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Nynorsk 
Eksamensinformasjon 
 
Eksamenstid: 5 timar 

Hjelpemiddel: Alle hjelpemiddel er tillatne. Unnatak er Internett og andre verktøy som 
tillèt kommunikasjon. 
For norsk, samisk, finsk som 2. språk og framandspråka er heller ikkje 
omsetjingsprogram tillatne. 

Bruk av kjelder: Kjelder er tekstar som er tilgjengelege for andre, dvs. publiserte tekstar. 
Dersom det er aktuelt for deg å bruke kjelder i svaret ditt – anten fordi 
oppgåva krev det, eller fordi du vel å bruke kjelder, må desse førast opp 
på ein etterretteleg måte. Det finst ulike måtar å føre opp kjelder på. Det 
vesentlege er at alle kjelder som blir brukte til eksamen, skal førast opp 
på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.  
 
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på så vel lærebøker som 
annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå nettsider, skal 
du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. 

Kjelder: http://www.zalgiris.eu/kiurkeliene.html 
https://registracija.pylimas.lt/ 
https://ipr.sergu.lt/SearchSpec.asp 

 

Bokmål 
Eksamensinformasjon 
 
Eksamenstid: 5 timer 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som 
tillater kommunikasjon.  
For norsk, samisk, finsk som 2. språk og fremmedspråkene er heller 
ikke oversettelsesprogrammer tillatt. 

Bruk av kilder: Kilder er tekster som er tilgjengelige for andre, dvs. publiserte tekster. 
Dersom det er aktuelt for deg å bruke kilder i din besvarelse – enten 
fordi oppgaven krever det, eller fordi du velger å bruke kilder, må disse 
oppgis på en etterrettelig måte. Det finnes ulike måter å oppgi kilder på. 
Det vesentlige er at alle kilder som blir brukt til eksamen, skal oppgis på 
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.  
 
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på så vel lærebøker som 
annen litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat fra nettsider, skal 
du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. 

Kilder: http://www.zalgiris.eu/kiurkeliene.html 
https://registracija.pylimas.lt/ 
https://ipr.sergu.lt/SearchSpec.asp 

 

https://registracija.pylimas.lt/�
https://registracija.pylimas.lt/�
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Oppgave 1 / Pirma užduotis 
 
Įsivaizduokite, kad jums reikia parašyti straipsnį apie Norvegiją lietuviškam jaunimui 
skirtam žurnalui. Straipsnyje jūs pasakojate apie dalykus, kurie, jūsų nuomone, galėtų 
būti įdomūs šio žurnalo skaitytojams - galbūt apie Norvegijos istoriją, geografiją, politiką, 
verslą ar švietimo sistemą. 
 
Tenk deg at du skal skrive en tekst om Norge for et litauisk ungdomsblad. I teksten 
skriver du ting som du tror kan være interessante for bladets lesere – kanskje noe om 
Norges historie, geografi, politiske forhold, næringslivet eller utdanningssystemet. 
 
 
Oppgave 2 / Antra užduotis 
 
 
Pažvelkite į šį paveikslą, perskaitykite tekstą po juo ir atsakykite į žemiau pateiktus 
klausimus. (Skaitvardžius rašykite žodžiais.) 
Se på bildet, les igjennom teksten og svar på spørsmålene nedenfor. (Skriv tallordene 
med bokstaver.) 
 
Žalgirio mūšis 

 
 

Dailininkės Laimos Kriukelienės paveikslas 600 metų jubiliejaus proga. 
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Žalgirio mūšis - 1410 m. liepos 15 - liepos 16 d. vykęs mūšis tarp jungtinių Lietuvos ir 
Lenkijos pajėgų ir Kryžiuočių ordino, pasibaigęs pastarojo sutriuškinimu. Žalgirio mūšis - 
Lietuvos istorinis pasididžiavimas, mat nulėmė vokiečių ordino galybės galą. Pergalė 
nutraukė porą šimtų metų trukusius lietuvių žemių grobstymus. 

