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ISTORIJOS VBE
PASIRUOŠIMO

 PLANAS
GRUODIS

Kasmėnesinis leidinys, skirtas mokiniams, norintiems 
sėkmingai pasiruošti istorijos egzaminui. 

parengė 
istorijos korepetitorius internete 

www.GoHisto.lt



TURINYS

• Kas yra Pasiruošimo planas?
• Šio mėnesio tikslas 
• Kaip geriausiai išnaudoti atostogas?
• Gruodžio mėnesio mokymosi planas - temos
• Ar žinojai? 
• Buvusių dvyliktokų patarimai
• Kaip efektyviai konspektuotis? 
• Filmai Kalėdų atostogoms
• Kitame numeryje
• Pasitikrinkime
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KAS YRA PASIRUOŠIMO 
PLANAS?

Pasiruošimo planas – tai istorijos egzamino gidas, kurį mokinys gauna 
kiekvieną mėnesį tiesiai į savo el. pašto dėžutę. Pasiruošimo planas – tai 
GoHisto komandos paruoštas mėnesio mokymosi planas, kuriame nuro-
domi mokymosi šaltiniai, temos ir patarimai, padedantys mokytis efektyviai 
ir puikiai pasiruošti istorijos egzaminui.

Į kokius klausimus padės atsakyti Pasiruošimo planas? 

• Ką reiktų mokytis norint išlaikyti istorijos egzaminą?
• Ką reikėtų daryti norint iš istorijos VBE gauti šimtuką? 
• Kaip mokytis efektyviai? 
• Kaip spręsti šaltinius?
• Kaip atpažinti asmenybes? 
• Ko tikėtis istorijos VBE?
• Kokie būdai padeda įsiminti datas? 
• Kaip išmokti planuoti laiką ruošiantis egzaminams? 
• Kaip psichologiškai pasiruošti egzaminams?

Kaip gauti Pasiruošimo planą? 

Pasiruošimo planą tiesiai į savo el. pašto dėžutę gauna visi mokiniai, užsi-
sakę mokslo metų arba trijų mėnesių trukmės www.GoHisto.lt prenumeratą 
(šiuo metu vyksta akcija mokslo metų narystei užsisakyti). Prisiregistravus 
prie GoHisto ir užsisakius prenumeratą nieko daugiau daryti nereikia – Pa-
siruošimo planą gausite tiesiai į savo el. pašto dėžutę.

Iki gruodžio 15 dienos GoHisto prenumerata visiems mokslo metams - tik 
9,99 euro! Nepraleisk superinės vertės pasiūlymo.

Pasiruošimo plane nurodytas planas didžiąja dalimi (arba visada) nesutaps 
su temomis, kurias tuo metu mokaisi mokykloje. Juk dažnai atsitinka taip, 
jog pavasarį būni visiškai užmiršęs temas, kurias mokeisi rudenį. Moky-
damasis individualiai su Pasiruošimo planu ir dirbdamas mokykloje nuolat 
kartosiesi visas egzamino programos temas, o kai ateis egzaminas būsi 
tikras – jokia tema nebuvo pamiršta pasirengimo kelyje. 



ŠIO MĖNESIO TIKSLAS

Kiekvieną mėnesį Pasiruošimo plano komanda išskirs tikslus, kurių siek-
sime visą mėnesį. Gruodžio mėnesio tikslai: 

1. Mokytis šio mėnesio temas (kaip ir visada, nurodytas šiame leidinyje). 
2. Rasti laiko (atostogų metu) išspręsti vieną iš buvusių egzaminų. Visą, be 
pertraukų, nuo testų iki šaltinių. Bus geras įsivertinimas likusiai metų daliai.
3. Peržvelgti tai, ką mokeisi mokykloje iki Naujųjų metų. Ar buvo tas kon-
trolinis, kuriame pasirodei prastai? Kažkuri tema dar dabar kelia daug 
klausimų? Tai yra metas, kai gali skirti laiko “pasivijimui” - žvilgtelk į savo 
užrašus, testus, (ne)padarytus namų darbus ir išmok tai, ko nespėjai prieš 
tai.

