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ŽODYNĖLIS 
 

A angliavandeniai – węglowodany – углеводы 
ankstyvių lervos – larwy wiosnówka – личинки 

веснянок 
antriniai vartotojai – użytkownicy wtórni – 

вторичные потребители 
aplinkos užterštumas – zanieczyszczenie śro-

dowiska – загрязнение окружающей среды 
aplinkos veiksniai –czynniki otoczenia – 

факторы среды 
audinys –tkanka –  ткань 
augalėdžiai – roślinożerne – травоядные 
augalų pasėliai – zasiewy roślin – посевы 

растений 
avilys – ul – улей 

B baltymai – białka – белки 
biomasė – biomasa – биомасса 
bitės – pszczoły – пчёлы 

C cheminiai simboliai – symbole chemiczne – 
химические символы 

chlorofilas – chlorofil – хлорофилл 
chloroplasto sandara – budowa chloroplastu – 

строение хлоропласта 
ciklo etapai –etapy cyklu – этапы цикла 

D daltonikas –daltonik – дальтоник 
daugiametė bendrijų kaita –wieloletnie 

zmienianie się wspólnot (następstwo) – 
многолетняя смена сообществ 

deguonis – tlen –кислород 
dėlė – pijawka – пиявка 
dėmėta – plamista – пятнистая 
dešinysis prieširdis  – prawy przedsionek – 

правое предсердие 
dešinysis skilvelis – prawy komora – правый 

желудочек 
detritas – detryt – детрит 
diafragma – przepona – диафрагма 
didysis kraujotakos ratas – krwiobieg duży – 

большой круг кровообращения 
dominantinis požymis – cecha dominantowa – 

доминантный признак 
dominuojantis alelis – allel dominujący – 

доминирующий аллель 
drugiai – motyle – бабочки 
dumblas – muł – ил 
dumbliai – glony – водоросли 
dvigeldis moliuskas – małże – двустворчатые 

моллюски 
E emulguoti – emulgować – эмульгировать  

energijos šaltinis – źródło energini – источник 
энергии 

ešerių jauniklis – młode okoni – малëк окуней 
F fermentas – ferment – фермент  

fitoplanktonas – fitoplankton – фитопланктон  
fotosintezė – fotosynteza – фотосинтез 

G gametos  – gamety  – гаметы  
gegužė – maj – май 
gėlavandenė sraigė – ślimaki słodkowodne – 

пресневодные улитки 
genas –gen – ген 
genetinė įvairovė – różnorodność genetyczna – 

генетическое разнообразие  
genetiniai simboliai – symbole genetyczne – 

генетические символы 
genotipas – genotyp – генотип 
gliukozė – glukoza – глюкоза 
grybiena – grzybnia – грибница 
grybo lytinio dauginimosi ciklas – cykl 

rozmnażania się płciowego grzyba – цикл 
полового размножения гриба 

H hifai – strzępki – гифы 
homozigotinė – homozygotyczna – 

гомозиготная 
I, Į įkvėpimas – wdech – вдох 

individai – indywiduum – особи, индивиды 
išsiplėsti – rozszerzac się – расшириться 
įtaka kopų bendrijos kaitai – wpływ na 

zmienianie się wspólnot wydm – влияние 
на смену сообществ дюн 

K kanadinė elodėja – moczarka kanadyjska – 
элодея канадская 

karalystė – królestwo – царство 
kerpės –– porosty – лишайники 
kiaušialąstė – komórka jajowa – яйцеклетка  
konkurencija – konkurencija – конкуренция 
kopų apaugimas – obrastanie wydm – 

обрастание дюн 
kovas – marzec – март 
kraujagyslių tipai – typy naczyń krwionośnych – 

типы кровеносных сосудов  
kraujo tekėjimo kryptis – kierunek przepływu 

krwi – направление потока крови 
krituliai – opady – осадки 
kryžminimas  – krzyżowanie – скрещивание 
kūnas – ciało – тело 

L lapkritis – listopad – ноябрь 
ląstelė – komórka – клеткa 
lašalų lerva – larwy jętek – личинкa подёнки 
liepa – lipiec  – июль 
lydeka – szczupak – щука 

