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Lietuvos praeities puslapiai – 80-169psl.  Vardas, pavardė, klasė 
 
1.Kada Valdė Vytautas Didysis ? 
 
a)1500-1532m. 
b)1431-1487m. 
c)1392-1430m. 
 
2.Ką reiškia LDK ?_______________________________________________________________ 
 
3.Kodėl pradėjo silpnėti  Didžiojo kunigaikščio valdžia LDK po to, kai Kazimieras Jogailaitis 
buvo išrinktas Lenkijos Karaliumi? 
 
a) Nes tuo metu nevyko jokio karo ir vadovas buvo nereikalingas 
. 
b)Nes Kazimieras Jogailaitis daugiausia laiko praleido Krokuvoje (Lenkijos sostinėje) 
ir turėjo rūpintis Lenkijos reikalais. 
 
c)Nes Kazimieras Jogailaitis nemėgo politikos. 
 
4.Kaip buvo vadinama LDK vyriausybė ? 
 
a)Senatas, 
 
b)Parlamentas, 
 
c)Ponų taryba. 
 
5.Aleksandro-Žygimanto Senojo ir Žygimanto- Augusto valdymo laikotarpiu LDK daugiausia 
kariavo su: 
 
a)Maskvos kunigaikštyste, 
 
b)Vokietija, 
 
c)Austrija. 
 
6.Su kokia valstybe LDK pasirašė unijos aktą Liublino mieste 1569m ? 
 
a)Latvija, 
 
b)Lenkija, 



 
c)Livonija. 
 
7.Liublino unija buvo pasirašyta valdant: 
 
a)Vytautui, 
 
b)Aleksandrui, 
 
c)Žygimantui-Augustui. 
 
8.Kokios priežastys vertė Lietuvą sudaryti sąjungą su Lenkija ? 
 
a)Karai su Maskva. Lietuva viena nepajėgė kariauti su stiprejančia Maskvos kunigaikštyste. 
 
b)Lietuvos ponai norėjo prisijungti Lenkiją prie Lietuvos. 
 
c)LDK  norėjo išlaikyti katalikų tikejimą. 
 
 
9.Ką vadiname Livonijos karu ir kada jis vyko? 
 
a)Karas tarp Livonijos ir Danijos 1560m. 
 
b)Karas tarp Rusijos ir LDK  dėl Livonijos 1558-1582m. 
 
c)Karas tarp Prūsijos ir Livonijos 1556m.  
 
10.Ką reiškia personalinė unija? 
 
a)Valstybės vadovas mėgsta rengti puotas ir domisi menu. 
 
b)Kai vienas žmogus tampa dviejų skirtingų valstybių valdovu. 
 
c)Kai kurios valstybės valdovas atsisako sosto. 
 
11.Ką reiškia  ATR ? 
 
______________________________________________________________________________
12.Kokiam tikslui reikėjo sudaryti , užrašyti ir išleisti Lietuvos Statutą ? 
 
a)Kad visoje Lietuvos valstybėje būtų vienodi ir surašyti vienoje knygoje įstatymai. 
 
b)Kad būtų lengviau užkariauti rusiškas žemes. 



 
c)Kad lengviau įvestų baudžiavą Lietuvoje. 
 
13.Kada ir kur buvo išleista pirmoji knyga lietuvių kalba ir kas buvo jos autorius ? 
 
a)1458m.Kaune .Autorius Jonas Jonaitis. 
 
b)1522m. Gardine. Mykolas Abramovičius. 
 
c)1547m.Karaliaučiuje “Katekizmo” parengėjas Martynas Mažvydas.? 
  
14.Kada įkurtas  Vilniaus Universitetas ? Kokiame mieste? 
 
______________________________________________________________________________
15.Kas buvo Steponas Batoras ? Kokie jo nuopelnai Lietuvai (ką gero jis padarė Lietuvai?) 
 
a)Steponas Batoras nebuvo lietuvis ir jam nerūpėjo LDK  reikalai . 
 
c)Pradėtos statyti mūrines pilys,iškasti šuliniai , kad nepritrūktų gyventojams vandens. 
 
b)Steponas Batoras Transilvanijos bajoras išrinktas LDK Didžiuoju  kunigaikščiu ir Lenkijos 
karaliumi. Jo valdymo laikotarpiu buvo įkurtas Vilniaus universitetas, įvesta daug 
modernių reformų kariuomenėje,įkurtas Vyriausias Lietuvos tribunolas (apeliacinis teismas). 
 