KAIP GERIAUSIAI 
IŠNAUDOTI ATOSTOGAS?

Išmok, ko neišmokai – pameni, buvo tas kontrolinis?
Nėra nei vieno mokinio, kuris būtų idealiai pasiruošęs kiekvienam testui, 
kontroliniui, puikiai atlikęs namų darbus. Atostogų metu prisimink tuos at-
siskaitymus, kurių metu pridarei daug klaidų,  arba pamokas, kurioms ne-
sugebėjai pasiruošti. Dažnai pamokų metu nėra laiko įsigilinti į padarytas 
klaidas, o po pamokų jau reikia ruoštis kitiems atsiskaitymams (ar yra kitų 
veiklų) ir traukinys nuvažiuoja – tema neišmokta. Todėl atostogų metu prisi-
mink sunkiausius kontrolinius ar pamokas, kurių metu nesijautei užtikrintas 
savo jėgomis. Išmok, kol ne per vėlu. 

Dirbk su savo silpnosiomis vietomis  
Jei jauti, jog kažkur turi spragų, arba žinai, jog tau sunkiai sekasi tam tikros 
temos ar tam tikro tipo klausimai, atostogų metu pasipraktikuok būtent juos. 
Dirbk su savo silpnosiomis vietomis – užpildyk savo spragas. Jeigu www.
GoHisto.lt naudoji jau ne pirmą savaitę, tai siūlome spręsti tas temas (laiko-
tarpius/asmenybes), kuriuose kol kas turi mažiausiai procentų, t.y. arba tų 
temų dar nesprendei, arba spręsdamas susidūrei su sunkumais – būtent 
šios temos yra tavo dabartinės spragos, kurias gali pašalinti atostogų metu. 
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Įsivertink
Pabandyk įvertinti savo pirmus šių mokslo metų mėnesius. Ar buvai toks 
mokinys, kokiu norėjai būti? Galbūt dažnai numodavai ranka ir nebenorė-
davai stengtis? Tai toli gražu  ne viskas, bet žvilgtelk į savo pažymius, lan-
komumą. Kokias mokymosi klaidas dažniausiai darei (pavyzdžiui, nuolat 
nusprendi mokytis ryte prieš kontrolinį, bet pramiegi ir būni nepasiruošęs)? 
Kiek turi patobulėti ir ką turėtum daryti kitaip – skirti daugiau laiko kitam da-
lykui, keisti mokymosi strategiją (pavyzdžiui, mokytis ne vakarais, o savait-
galio rytais)? Dažnai skubame (čia ne tik apie mokinius), keliame tikslą po 
tikslo, bet nerandame laiko įsivertinti savo rezultatų. Padaryk tai per Kalėdų 
atostogas. 

Planuok nr. 1
Įsivertinęs pirmus keturis mėnesius gali planuoti likusius mokslo me-
tus. Susiskirstyk laiką mėnesiais, savaitėmis ar kitu tau patogiu būdu. 
Išsikelk tikslus (pavydžiui, iki balandžio būsiu išsprendęs visus buvusius             
matematikos egzaminus). Jeigu papildomai ruošiesi egzaminams (ne darai 
namų darbus ar ruošiesi kontroliniui, o papildomai savarankiškai ruošiesi 
valstybiniam brandos egzaminui), paskaičiuok, ar tavo susikurtas planas 
tave gali vesti prie gerų rezultatų – įsivertink, ar pakankamai valandų skirsi 
pasiruošimui, jeigu mokysiesi tik savaitgaliais po 2 valandas. Po Naujųjų iki 
egzaminų laikotarpio tau liks mažiau nei 20 savaitgalių. 