M maišelis – woreczek – мешочек 
medžiaga – substancija – вещество 
medžiagų apykaitą  – przemiana materii – 

обмен веществ 
mejozė – mejoza – мейоз 
melsvabakterės – sinice, cyjanobakterie – 

цианобактерии 
metų laikas – pora roku – время года 
mielės – drożdże – дрожжи 
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miežiai – jeczmień – ячмень 
mitybos lygmuo – poziom pokarmowy – 

уровень питания 
mitybos tinklas –  sieć pokarmowa – сеть 

питания  
mitozė – mitoza – митоза 
modifikacinis kintamumas – zmienność 

modyfikacyjna (fluktuacyjna, 
środowiskowa) – модификационная 
изменчивость 

moteris – kobieta – женщина 
N nervinis signalas –sygnał nerwowy – нервный 

сигнал 
nuotekos – ścieki – сточные воды 

O odos kapiliarai – naczynia włoskowate 
(kapilary) skóry – капилляры кожи 

odos raštas – wzór skóry – узор кожи 
oras – powietrze – воздух  

P pailgosios smegenys – rdzeniomózgowie, 
rdzeń przedłużony, opuszka  – 
продолговатый мозг 

palikuonys – potomkowie – потомки 
parazitai – pasożyty – паразиты 
paveldimas kintamumas – zmienność 

dziedziczna – наследуемая 
изменчивость 

perkaitimas – przegrzanie – перегрев 
pirminiai vartotojai – konsumenci pierwotni – 

первичные потребители 
plaučiai – płuca – лёгкие 
plaučių arterija – arteria płucna – лëгочная 

артерия 
plaučių vena – żyła płucna – лёгочная вена 
plūduriuojantys augalai – rośliny pływające – 

плавающие растения  
protistų karalystė – królestwo protistów 

(protista) – царство протистов (protista) 
R reakcijos lygtis – równanie reakcji – уравнение 

реакции 
recesyvinis – recesywny – рецессивный 
riebalai – tłuszcze – жиры 
rugsėjis – wrzesień – сентябрь 
rūšinė įvairovė – różnorodność rodzajowa – 

видовое разнообразие 
rūšis – gatunek – вид 

S santykis –stosunek – отношение 
sausis – styczeń – январь 

sezonas – sezon – сезон 
siaurėti – zwężać się – суживаться 
skaidytojai – reducenci – расщепители 
skerspjūviai – przekroje poprzeczne – 

поперечные сечения 
sliekai – dżdżownica – дождевые черви 
smegenėlės – móżdżek – мозжечок 
smegenys – – mózg, mózgowie  – мозг 
spermatozoidas – spermatozoid – 

сперматозоид 
sporos – zarodniki, spory – споры 
stiebas – łodyga – стебель 
sukibę – sczepione – сцепленные  
susikryžminti – skrzyżować się – скреститься 

Š šaknis –korzeń – корень 
šlapalas – mocznik – мочевина 
šlapimas – mocz – моча 
šonkauliai – żebro – ребро 
tarpinės smegenys – międzymózgowie – 

промежуточный мозг 
T tarpšonkauliniai raumenys – mięśnie 

międzyżebrowe – межреберные мышцы 
tiriamasis laukas – pole badawcze – 

исследовательское поле 
transpiracijos greitis – prędkość transpiracji – 

скорость транспирации 
tubifeksai – tubifeksy – тубифексы  
tuščioji vena – żyła czcza – полая вена 
tvenkinio ekosistema – ekosystem stawu – 

экосистема пруда 
U ungurys – węgorz – угорь 

upėtakiai – pstrągi – форель 
V varlės – żaby – лягушки 

vidurinės smegenys – śródmózgowie – мозг 
средний 

vienaląsčiai  – jednokomórkowe – 
одноклеточные 

virškinimas – trawienie – переваривание 
virškinimo sistemos organai – narządy układu 

trawiennego – органы системы 
пищеварения 

Z zigota – zygota – зигота 
zooplanktonas – zooplankton – зоопланктон  

Ž žalieji dumbliai – zielenice – зеленые 
водоросли 
žuvis – ryba – рыба 
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I dalis 
Kiekvienas teisingai atsakytas I dalies klausimas vertinamas 1,5 taško. Į kiekvieną klausimą yra tik po vieną 

teisingą atsakymą. Pažymėkite teisingą atsakymą apvesdami prieš jį esančią raidę. 