16.Ką reiškia tarpuvaldis ? 
 
a)Tai laiko tarpas nuo vieno valstybės valdovo mirties iki kito išrinkimo ir paskyrimo valdyti 
valstybę. 
 
b)Tai laikas nuo Kalėdų iki Užgavėnių. 
 
c)Kai karalius išvažiuoja atostogauti. 
 
17.Kokie luomai egzistavo LDK valstybėje XVI- XIX amžiais ? (luomas tai gyventojų grupė 
turinti paveldimas teises, privilegijas ir pareigas). 
 
a)Bajorai, dvasininkai, miestiečiai ,valstiečiai. 
 
b)Valstiečiai, vergai, baudžiauninkai. 
 
c) Miestiečiai ir bajorai. 
 
18.Lenkijos karalius ir Lietuvos Didysis kunigaikštis Jonas Sobieskis Vakarų Europoje išgarsėjo 
ir buvo gerbiamas :  



 
a)Nes gražiai tapė šventųjų portretus, 
 
b) Kūrė linksmą muziką, 
 
c)Vadovavo kariuomenei kovoje su turkais ir laimėjo svarbu mušį 1673m. prie Chotimo ir 
1683m. prie Vienos miesto sutriuškino Turkijos kariuomenę. 
 
19.Kas buvo išrinktas  Abiejų Tautų Respublikos karaliumi 1764m.? 
 
______________________________________________________________________________
20.Kokios reformos pradėtos vykdyti  ATR Stanislovo Poniatovskio valdymo pradžioje ? 
 
a)Įvestas privalomas 12 klasių išsilavinimas valstiečiams. 
 
b)Įkurta karo komisija, padidinta ATR  kariuomenė ,panaikinta liberum veto teisė bajorams. 
 
c) S.A.Poniatovskis jokių reformų nevykdė. 
 
 
21.Kodėl reikėjo  reformų ATR valstybėje ? 
 
a)Reformos visada reikalingos. 
 
b)Nes valstybė buvo nusilpusi , išsekinta bajorų tarpusavio karų ir 
kaimyninių šalių kariuomenių.Rusijos, Prūsijos ,Austrijos 
kariuomenės dažnai buvo įvedamos į ATR valstybės teritoriją, jų kareiviai plėšikaudavo. 
 
c) Nes reikėjo pasiruošti sukilimui. 
 
22.Kada įvyko pirmasis  ATR  padalinimas ir kokios valstybės užgrobė dalį  ATR  teritorijų ? 
a)1765m.Livonija ir Švedija, 
 
b)1772m.Austrija,Prūsija ir Rusija, 
 
c)1773m.Anglija ir Portugalija. 
 
23.Kada buvo priimta  ATR  konstitucija ? Kokia šios konstitucijos priėmimo reikšmė pasaulio 
istorijoje?. 
 
a) 1589m. Tai buvo pirmoji konstitucija pasaulyje. 
 
b)1791m. gegužės 3d. Tai buvo antroji pasaulyje ir pirmoji Europoje konstitucija. 



 
c)1794m.tai buvo paskutinė priimta konstitucija Rytu Europoje. 
 
24.Dėl ko 1794m. Lietuvoje ir Lenkijoje  prasidėjo sukilimas ? 
 
a)Nes bajorai pykosi su miestiečiais. 
 
b)Sukilimas prasidėjo dėl to, kad Lenkų ir Lietuvių bajorai nenorėjo būti priklausomi nuo 
Austrijos, Rusijos ir Prūsijos.Jie tikėjosi laimėti prieš juos ir vėl savarankiškai valdyti tokio 
didumo valstybę, kaip iki Pirmojo valstybes padalinimo 1772m. 
 
25.Kas tapo  ATR vyriausiuoju sukilimo vadu 1794m.? 
 
a)Kristupas Radvila, 
 
b)Simonas Daukantas, 
 
c)Tadas Kosciuška. 
 
26.Kas įvyko 1795m. su ATR (Abiejų Tautų Respublika) ? 
 
a)Įvyko Trečiasis ATR padalinimas.Ši valstybė visiškai  išnyko iš pasaulio 
žemėlapio.Austrija,Prūsija ir Rusija užgrobė Lenkijos ir Lietuvos žemes ir prisijungė prie 
savo valstybių. 
 
b)Sustiprėjo ir pakeitė pavadinimą. 
 
c)Nieko naujo. 
 