Per šimtmečius Žalgirio mūšis apaugo mitais ir legendomis, įvairiomis istorinėmis 
interpretacijomis. Iki šiol apie šį didžiausią viduramžių Europos mūšį dar daug kas 
neaišku. Įvairūs šaltiniai teigia, kad pusantros paros trukusiame mūšyje dalyvavo 25 000 
- 85 000 žmonių, o žuvo - 15 000 - 50 000. Lietuvių-lenkų pusėje dalyvavo samdytos 
totorių, moldavų, čekų pajėgos, kryžiuočius parėmė riteriai iš įvairių Vakarų Europos šalių.  
 
Mūšis įvyko ordino teritorijoje, į pietvakarius nuo Olštyno, tarp Griunfeldo (klaidinančiai 
vadinamo Griunvaldu), Tanenbergo ir Liudviksdorfo kaimelių (dabartinėje Lenkijos 
teritorije). Lenkų istorijoje šis mūšis minimas kaip Griunvaldo mūšis , lietuvių istorijoje – 
Žalgirio mūšis (vok. grün - žalias + Wald - miškas, giria), Vokietijoje ir Vakarų šalyse - 
Tanenbergo mūšis (lietuviškai „Eglių kalno“ . Tanenbergas - vietovė šalia Griunvaldo).  

Žalgirio mūšis buvo nuo 1409 m. besitęsiančio konflikto tarp Ordino ir Lenkijos bei 
Lietuvos kulminacija. 1409 m. prieš Ordiną sukilo žemaičiai, kuriuos aktyviai parėmė 
LDK1

Už kelių kilometrų nuo kryžiuočių, šalia mažos gyvenvietės Tanenbergo (Stebako), buvo 
įrengta lietuvių-lenkų būstinė. Lenkų armiją sudarė 18 000 riterių, 11 000 vasalų ir 4 
000 pėstininkų. Prie jų prisidėjo 11 000 Lietuvos riterių ir pėstininkų, 1 100 totorių, ir 
apie 6 000 čekų, rusų, moravų ir moldavų. Iš viso apie 51 000 žmonių. Brangios, 
sunkiosios kavalerijos buvo nedaug. Dauguma lietuvių ir lenkų pėstininkų buvo ginkluoti 
vėzdais ir jų šarvai buvo žymiai prastesni nei kryžiuočių.  

 (ypač Vytautas) ir Lenkija . Didysis Ordino magistras Ulrichas fon Jungingenas buvo 
priverstas paskelbti Lenkijai karą. 1410 m. liepos pradžioje LDK kariuomenė prie Vyslos 
susijungė su Lenkijos kariuomene ir, susitarus, kad tuo metu žemaičiai puldinės ordino 
pilis (nukreipdami dėmesį), liepos 3 d. jungtinė kariuomenė nužygiavo Ordino sostinės 
link. Prieš juos iš Teutonų ordino sostinės Marienburgo išvyko kryžiuočių kariuomenė.  

Nors lietuvių–lenkų jungtinė kariuomenė turėjo daugiau karių (51 lenkų ir 40 lietuvių 
vėliavų, daugiau kaip 50 000 karių, prieš 32 000 kryžiuočių - 52 vėliavas), kryžiuočiai 
savo ginkluote ir šarvais turėjo pranašumą. Kryžiuočiai turėjo apie 100 patrankų, lietuviai 
ir lenkai - 17.  

Kryžiuočiai įsirengė savo būstinę šalia Grunvaldo gyvenvietės. Kryžiuočiai tą dieną turėjo 
21 000 puikiai ginkluotų kavaleristų, 6 000 sunkiai ginkluotų pėstininkų ir 5 000 mūšyje 
treniruotų tarnų, kurie buvo ginkluoti geriau nei daugelis lietuvių–lenkų pėstininkų. Iš viso 
apie 32 000 žmonių. Daugelis kryžiuočių buvo iš Teutonų ordino (Vokietija), bet į pagalbą 
savo broliams kovoje prieš pagonis buvo susirinkę riteriai iš visos Vakarų Europos. Tai - 
anglai, prancūzai, vengrai, austrai, bavarai, tiuringiečiai, čekai, liuksemburgiečiai, 
flamandai, olandai.  

Vokiečiams vadovavo magistras Ulrichas von Jungingenas, didysis maršalas Frederikas 
von Vallenrodas, didysis vadas Kuno von Lichtenšteinas ir aprūpinimo pajėgų maršalas 
Albrechtas von Švarcenbergas.  