  1. Kuri funkcija bûdinga visoms làstelëms? 
 

A   Dalijimasis mejozës bûdu. 
B   Nervinio signalo* perdavimas. 
C   Gebëjimas susitraukti. 
D   Medþiagø apykaita*. 

 
  2.  Kurios medþiagos sudëtyje yra glicerolio? 
 

A   Glikogeno. 
B   Hemoglobino. 
C   Fosfolipidø. 
D Celiuliozës. 

 
  3.  Kokia raide paþymëtas làstelës vienmembraninis organoidas?   

 
 

  4.  Kokiais skaièiais paveiksle paþymëti anaerobinio gliukozës skaidymo etapai? 

 
A  Tik I.  
B Tik I ir II. 
C  Tik I ir III. 
D Tik III. 
 

5. Atliekant fizinius pratimus raumenys kaip pagrindiná energijos ðaltiná naudoja: 
 

A   baltymus*; 
B   deguoná*; 
C   riebalus*; 
D   angliavandenius*. 

NEPAMIRŠKITE pasirinktus atsakymus žyminčių raidžių įrašyti lentelėje, esančioje paskutiniame šio sąsiuvinio puslapyje! 
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  Paveiksle schemiðkai pavaizduota sinapsë. 

 
  
  6.  Kokià funkcijà atlieka raide X paþymëta struktûra? 
 

A    Nuneða ATP á làstelës* kûnà*. 
B  Perduoda kalio ir natrio jonus receptoriams. 
C   Nuneða mediatorius á làstelës kûnà. 
D  Neða mediatorius link presinapsinës membranos. 

 
  7.  Þmogaus judesiai tapo nemiklûs, kartais staigûs. Kurios jo smegenø* dalies funkcija sutriko?  
 

A   Pailgøjø smegenø*. 
B   Viduriniø smegenø*. 
C   Tarpiniø smegenø*. 
D   Smegenëliø*. 

 
  8.  Kuo skiriasi þmogaus kiauðialàstë* nuo spermatozoido*? 
 

A  Kiauðialàstëje maþiau chromosomø. 
B  Kiauðialàstëje daugiau chromosomø. 
C  Kiauðialàstës pavirðiaus ploto ir làstelës tûrio santykis didesnis. 
D  Kiauðialàstës pavirðiaus ploto ir làstelës tûrio santykis maþesnis. 

 
  9. Paveiksle pavaizduoti þmogaus virðkinimo sistemos organai*. Apveskite raidæ, þyminèià organà, 

kuriame virðkinami angliavandeniai, baltymai ir riebalai. 
 

 
 
 NEPAMIRŠKITE pasirinktus atsakymus žyminčių raidžių įrašyti lentelėje, esančioje paskutiniame šio sąsiuvinio puslapyje! 
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10.  Á þmogaus deðinájá prieðirdá* kraujas* atiteka ið: 
 

A    deðiniojo skilvelio*; 
B    tuðèiosios venos*; 
C    plauèiø venos*; 
D    plauèiø arterijos*. 

 
11.  Kaip þmogaus organizmas apsisaugo nuo perkaitimo*? 
 

A    Arteriolës susiaurëja* ir á odos kapiliarus* atiteka maþiau kraujo. 
B    Arteriolës susiaurëja ir á odos kapiliarus atiteka daugiau kraujo. 
C    Arteriolës iðsipleèia* ir á odos kapiliarus atiteka daugiau kraujo. 
D    Arteriolës iðsipleèia ir á odos kapiliarus atiteka maþiau kraujo. 

 
12.  Kuris teiginys apie oro* ákvëpimà* á þmogaus plauèius* yra teisingas? 
 

A Iðoriniai tarpðonkauliniai raumenys* atsipalaiduoja ir ðonkauliai* juda þemyn. 
B Iðoriniai tarpðonkauliniai raumenys atsipalaiduoja ir ðonkauliai juda aukðtyn. 
C  Diafragma* atsipalaiduoja ir iðsigaubia aukðtyn. 
D Diafragma susitraukia ir nusileidþia þemyn. 