Planuok nr. 2 
Kalėdų atostogų metu neužmiršk skirti laiko ir kitam, tolimesnės ateities nei 
egzaminai, planavimui. Galbūt kai kurie jau konkrečiai žino, ką veiks, kur 
stos, galbūt keliaus – puiku. Tačiau net ir žinantys dabar, per Kalėdų atos-
togas, turėtų rasti laiko labiau pasigilinti į savo sprendimą, kad ir koks jis 
bebūtų. Tie, kurie dar nežino, ką norėtų veikti po mokyklos, turėtų susiimti 
ir pasidaryti stiprų tyrimą – pagūglinkit, kokias studijas siūlo Lietuvos ir pa-
saulio universitetai, „Is a gap year a good idea?” ir panašiai. Nesidrovėkite 
parašyti Jums patinkančių studijų dabartiniams studentams, juos galite 
rasti per visiems žinomas dvyliktokų grupes Facebook’e arba paprašę 
pagalbos Dvyliktoko Naujienlaiškio komandos (dvyliktokonaujienlaiskis@
gmail.com). Turite laiko – pamąstykite apie ateitį! 

Praleisk laiko su šeima ir draugais
Jau greit bus laikas, kai turėsi atsisakyti kvietimų į kiną, negalėsi sudaly-
vauti viename ar kitame vakarėlyje, o vietoje vakaro su šeima, leisi vakarą 
su Šatrijos Ragana. Bet laiko dar yra, todėl per Kalėdų atostogas leisk sau 
pabūti su sau brangiais žmonėmis. 



Napoleonas – viena pirmųjų istorinių asmenybių, kurią sužinome dar        
ankstyvosiose klasėse. Šį mėnesį pasigilinsime, kuo ši asmenybė tokia 
svarbi Europos ir viso pasaulio istorijoje. Pradėję Napoleonmečiu, gruodžio 
mėnesio mokymosi kelionę tęsime Vienos kongrese, pasigilinsime į Tautų 
pavasarį ir pasiaiškinsime, kas tas Pirmasis pasaulinis karas. Nepamiršime 
ir to meto įvykių Lietuvoje – du sukilimai, politinių partijų kūrimasis, tautinis 
atgimimas ir paskelbta nepriklausomybė. Laukia įdomus gruodis. Temos 
labai svarbios, bent kažkuri jų tikrai bus riebiau užkabinta egzamine, o kitos 
bus svarbios analizuojant priežastinius vėlesnių istorinių įvykių ryšius. 

Kiekvieną mėnesį Pasiruošimo plane rasi konkrečias temas, kurias                 
patariame mokytis konkretų mėnesį. Temų lentelės kairioje pusėje bus 
nurodytas toks temos pavadinimas, kokį rasi GoHisto platformos (paveik-
sliukas žemiau), o dešinėje įvardytas „oficialus” temos pavadinimas - toks, 
kokį rastum istorijos egzamino programoje. 

MĖNESIO MOKYMOSI PLANAS 
TEMOS
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MĖNESIO MOKYMOSI PLANAS 
TEMOS



Ar žinojai, jog kiekvienais metais istorijos egzamine apie 5-6 taškus gali su-
rinkti vien gerai žinodamas Lietuvos Respublikos Konstituciją? Tai nėra la-
bai sunku. Jei žinosi svarbiausių Lietuvos politinių institucijų pareigas, ats-
kaitomybes, paskyrimo tvarkas, tikėtina, jau kelis taškus gausi. Tada reikės 
įsiminti, kaip vyksta rinkimai, kiek balsų reikia vienam ar kitam balsavimui 
nulemti, dar vienas taškas yra. LR Konstitucija – tikrai neilgas dokumentas, 
ją gali visada nešiotis su savimi mokyklos kuprinėje ir karts nuo karto pa-
nagrinėti vieną ar kitą skirsnį. Į klausimus padės atsakyti ir tai, jog didžiąją 
dalį atsakymų Tu ir taip žinai gyvendamas Lietuvoje, o tam, kad galėtum 
egzamine surinkti maksimalų taškų skaičių, į pagalbą skuba GoHisto. Gali 
spręsti testus iš visos LR Konstitucijos arba konkretaus skirsnio, kuris tau 
atrodo sunkesnis. Konstitucijos temų blokas – kone populiariausias visoje 
programoje, nes vien tik dėl jo www.GoHisto.lt užsiregistruoja ir programą 
prenumeruoja Konstitucijos egzaminui besirengiantys mokiniai.