                                                 
1 LDK - Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 
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Politinis armijos vadovas buvo Lenkijos karalius Jogaila , kuriam tuo metu buvo apie 60 
metų ir kuris liepos 15 d. rytą Lietuvos Didįjį Kunigaikštį Vytautą paskyrė vyriausiuoju karo 
vadu.  

Manoma, kad Jogaila delsė norėdamas sulaukti derybų ir išvengti mūšio. Kita vertus, 
diena buvo karšta ir riteriai saulėje, laukdami mūšio pradžios, nuvargo. Vytautui atrodė, 
kad žymiai parankiau yra kovoje įveikti priešus, todėl jis, nesulaukęs Jogailos žodžio, 
rizikavo ir metė pirmyn LDK pajėgas, užpuldamas ir išblaškydamas kryžiuočių artileriją. 
Tai galėjo būti ir išankstinis susitarimas. Nors galiausiai ordino kariuomenė pralaimėjo, 
maždaug kas antras lietuvių karys nebegrįžo namo.  

Lietuvių kariuomenei pradėjus puolimą, vokiečiai metė didžiąją dalį savo pajėgų kovai su 
lietuviais - apie 24 vėliavos kairiajame sparne pasitiko lietuvius, o tik 12 palikta 
dešiniajame sparne priešais lenkus. Po maždaug valandos, didelių nuostolių patyrę 
lietuviai, ėmė trauktis, tik 3 Smolensko vėliavos, vadovaujamos Jogailos brolio Lengvenio 
Algirdaičio, pasiliko pridengti įsitraukusių į kovą lenkų šoną.  

Pasak švedų mokslininko Sveno Ekdahlio, rašytiniai šaltiniai liudija, kad lietuvių 
atsitraukimas buvo iš anksto suplanuotas Vytauto manevras, kuriuo išblaškyta 
besivejanti ordino kariuomenės dalis. Šią nuomonę patvirtina ir tas faktas, kad Vytautas 
dar gegužės mėnesį už 20 tūkst. kapų grašių per Jogailą pasamdė čekų karių, tarp kurių 
buvo ir Janas Žiška. Mūšio pradžioje čekai, stovėję už Lietuvių vėliavų, pasitraukė į 
miškelį, o Vytautui po atsitraukimo manevro smogus į kryžiuočių užnugarį, atakavo iš 
kitos pusės. Tai atitinka išankstinį gudrų priešo gretų išblaškymo ir sinchroniškos 
baigiamosios atakos iš dviejų pusių planą. Įsitraukus lenkams, ordinas dar į kovą metė 
rezervines 16 vėliavų, tačiau rezervu pasinaudojo ir lenkai, tad jungtinė kariuomenė įgavo 
persvarą, kuri buvo išlaikyta iki mūšio galo.  

Mūšyje žuvo ordino magistras, virš 200 riterių.  

Po Žalgirio mūšio ordinas liko gana stiprus, tačiau nebegalėjo grobti Lietuvos žemių. 
Žalgirio mūšis sustabdė ordino veržimąsi į rytus. Pralaimėjimo garsas aplėkė visą Europą - 
ji sužinojo, kad ordinas pralaimėjo mūšį ne su pagonimis, o su dviem valdovais 
krikščionimis. Niekas nebeskubėjo ordino gelbėti, o popiežius nebeskelbė naujų kryžiaus 
žygių.  

1411 m. vasario 1d. (Torunės taika) buvo pasirašyta taikos sutartis. Lenkija ir Lietuva 
atgavo kai kurias teritorijas. Žemaitija užleista Vytautui iki gyvos galvos, tačiau Klaipėda 
liko vokiečių rankose. Klaipėdos kraštas ir lietuviams, ir ordinui turėjo didelę strateginę 
reikšmę. Pralaimėjęs mūšį, pastarasis ėmėsi diplomatinės kovos - kreipėsi į Romos 
imperatorių, kuris atsiuntė savo arbitrą spręsti ginčo dėl Lietuvos vakarinių sienų. Abi 
šalys pateikė savo įrodymus: ordinas - Mindaugo dovanų aktus kalavijuočiams, 
siekdamas įrodyti, kad esanti užrašyta visa Lietuva. Vytautas įrodinėjo, kad Memelio pilis 
esanti žemaičių žemėje ir dėl to turinti jam priklausyti.  