 
13.  Kiek skirtingø rûðiø gametø gali susidaryti mejozës* metu, jeigu organizmo genotipas* yra AA 

Bb Cc? 
 

A  2 
B  4 
C  6 
D  8  

 
14.  Jei vyras yra daltonikas*, o moteris* skiria spalvas ir yra homozigotinë* pagal daltonizmo 

genà*, kokia tikimybë, kad jø palikuonys* skirs spalvas ar bus daltonikai? 
 

A    Visi vaikai bus daltonikai. 
B    Visos dukterys skirs spalvas ir pusë sûnø bus daltonikai. 
C    Visi vaikai skirs spalvas. 
D    Pusë dukterø bus daltonikës ir visi sûnûs bus daltonikai. 

 
15.  Paveiksle pavaizduoti tos paèios rûðies* drugiai*. 

 
Kas lemia, kad ðiø drugiø populiacijoje visada yra skirtingø spalvø individø*? 

 

A    Paveldimas kintamumas*. 
B    Modifikacinis kintamumas*.  
C   Aplinkos uþterðtumas*. 
D    Konkurencija*. 

 

NEPAMIRŠKITE pasirinktus atsakymus žyminčių raidžių įrašyti lentelėje, esančioje paskutiniame šio sąsiuvinio puslapyje! 
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16.  Kurie organizmai priklauso Protistø karalystei*? 
 

A    Melsvabakterës*. 
B    Þalieji dumbliai*. 
C    Mielës*. 
D   Kerpës*. 

 
17. Paveiksle pavaizduota, kaip keitësi skirtingo amþiaus bièiø* skaièius per sezonà* tame paèiame 

avilyje*. Kuriais mënesiais 40–60 dienø amþiaus bièiø skaièius buvo didþiausias? 
 

 
 

A    Geguþës* ir liepos*. 
B    Geguþës ir rugsëjo*. 
C    Sausio* ir kovo*. 
D    Liepos ir lapkrièio*. 

 
18. Nustatyta, kad 1 m2 pievos augalø per dienà sugeria 6300 kJ saulës ðviesos energijos. Tik  

1 proc. ðios energijos virsta augalø biomase*. 10 proc. augalø biomasëje esanèios energijos 
perduodama kitam mitybos lygmeniui*. Kiek kJ/m2 energijos per dienà tenka pirminiams 
vartotojams*? 

 

A   0,063 
B   0,63 
C   6,3 
D   63 

 
19.  Laðalø lervos* tvenkinyje* minta dumbliais*. Upëtakiai* minta ankstyviø lervomis*, o ðios savo 

ruoþtu – dumbliais. Kas atsitiktø laðalams ir upëtakiams*, jei á vandená patektø medþiagø, nuo 
kuriø þûtø ankstyviø lervos? 

 

A   Upëtakiø ir laðalø skaièius nepasikeistø. 
B   Upëtakiø sumaþëtø, laðalø padaugëtø. 
C   Upëtakiø ir laðalø skaièius padidëtø. 
D   Upëtakiø ir laðalø skaièius sumaþëtø. 
 

20.  Dumblo* kirmëliø tubifeksø* ypaè gausu nuotëkomis* uþterðtame vandenyje. Kokià iðvadà apie 
tubifeksus galima padaryti remiantis ðiuo teiginiu?  

 

A   Tubifeksai yra augalëdþiai*. 
B   Tubifeksai yra parazitai*. 
C   Tubifeksai gyvena aplinkoje, kurioje yra maþai deguonies. 
D   Tubifeksai gyvena aplinkoje, kurioje yra daug deguonies. 

 
 

NEPAMIRŠKITE pasirinktus atsakymus žyminčių raidžių įrašyti lentelėje, esančioje paskutiniame šio sąsiuvinio puslapyje! 
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II dalis 
 

1 klausimas. Paveiksle pavaizduota per elektroniná mikroskopà matoma sausumos augalo chloro-
plasto sandara*. Raidëmis paþymëtos chloroplasto struktûros. 