Atskleisime paslaptį, dar šiais mokslo metais Konstitucijos temų blokas 
bus papildytas naujais klausimais, kurie leis dar tvirčiau pasiruošti eg-
zaminui!

AR ŽINOJAI?
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BUVUSIŲ DVYLIKTOKŲ PATARIMAI

GoHisto padėjo jau ne vienai abiturientų kartais sėkmingai išlaikyti egzami-
nus, o po egzaminų visada stengiamės sužinoti, kaip sekėsi dvyliktokams, 
kokie buvo jų įspūdžiai. Tada įspūdžiais dalinamės su dar egzaminams 
tik besiruošiančiais mokiniais. Lapkričio mėnesio numeryje galėjote susi-
pažinti su buvusių dvyliktokų palinkėjimais. Šį kartą dalinamės kelių bu-
vusių abiturientų atsakymais į klausimą „Ką darytum kitaip, jei vėl būtum 
dvyliktokas?” (kalba netaisyta):

Ką daryčiau kitap? Pradėčiau ruoštis anksčiau! Nes sakiau, kad nuo rugsė-
jo tikrai pradėsiu mokytis, tada sakiau, kad po žiemos švenčių, tada, kad 
po Velykų ir taip gavosi, kad paskutinėm savaitėm sėdėjau valandom ir 
skaičiau knygas, konspektus, viską, ką turiu. Geriau išsidėliokit laiką taip, 
kad liktų ir pasimokymui, ir pasiilsėjimui, bent prieš kelis mėnesius. Nors 
žinau, kad sunku. O patarčiau... Netingėti dirbti, dirbti ir dar kartą dirbti... 
Nes tik nuo jūsų įdėto darbo priklausys rezultatai. Žinau, kad tingisi, sunku, 
bet jeigu norit gerai baigt, reikia. (Iveta)

Absoliučiai nieko kitaip nedaryčiau. Dvyliktą klasę paskyriau mokslam, tam, 
kad istočiau į specialybę kuriai reikia ypač aukšto konkursinio balo. Tikslas 
pasiektas, vadinasi viską dariau gerai. (Agnė)

Dabar greičiausiai atsisakyčiau papildomų veiklų (bent jau nuo antro 
pusmečio), nes įdėjau darbo, bet galėjau įdėti daugiau į silpniausias vietas. 
Pradžioje atrodo, kad yra daug laiko, kad egzaminai toli, bet iš tikro svarbi 
kiekviena pamoka, kiekviena konsultacija. (Arnoldas)

Po egzaminų sesijos supratau, kad VBE iš esmės yra standartizuotas 
specifinių žinių, o ne mąstymo, patikrinimas. Todėl, jeigu turėčiau grįžti at-
gal į mokyklą, svarbiausia, pakeisčiau požiūrį į pasiruošimą istorijos eg-
zaminui - stengčiausi “iškalti” dažnai pasikartojančių klausimų atsakymus 
(vertintojams realiai nėra įdomus jūsų asmeninis požiūris ir mintys), su-
siaurinčiau savo mokymąsi, nes klaidingai maniau, kad “platesnis” žinių 
bagažas reiškia geresnį pasiruošimą egzaminui, nors VBE programa rei-
kalauja tik siauro supratimo apie istorinius įvykius ir jų pasekmes. (Lukas)



KAIP EFEKTYVIAI 
KONSPEKTUOTIS?