Kompromisiška, ir Vytauto, ir ordino reikalavimus patenkinančia, Melno taikos sutartimi 
1422 m. pagaliau išspręsta problema, bet pagal ją Klaipėda ir jos kraštas liko ordinui. 
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1. Dėl kurių Žalgirio mūšio faktų istoriniai šaltiniai nesutaria? 
2. Palyginkite santykį tarp lietuvių – lenkų jungtinių pajėgų iš vienos pusės ir ordino 
pajėgų iš kitos. Kuri pusė turėjo persvarą ginkluotės atžvilgiu? 
3. Kokių tautų atstovai dalyvavo šiame mūšyje? 
4. Kodėl Jogaila nesiryžo pradėti mūšio? 
5. Kokią strategiją, anot švedų mokslininko Sven Ekdahl, pasirinko Vytautas? 
6. Kas vadovavo jungtinėms lietuvių – lenkų pajėgoms, t.y.  kas buvo politinis armijos 
vadovas, o kas – vyriausiasis karo vadas?   
7. Kokia buvo Žalgirio mūšio reikšmė to meto Europai? 
 
 
Kilde: http://www.zalgiris.eu/kiurkeliene.html 
 
 

 
Oppgave 3 
 
Perskaitykite žemiau pateiktą informaciją pacientams ir gydytojų specialistų sąrašą iš 
registracijos pas gydytoją internetu tinklapių. 
Les igjennom informasjonsteksten for pasienter nedenfor og lista over ulike 
legespesialister som kommer fra en internettbasert registreringsside for legebesøk. 
 
 
REGISTRACIJA PAS SAVO APYLINKĖS GYDYTOJĄ ARBA PAS KITUS PIRMO LYGIO 
SPECIALISTUS (CHIRURGĄ, ODONTOLOGĄ, GINEKOLOGĄ IR T.T.) 
Norėdami užsiregistruoti pas pirminio lygio gydytoją, įveskite asmens kodą ir pavardę. 
Pagal šiuos duomenis, sistema patikrins ar priklausote kuriai nors įstaigos apylinkei ir 
suteiks leidimą toliau registruotis pas gydytoją. 
 
 
REGISTRACIJA PAS ANTRO LYGIO SPECIALISTUS MOKAMOMS PASLAUGOMS 
Norėdami užsiregistruoti pas antrinio lygio gydytoją, įveskite asmens kodą ir pavardę. 
Pagal šiuos duomenis, sistema patikrins ar jūsų duomenys jau yra įstaigos 
informacinėje sistemoje.  

  

ANTRO LYGIO GYDYTOJŲ LAISVI DARBO LAIKAI 
Šiuo atveju internete galėsite peržiūrėti antro lygio specialistų darbo grafiką, ir radę 
jums tinkamą laiką, galėsite užsiregistruoti telefonu paskambindami į registratūrą. Pas 
antro lygio specialistus registruotis gali visi gyventojai, nebūtinai priklausantys įstaigos 
apylinkei. Asmenys, neturintys kito gydytojo siuntimo arba galiojančio draudimo, už 
paslaugas turės sumokėti patys. 

 

 

 

 

 

 

https://registracija.pylimas.lt/II_lygis_pac_registravimasis.php�
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Išankstinė pacientų registracija 
 

 
 

ŽEMĖLAPIS | ĮSTAIGA | PAGAL SPECIALYBĘ | ŠEIMOS GYDYTOJAS | 
PAGAL GYDYTOJĄ | MANO VIZITAI |  

 

 
Paieška pagal specialybę 
 

 
Specialybė  

 

ALERGOLOGAS 
ALERGOLOGAS-KLINIKINIS IMUNOLOGAS 
ANESTEZIOLOGAS-REANIMATOLOGAS (HIPERBARINĖ OKSIGENACIJA) 
ANESTEZIOLOGAS-REANIMATOLOGAS (SKAUSMO GYDYMAS) 
ANGIOCHIRURGAS 
Bendrosios praktikos gydytojas 
Bendruomenės slaugytoja 
 