 
 

1.1. Nurodykite raidæ, þyminèià struktûrà, kurioje yra chlorofilo, ir uþraðykite ðios 
struktûros pavadinimà. 

 

................................            ...........................................................         (1 taškas) 
 

1.2.  Paaiðkinkite, kokià funkcijà fotosintezëje* atlieka chlorofilas*. 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
(2 taškai) 

 

2.1.  Naudodami cheminius simbolius* uþraðykite bendrà fotosintezës reakcijos 
lygtá*. 

 

................................................................................................................................... 
 (1 taškas) 

2.2.  Apibûdinkite nuo ðviesos nepriklausanèias fotosintezës reakcijas. 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
(3 taškai) 

3.  Kurio audinio* làstelëse chloroplastø yra daugiausia? 
 

................................................................................................................................ 
 (1 taškas) 

4.  Paaiðkinkite, kuo fotosintezë svarbi augalui. 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 (4 taškai) 

  

 

Čia rašo vertintojai 
     I         II        III 
    

    

    

    

    

    

1 KLAUSIMO TAŠKŲ SUMA    
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2 klausimas.  Paveiksle pavaizduoti làstelës ciklo etapai*. 
 

 
 
1.   Uþraðykite raides tokia seka, kuri rodytø nuoseklià mitozës* eigà. 
 
  
 
 

  (1 taškas) 
 
2.   Ávardykite  ir apibûdinkite raide D paþymëtà mitozës fazæ. 
 

 ................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
  (2 taškai) 

 
3.    Apraðykite, kaip procesas, vykstantis raide A paþymëtame làstelës ciklo etape, 

lemia, kad po mitozës susidaro genetiðkai vienodos làstelës. 
 

 ................................................................................................................................ 
 

 ................................................................................................................................ 
 

 ................................................................................................................................ 
   (2 taškai) 

 
4.    Apibûdinkite mitozës reikðmæ vienalàsèiam* dumbliui. 
 

 ................................................................................................................................ 
 

 ................................................................................................................................ 
   (1 taškas) 
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A 



 
RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
091BIVU1                2009 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 
 

RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 

10 iš 24

3 klausimas. Paveiksle schemiðkai pavaizduotas modelis, kuriuo demonstruojamas riebalø 
virðkinimas* þmogaus organizme. 

 

 
 
 

1.  Kokio organo veiklà demonstruoja modelis?  
 

 ................................................................................................................................ 
(1 taškas)  

 
2.1. Koks fermentas panaudotas bandymui? 
 

 .................................................................................................................... 
  (1 taškas) 

 
2.2. Nurodykite, kur þmogaus organizme susidaro riebalus virðkinantys fermentai. 
 

 ................................................................................................................................ 
 (1 taškas) 

 
3.1.  Demonstravimo metu á maiðelá* buvo ádëta riebalø emulsijos (smulkûs riebalø 

laðeliai). Apibûdinkite, kaip riebalø emulsija susidaro þmogaus organizme 
virðkinimo metu.  

 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 
 (2 taškai) 

 
3.2.  Paaiðkinkite, kodël emulguoti* riebalai greièiau virðkinami. 
 

 ................................................................................................................................ 
 

 ................................................................................................................................ 
(2 taškai) 

 
4. Paaiðkinkite, kodël maiste esantys riebalai turi bûti suvirðkinti. 
 

 ................................................................................................................................ 
 

 ................................................................................................................................ 
 

 ............................................................................................................................... 
 (3 taškai) 
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+37 °C vanduo 

Riebalų emulsija 
+fermentas* 



 
RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
2009 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS                                                          091BIVU1 
 

 

RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 

 

11 iš 24 

 

4 klausimas. Paveiksle schemiðkai pavaizduota didþiojo kraujotakos rato* dalis. Rodyklëmis nuro–
dyta kraujo tekëjimo kryptis* ir medþiagø apykaita tarp kraujo ir audiniø. 

Paveiksle kraujagyslės pavaizduotos nesilaikant mastelio. 
 

 
 
 
 

1. Paveiksle nurodytose vietose uþraðykite kraujagysliø tipus*.   
  (2 taškai) 

 
2.  Apibûdinkite, kodël medþiagø apykaita negali vykti per visas kraujagysles. 
 

................................................................................................................................ 
(1 taškas) 

 
3.1.  Tarp kraujo ir audiniø vyksta ávairiø medþiagø apykaita. Nurodykite tris 

medþiagas, patenkanèias ið kraujo á audinius. 
 
