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Istorijos patikrinimo programa 

 
Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimo užduotis rengiama atsižvelgiant į Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrųjų programų reikalavimus. 

 

          Temos 

 

1. Viduramžių visuomenės struktūra: feodalai, baudžiauninkai, luomai, senjorai, vasalai. 

2. Valstybės ir valdžios bruožai: karaliaus valdžia [luominė monarchija, absoliutizmas], 

parlamentas. 

3. Krikščionių bažnyčia: vaidmuo visuomenės gyvenime, kryžiaus žygiai, reformacija ir 

kontrreformacija. 

4. Kultūros bruožai: knygų spausdinimas, universitetų atsiradimas, renesansas, gotika, barokas. 

5. Lietuvos valstybės susikūrimas ir raida XIII – XVIII a.: kovos su vokiečių riteriais, Krėvos 

sutartis, Žalgirio mūšis, Liublino unija.   

 

 

Mokiniams privalomai žinotinų istorinių asmenybių sąrašas 

 

 

Algirdas, Gediminas, Jogaila, Kęstutis, M. Mažvydas, Mindaugas,  Vytautas Didysis, 

Žygimantas Augustas.   

M. Liuteris, Leonardas da Vinčis, M. Kopernikas, J. Kalvinas, J. Gutenbergas, Karolis 

Didysis. 

 

 

Mokiniams privalomai žinotinų istorijos sąvokų sąrašas 

 

Bajoras, baudžiauninkas, barokas,  bažnytinė dešimtinė, cechas, duoklė, feodas, feodalas, 

generaliniai luomai, gotika, gildija, indulgencija, jėzuitai,  kryžiaus žygiai, kryžiuočių 

ordinas, lažas, luomas, pagonybė, parlamentas, reformacija, renesansas,  kontrreformacija, 

manufaktūra,  privilegija, seimas, senjoras, Statutas, unija, universitetas, vasalas, viduramžiai. 

 

Mokiniams privalomai žinotinų istorijos įvykių sąrašas 

 

 Viduramžių laikotarpio chronologinės ribos (V-XV a.). 

 476 m. - Vakarų Romos imperijos žlugimas. 

 800 m. – frankų valdovo Karolio Didžiojo karūnavimas imperatoriumi 

 XI-XIII a. - Vakarų Europos riterių žygiai į Artimuosius Rytus. 

 1009 m. – Kvedlinburgo analuose pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas. 

 1253 m. – Mindaugo vainikavimas Lietuvos karaliumi. 

 1265 m. Anglijos parlamento sušaukimas. 

 1323 m. – Vilnius Gedimino laiškuose paminėtas kaip LDK sostinė. 

 1385 m. – Krėvos unijos sudarymas. 

 1387 m. – Lietuvos krikštas. 

 1410 m. – Žalgirio mūšis. 

 XV a. – knygų spausdinimo Vakarų Europoje pradžia. 

 1547 m. – pirmosios lietuviškos knygos išleidimas M. Mažvydo „Katekizmas“. 
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 XVI a. – reformacija. 

 1569 m. – Liublino unija. 

 1579 m. – Vilniaus universiteto įkūrimas. 

 

 

Tikrinami mokinių pasiekimai 

  

Nusako įvykio priežastis ir pasekmes. 

Nusako įvykio bruožus , ypatumus. 

Apibūdina istorines asmenybes. 

Paaiškina istorijos sąvokas. 

Geba chronologine seka sudėlioti istorijos įvykius. 

Geba lokalizuoti istorinius įvykius.  

Geba  apibūdinti istorijos šaltinį. 

Geba nagrinėti ir vertinti istorijos šaltinius ir jų ištraukas. 

 

  Vertinimas 

 

Istorijos patikrinamojo darbo dalis vertinama 15 taškų 