Šis įrašas skirtas tam, jog išmoktume efektyviai konspektuotis 
pamokos ar paskaitos metu. Žinau, Tu pažįsti ir tokių, kurie niekada per 
pamoką nieko nepasižymi, ir tokių, kurie bando į savo sąsiuvinį supilti viską, 
ką sako mokytojas. O kaip geriau? Nei taip, nei taip. Šiame straipsnyje at-
kreipsime dėmesį į tai, ką ir kada reikėtų konspektuotis. 

Bet, visų pirma, kodėl verta konspektuotis pamokos metu? 

1. Mokytojas gali žodžiu pasakyti tai, ko niekur kitur nerasi, tačiau to reikės 
atsiskaitymui arba kitai užduočiai atlikti. 
2. Pamokos metu gali suprasti kas konkrečioje temoje yra svarbu tavo 
mokytojui/dėstytojui, todėl gali bandyti susidėlioti būsimą atsiskaitymo/eg-
zamino struktūrą, numatyti klausimus, kurie bus kontroliniame darbe. 
3. Organizuoti užrašai leis identifikuoti svarbiausias pamokos/temos idėjas. 
4. Konspektuojantis lengviau susikoncentruoti, neprarasti dėmesio 
pamokos metu.
5. Konspektuojantis (perrašant idėjas) geriau įsimename pamokos faktus, 
mintis. 
6. Užrašai taps puikia mokymosi medžiaga, leis pasikartoti temą prieš eg-
zaminą ar kontrolinį. 

Taigi, efektyvus konspektavimasis. Kaip tai vyksta. Prieš pamoką: 

• Mokinys pasižiūri, ką užsirašė praėjusią pamoką. Tikėtina, jog viena po 
kitos einančios temos bus susijusios, todėl būtina „atsišviežinti” žinias;
• Susipažįstama su pamokos tema. Dažniausiai čia fokusų marokusų 
nebūna – mokytojai būna supažindinę su pamokų eiliškumu, universitete 
dėstytojai dar per pirmą paskaitą turi supažindinti su kurso tvarkaraščiu, 
todėl mokinys turi žinoti, kokia bus artimiausios pamokos tema. Svarbu 
dar prieš pamoką atsiversti vadovėlį ar kitą šaltinį ir susipažinti su tema – 
atkreipti dėmesį į svarbiausius faktus, sąvokas, idėjas – taip bus lengviau 
sekti mokytoją ir nekils neaiškumų konspektuojantis (pavyzdžiui, kaip rašo-
mas vienas ar kitas terminas).
• Pasiruoši tušinuką (ar kt. rašymo priemonę) ir sąsiuvinį, skirtą konkrečiai 
pamokai.
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Per pamoką: 

• Susikoncentuok nuo pat pradžių. Jei tokia yra, pamokos įžanga yra labai 
svarbi. Dažnai mokytojas bandys paaiškinti pamokos tikslus ir pamokos 
formatą – galbūt dirbsite grupėse, galbūt individualiai, galbūt visą pamoką 
šnekės tik mokytojas. Žinodamas pamokos struktūrą galėsi efektyviau kon-
spektuotis.
• Svarbiausia suprasti, ką nori pasakyti mokytojas, o ne žodis į žodį per-
rašyti jo mintis, todėl taupyk laiką ir trumpink sąvokas, pavadinimus ir idė-
jas – tik būk tikras, jog sutrumpinimai pačiam tau yra aiškūs ir bus aiškūs 
bet kada atsivertus užrašų knygutę. Jei yra tokių terminų, kurie pasikar-
toja nuolat, paraštėje ar kitoje patogioje vietoje pasižymėk jo trumpinimo 
reikšmę (pavyzdžiui, Antrasis pasaulinis karas = 2PK).
• Kadangi puikus mokinys prieš pamoką jau susipažino su pamokos tema, 
jis žino, kas yra vadovėlyje, o ką mokytojas pasako papildomai. Būtent 
šias mintis neužmiršk persirašyti – jų, tikėtina, kitur nerasi, bet jos gali būti 
svarbios.
• Kai kurie mokytojos žodžiai ar terminai turėtų atkreipti mokinio dėmesį 
labiau, nei kiti – jų sąrašas straipsnio apačioje. 
• Būtinai išklausyk pamokos apibendrinimo – jis gali padėti pasitikrinti, ar 
viską svarbiausio užsirašei, ar teisingai supratai pagrindines pamokos idė-
jas. 
• Nebijok paklausti, jeigu kažkas liko neaišku. Pasitikrink savo užrašus 
– galbūt skubėdamas kažką prikeverzojai ir dabar nesupranti, ką norė-
jai parašyti – pasitikslink mokytojos, gal ji galėtų pakartoti arba patikslinti 
konkrečią mintį. 