 ...........................................,   ..........................................,   ...................................  

(2 taškai) 
 

3.2.  Nurodykite tris medþiagas, patenkanèias ið audiniø á kraujà. 
 
 ...........................................,   ..........................................,   ...................................  

(2 taškai) 
 

4.  Paaiðkinkite, kodël kraujas, pratekëjæs didþiuoju kraujo apytakos ratu, prieð 
patekdamas á maþàjá kraujo apytakos ratà, gráþta á ðirdá. 

 
................................................................................................................................ 

 
................................................................................................................................ 

(2 taškai) 
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Á ðirdá Ið ðirdies

Audiniai



 
RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
091BIVU1                2009 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 
 

RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 

12 iš 24

 

5 klausimas. Paveiksle schemiðkai pavaizduotas nefronas. 

 
 

1. Nurodykite, kas paveiksle paþymëta raidëmis X ir Y. 
 

 X – .......................................................................................................................... 
 

 Y – .......................................................................................................................... 
(1 taškas) 

 

2.   Apibûdinkite paveiksle raide Z paþymëtos struktûros funkcijà ðlapimo* 
susidaryme. 

 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
(2 taškai) 

 

 Raidëmis X ir Y paþymëtose vietose buvo paimti skysèio mëginiai ir iðtirta jø 
cheminë sudëtis. Lentelëje pateikti duomenys apie sveiko þmogaus 
mëginiuose esanèià gliukozës ir ðlapalo koncentracijà. 

 

Koncentracija mg / 100 cm3 skysèio  

Medþiaga* 
 X Y 

Gliukozë* 
 

90 80 

Ðlapalas* 
 

30 16 

 

3.   Paaiðkinkite, kodël abiejuose mëginiuose gliukozës ir ðlapalo koncentracija 
skiriasi. 

 

...................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................... 
 (2 taškai) 

 

5 KLAUSIMO TAŠKŲ SUMA    

Čia rašo vertintojai 
     I         II        III 
    

    

    



 
RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
2009 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS                                                          091BIVU1 
 

 

RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 

 

13 iš 24 

 

6 klausimas.  Paveiksluose pavaizduotos dvi leopardinës varlës* (Rana pipiens), kuriø odos raðtas* 
skiriasi: vienos oda dëmëta*, kitos – dëmiø nëra. 

 

            
                                  Dëmëta leopardinë varlë                                Nedëmëta leopardinë varlë 

Susikryþminus* dëmëtoms varlëms, F1 kartos palikuoniø* odos raðtas skyrësi: 75 palikuoniø 
oda buvo dëmëta, o 25 palikuoniø – nedëmëta*. 

 

1.1.  Koks odos raðtas yra dominantinis poþymis*? 
 

 ....................................................................................               (1 taškas) 

1.2.  Paaiðkinkite, kodël taip manote. 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 (2 taškai) 

 

1.3.  Naudodamiesi genetiniais simboliais* uþraðykite ðio kryþminimosi schemà. 
Dominantiná alelá* þymëkite raide D, recesyviná* – d. 

 

 P     ..............................    X   ................................ 
 

 Gametos* ...................................          ................................. 
 
 F1  ............................................................................................................... 

 (3 taškai) 
 

Lentelëje pateikta informacija apie du raidëmis A ir B paþymëtus varliø 
kryþminimus*. Abiem atvejais palikuoniø buvo daug. 

 

Kryþminimai Tëvø fenotipai Palikuoniø fenotipai 
A Dëmëta oda Nedëmëta oda Visø palikuoniø oda dëmëta 

B Dëmëta oda Nedëmëta oda
50 proc. palikuoniø oda 
dëmëta ir 50 proc. – 
nedëmëta 

 
 

2.  Paaiðkinkite, kodël palikuoniø paveldëjimo pagal fenotipà santykis* A ir B 
kryþminimuose skiriasi. 

 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 (3 taškai) 
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RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
091BIVU1                2009 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 
 

RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 

14 iš 24

7 klausimas. Paveiksle schemiðkai pavaizduotas grybo lytinio dauginimosi ciklas*. 

