antraštinį lapą). Paveikslai įvardijami ir numeruojami. 
Trečioji užduotis. Keturiasdešimt Geografijos Kengūros užduočių 
Pasirinkę šią poziciją, turite sukurti 40 užduočių klausimo ir penkių galimų atsakymų 
principu, t.y. sukurtos užduotys turi atitikti Jūsų atliekamų Geografijos Kengūros 
užduočių struktūrą. 

 