Po pamokos: 

• Stenkis iš karto po pamokos perskaityti savo užrašus. Pastebėsi, jog 
kai kurie sakiniai baigiasi nelogiškai, nesuprantamos kelios mintys. Ke-
lios minutės po pamokos dar gali prisiminti, kaip turėtų būti pataisyti                          
netikslumai, bet jeigu užrašus skaitysi po pusės metų – beveik neįmano-
ma, jog suprasi, ką norėjai užsirašyti. 
• Nepatingėk karts nuo karto atsiversti buvusios pamokos užrašus ir juos 
paskaityti – kas ten sakoma apie kartojimą? 

Keli papildomi patarimai/pastebėjimai:

• Visada vieną dalyką konspektuokis į tą pačią užrašų knygutę - naudok 
vieną sąsiuvinį, o ne daug atskirų lapukų.  
• Naudok sutrumpinimus. 



• Konspektavimasis yra įgūdis – kuo daugiau tai darysi, tuo tai darysi         
geriau. 
• Visada konspektuojantis užsirašyk tos dienos datą ir temą. 
• Susikurk savo žymėjimosi sistemą – išskirk idėjas, kurios, mokytojos  
manymu, „tikėtina, jog bus egzamine” (pavyzdžiui, paraštėje ties idėja 
rašyk „EGZ”), kitaip išskirk namų darbus, dar kitaip išskirk rekomenduoja-
mas knygas ar šaltinius ir t.t.
• Rašyk tvarkingai. Konspektai bus beprasmiai, jeigu vėliau jų negalėsi 
įskaityti. 

Idealiu atveju mes visi kada tik norėtume „įjungtume” maksimalios kon-
centracijos režimą ir mūsų niekas neblaškytų, nenorėtume miego, mūsų 
mintys niekur nenuklystų. Tačiau pamokoje dažnai nutinka atvirkščiai – 
kolega nori parodyti, kokį lygį pasiekė naujausiame atsisiųstame žaidime, 
vakar miegojai dvi valandas, o klausantis apie Prancūzijos revoliuciją ne-
jučia pradeda galvoti apie išleistuvių sukneles. Mus gelbėja tai, jog dažnai 
mokytojai, prieš pabrėždami svarbiausias idėjas, siekdami atkreipti moki-
nių dėmesį, naudoja tuos pačius signalus. Žodžiai ir sakiniai, į kuriuos 
reikėtų atkreipti dėmesį: 

• „Galiausiai”, „Apibendrinant”, „Reziumuojant”, „Apibūdinant”
• „Svarbiausia”, „Atkreipkite dėmesį”, „Svarbi(ausia) idėja yra”
• „Prisiminkite”, „Pavyzdžiui”, „Rezultatai”, „Pirma (antra, trečia)”
• „Trys (dvi, keturios) svarbiausios priežastys (pasekmės/ taisyklės)”. 

Be to, tikėtina, jog mintis yra svarbi (verta konspektavimosi), jeigu mokyto-
jas:
• Užrašo idėją ant lentos;
• Pakartoja idėją (kartoja tą patį sakinį); 
• Padaro pauzę prieš ar po sakinio (idėjos);
• Pristato idėją labai lėtai tardamas žodžius. 