 
 

1.  Vienas ið grybø karalystës* poþymiø – grybiena*, sudaryta ið siûlø*, vadinamø 
hifais*. Nurodykite tik grybų ląstelėms bûdingà poþymá. 

 

................................................................................................................................ 
(1 taškas) 

2.   Remdamiesi paveikslu árodykite, kad MII rodyklë vaizduoja mejozæ II. 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 (2 taškai) 

 

3.   Grybø sporoms* bûdinga genetinë ávairovë*. Nurodykite, kaip mejozë lëmë 
ðios ávairovës atsiradimà.  

 

1 ............................................................................................................................. 
 

 2 ............................................................................................................................. 
 

 (2 taškai) 
 

Tarkime, kad paveiksle pavaizduotos zigotos* genotipas yra AaBb. Lentelëje 
nurodyti po mejozës  susidariusiø sporø genotipai bei jø skaièius procentais. 

 

Sporø genotipas Sporø skaièius procentais 
AB 4 
Ab 46 
aB 46 
ab 4 

 

Paaiðkinkite, kuo remiantis padarytos dvi þemiau pateiktos iðvados apie genø 
iðsidëstymà chromosomose. 

4.1. Išvada. Abu genai yra toje paèioje chromosomoje – jie yra sukibæ*. 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
(1 taškas)  

 

4.2.  Išvada. A ir b aleliai yra vienoje chromosomoje, o a ir B – kitoje chromosomoje. 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 (1 taškas) 
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RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
2009 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS                                                          091BIVU1 
 

 

RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 

 

15 iš 24 

 

8 klausimas. Paveiksle pavaizduota tvenkinio ekosistema*. 

 
 

1.  Kà vadiname ekosistema? 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
(1 taškas) 

2.  Paaiðkinkite, koká poveiká tvenkinio augalams, gyvûnams ir dumble* gyvenan-
tiems skaidytojams* padarys á tvenkiná patekæs greitai besidauginantis ir 
sparèiai plintantis augalas – kanadinë elodëja*. 

 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
(3 taškai) 

Paveiksle pavaizduotas eþero mitybos tinklas*. 
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RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
091BIVU1                2009 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 
 

RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 

16 iš 24

3. Kurie du eþero mitybos tinklo organizmai yra tik antriniai vartotojai*? 
 

 ............................................................... ir ............................................................ 
 (1 taškas) 

 
4. Remdamiesi pavyzdþiu ið paveikslo apibûdinkite, kà vadiname mitybos 

lygmeniu. 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
(2 taškai) 

 
5.  Remdamiesi paveikslu paaiðkinkite, koká vaidmená eþero ekosistemoje atlieka 

dvigeldþiai moliuskai. 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 (2 taškai) 

 
6.1. Nurodykite, kas yra ðios ekosistemos pirminis energijos ðaltinis. 
 

................................................................................................................................ 
(1 taškas) 

 
6.2.  Paaiðkinkite, kodël tik nedidelë gamintojø sukauptos energijos dalis atiteks 

lydekoms. 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 (3 taškai) 

 
7.  Paaiðkinkite, kaip þmogus galëtø iðsaugoti vandens ekosistemø rûðinæ 

ávairovæ*. 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 (2 taškai) 
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III dalis 
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II DALIES (1–8 KLAUSIMŲ) TAŠKŲ SUMA    



 
RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
2009 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS                                                          091BIVU1 
 

 

RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 

 

17 iš 24 

 

III dalis 

9 klausimas. Diagramose pavaizduoti tyrimo rezultatai rodo, kaip vidutinis sliekø* skaièius ir masë 
tiriamojo lauko 1 kv. metre priklauso nuo augalø pasëliø* bei metø laiko*. 

 

 
 
 

 
 

 
 

1. Paaiðkinkite, kaip buvo nustatyta vidutinë sliekø masë tiriamojo lauko* 1 kv. 
metre. 

 
............................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................ 

 (1 taškas) 
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RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
091BIVU1                2009 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 
 

RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 

18 iš 24

2.1. Kada ir kokiø pasëliø lauke vidutinis sliekø skaièius ir vidutinë masë buvo 
didþiausi?  

 
 Vidutinis sliekø skaièius ....................................................................................... 
 