CHEMOTERAPEUTAS ONKOLOGAS 
CHIRURGAS 
DARBO MEDICINOS GYDYTOJAS 
DERMATOVENEROLOGAS (DĖL ODOS LIGŲ, GERYBINIŲ DARINIŲ IR APGAMŲ) 
DERMATOVENEROLOGAS (LYTIŠKAI PLINTANČIOS LIGOS) 
DERMATOVENEROLOGAS (ODOS LIGŲ GYDYTOJAS) 
Diabetinės pėdos specialistė 
 
DIETOLOGAS 
ECHOSKOPUOTOJAS 
ECHOSKOPUOTOJAS (pirminė kardiologinė prevencija) 
 
Elektroencefalografija 
ENDOKRINOLOGAS 
ENDOSKOPUOTOJAS 
FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS GYDYTOJAS 
FTIZIATRAS 
GASTROENTEROLOGAS (SERGANTIEMS KEPENŲ LIGOMIS) 
GASTROENTEROLOGAS (VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGŲ GYDYTOJAS) 
GENETIKAS 
GINEKOLOGAS 
 
GINEKOLOGAS ONKOLOGAS 
HEMATOLOGAS (KRAUJO LIGŲ GYDYTOJAS) 
INFEKTOLOGAS 

SpecName

https://ipr.sergu.lt/default.asp�
https://ipr.sergu.lt/Istaigos.List.asp�
https://ipr.sergu.lt/SearchSpec.asp�
https://ipr.sergu.lt/Vizitai.asp�
https://ipr.sergu.lt/Personalas.start.asp�
https://ipr.sergu.lt/Vizitai.asp�
javascript:fSort('SpecName','D�
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INFORMATIKAS 
KARDIOLOGAS (ŠIRDIES GYDYTOJAS) 
 
KLINIKINIS FIZIOLOGAS 
KOLONOSKOPIJA (ŽARNYNO TYRIMAI) 
KOLONOSKOPIJA PAGAL PROGRAMĄ 
KOLOPROKTOLOGAS 
KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGAS  
KRŪTINĖS CHIRURGAS 
KRŪTINĖS CHIRURGAS (PLAUČIŲ LIGŲ CHIRURGAS) 
KRŪTŲ ECHOSKOPUOTOJAS 
KRŪTŲ LIGŲ ONKOLOGAS 
 
LABORANTAS 
LABORATORIJOS GYDYT. 
LOGOPEDAS 
MAMOGRAMA PAGAL PROGRAMĄ 
MED. PSICHOLOGAS 
 
MIKROCHIRURGAS 

 
A Atsakykite į šiuos klausimus:  
A  Svar på følgende spørsmål: 
 

1. Kaip pacientai gali užsiregistruoti pas pirminio lygio gydytoją? 
2. Kokių specialybių gydytojai dirba pirminiame ir kokių - antriniame lygyje?  
3. Ar būtina priklausyti įstaigos apylinkei, norint užsiregistruoti pas pirminio lygio 

gydytoją? 
4. Ar būtina priklausyti įstaigos apylinkei, norint užsiregistruoti pas antrinio lygio 

gydytoją? 
5. Kodėl svarbu turėti galiojantį draudimą arba gydytojo siuntimą? 
6. Ar pas antrinio lygio specialistus galima užsiregistruoti internetu? 

 

B  Parašykite dialogą, pokalbį su draugu: jūsų draugas negaluoja ir ketina kreiptis 
pas gydytoją, tačiau nežino, pas kokios srities specialistą jam kreiptis. Jūs bandote 
jam patarti - abu kartu skaitote specialistų sąrašą ir diskutuojate. 

 
B  Skriv en dialog som du har med en venn: Vennen din føler seg dårlig og har tenkt  

seg til legen, men han vet ikke hvilken spesialist han burde henvende seg til. Du  
forsøker å hjelpe ham, og dere leser lista over spesialister og diskuterer den.  

 
Kilder: https://registracija.pylimas.lt/, https://ipr.sergu.lt/SearchSpec.asp 
 
 
 

https://registracija.pylimas.lt/�
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Blank side



 

 

 

 

 

 

Schweigaards gate 15  
Postboks 9359 Grønland 
0135 OSLO 
Telefon 23 30 12 00   
www.utdanningsdirektoratet.no 
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