Efektyvus konspektavimasis -> Geri konspektai -> Geri rezultatai

SVARBU: Aukščiau nurodyta formulė veiks tik tuo atveju, jeigu geri kon-
spektai bus padaryti Jūsų pačių. Jeigu gerus konspektus gausite iš savo 
kolegų, jie, be abejo, jums padės ruoštis egzaminams ar kontroliniui, tačiau 
nebus tokie efektyvūs, kaip pačio užrašai. Tad jeigu turite galimybę – kon-
spektuokitės patys. 

Paruošta GoHisto komandos remiantis Sainth John’s University ir Stanford University 
Center for Teaching and Learning medžiaga. 
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FILMAI KALĖDŲ ATOSTOGOMS

Filmų sąrašams Kalėdoms. Beveik neįtikėtina, bet šiame sąraše nėra nei 
Macaulay Culkino, nei Hugh Granto. Ne tie filmai, kuriuos dažniausiai rodo 
per TV švenčių metu. Surinkome filmus, kurie iššauks bent kelis istorinius 
klausimus ir tokiu būdu bus galima nušauti du zuikuis: 1) gerai praleisti 
laiką žiūrint gerą filmą; 2) sužinoti šį bei tą, kas galėtų būti naudinga istori-
jos egzamine. Jeigu žiūrėsite filmą apie kokį nors mūšį, paklauskite savęs, 
ar tikrai toks mūšis buvo, pabandykite sužinoti, kokia šio mūšio reikšmė to-
limesnėje karo eigoje. Jeigu tai filmas apie XIII amžiaus Angliją, pabandykit 
palyginti, kas vyko to meto Lietuvoje. Jeigu filmas pasakoja apie 2008 metų 
finansų krizę, prisiminkite, ką žinote apie JAV prislėgusią krizę tarpukariu ir 
t.t. Ne visi sąraše esantys filmai bus vertingi istorijos egzamino kontekste 
(Moneyball, Apocalypto), tačiau jie sąraše atsidūrė dėl to, jog yra labai geri 
filmai ir bet kokiu atveju rekomenduojame juos pažiūrėti Kalėdų atostogų 
metu. Prie kiekvieno filmo prirašėme filmo temas, gero žiūrėjimo! 



 

KITAME NUMERYJE

Praėjusio mėnesio leidinyje mokėmės (prisiminėme) XVI-XVIII amžius. 
Tad pasitikrinkime, ar žinote atsakymus į šiuos klausimus? 

1. Kas yra Valakų reforma ir kokie buvo jos padariniai?
2. Reformacijos esmė. 
3. Liublino unijos nutarimai. Unijos reikšmė Lietuvos valstybingumui.
4. Kodėl buvo sudaryta Kėdainių sutartis?
5. Kokias idėjas atstovavo Žanas Žakas Ruso?
6. Kodėl kilo Didžioji Prancūzijos revoliucija?
7. 1794 metų sukilimas - tikslai ir rezultatai.

Siųsk savo atsakymus į labas@gohisto.lt ir parašysime, ar neklysti!

Kitame Pasiruošimo plano numeryje rasi: 

•  Laiko planavimo patarimai;
•  Dažniausiai daromų klaidų istorijos egzamine apžvalga;
•  Mokymosi planas, alternatyvūs mokymosi šaltiniai ir kitos temos!

Sausio mėnesio Pasiruošimo planą ilgalaikę www.GoHisto.lt prenumeratą 
(mokslo metų arba trijų mėnesių trukmės) turintys mokiniai gaus pirmosio-
mis sausio dienomis! Neužmiršk užsisakyti/pratęsti prenumeratos!

PASITIKRINKIME

TURI PASTEBĖJIMŲ?

Turi pastebėjimų, komentarų, bendradarbiavimo pasiūlymų ar klausimų 
Pasiruošimo plano (GoHisto) komandai? 

Brūkštelk mums el. paštu labas@gohisto.lt!
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leidinį parengė: 

istorijos korepetitorius internete 
www.GoHisto.lt

labas@gohisto.lt