 Vidutinë sliekø masë ............................................................................................ 

 (1 taškas) 
 
2.2. Kaip nustatytumëte, kokiame laukelyje uþaugo didþiausi sliekai? 
 

................................................................................................................................ 
 (1 taškas) 

 
3.  Sliekø tyrimo laikotarpiu rudená krituliø* iðkrito vidutiniðkai 10,7 mm, o pavasará 

– 2,7 mm. Remdamiesi tyrimo rezultatais apibûdinkite, kokià átakà vidutiniam 
sliekø skaièiui ir masei galëjo turëti nurodytas krituliø kiekis. 

 
................................................................................................................................ 

(1 taškas) 
 

4.  Be krituliø, vidutinei sliekø masei gali turëti átakos ir kiti aplinkos veiksniai*. 
Nurodykite dar du aplinkos veiksnius. 

 
 .......................................................... ir .................................................................. 

(1 taškas) 
 
5.  Apibûdinkite sliekø ekologinæ reikðmæ. 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
(2 taškai) 

 
 
 
 
 
 

10 klausimas. Paveiksle schemiðkai pavaizduotas bandymas, kurio tikslas yra nustatyti, kuria 
augalo ðaknies* ir stiebo* dalimi juda vanduo. 
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RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
2009 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS                                                          091BIVU1 
 

 

RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 

 

19 iš 24 

 

1.  Uþraðykite ðio bandymo hipotezæ. 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 (1 taškas) 

  
Paveiksle pavaizduoti augalo ðaknies ir stiebo skerspjûviai*.  

 
    Ðaknies skerspjûvis   Stiebo skerspjûvis 
 

2.   Nuspalvinkite bandymo metu nusidaþiusias ðaknies ir stiebo skerspjûviø dalis. 
(2 taškai) 

 
3.1.  Vandens judëjimo greitis augalo stiebu priklauso nuo transpiracijos greièio*. 

Trumpai apraðykite bandymà, kuriuo árodytumëte ðià priklausomybæ.  
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
(3 taškai) 

 
3.2. Kokie galëtø bûti ðio bandymo rezultatai? 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
(1 taškas) 

4.   Paaiðkinkite vandens reikðmæ augalui. 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................ 
(3 taškai) 

 

10 KLAUSIMO TAŠKŲ SUMA    
 
 

Čia rašo vertintojai 
     I         II        III 
    

    

    

    

    



 
RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
091BIVU1                2009 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 
 

RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 

20 iš 24

11 klausimas. Rašinys. Pasirinkite tik vieną iš dviejų pateiktų temų. Rašydami rašinį, nenukrypkite 
nuo pateikto struktūrinio plano. 

 

Vieta rašiniui (1 psl. ) 21 puslapyje 
 

I tema.  FERMENTŲ VEIKIMAS 
 

A Fermentø reikðmë medþiagø apykaitos reakcijose. 
(2 taškai) 

 
B Virðkinimo fermentø specifiðkumas. 

 (3 taškai) 
 
C Virðkinimo fermentø aktyvumo priklausomybë nuo temperatûros. 

(5 taškai) 
 

II tema. DAUGIAMETĖ BENDRIJŲ KAITA* – KOPŲ APAUGIMAS* 
 

A    Bendrijø kaita – natûralus procesas. 
(3 taškai) 

 
B    Kopø apaugimas – daugiametës bendrijø kaitos pavyzdys. 

 (4 taškai) 
 
C    Þmogaus átaka kopø bendrijø kaitai*. 

(3 taškai) 
 



 
RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
2009 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS                                                          091BIVU1 
 

 

RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 

 

21 iš 24 

 

Vieta rašiniui  
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III DALIES (9–11 KLAUSIMŲ) TAŠKŲ SUMA    



 
RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
091BIVU1                2009 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 
 

RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 

22 iš 24

JUODRAŠTIS 
 



 
RIBOTO NAUDOJIMO 

(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 
2009 m. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS                                                          091BIVU1 
 

 

RIBOTO NAUDOJIMO 
(iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) 

 

23 iš 24 

 

JUODRAŠTIS 
 


