Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas
V–VII klasės
1. Kas kuria Lietuvos valstybę?
a) Kiekvienas.
b) Piliečiai.
c) Tauta.
d) Žmonės.
2. Kas yra valstybės himno – „Tautiškos giesmės“ – autorius?
a) Antanas Baranauskas.
b) Jonas Basanavičius.
c) Vincas Kudirka.
d) Jonas Mačiulis-Maironis.
3. Kokiu būdu įgyjama Lietuvos Respublikos pilietybė?
a) Gavus pagrindinio ugdymo pažymėjimą.
b) Gavus asmens tapatybės kortelę.
c) Gimstant.
d) Sukakus16 metų.
4. Kiek metų rinkimų dieną sukakę piliečiai turi rinkimų teisę?
a) 16 metų.
b) 18 metų.
c) 21 metus.
d) 25 metus.
5. Kuris teiginys teisingas?
a) Piliečiui negalima drausti grįžti į Lietuvą.
b) Piliečiai privalo būti profesinių sąjungų nariai.
c) Piliečiai privalo tuoktis bažnyčioje.
d) Piliečiai turi būti politinių partijų nariais.
6. Keleriems metams renkamas Seimas?
a) Ketveriems.
b) Penkeriems.
c) Šešeriems.
d) Septyneriems.
7. Kuris iš šių teiginių yra įtvirtintas Konstitucijoje?
a) Asmenims iki 18 metų mokslas privalomas.
b) Galima masinės informacijos cenzūra.
c) Lietuvoje nėra valstybinės religijos.
d) Suverenitetas priklauso Seimui.
8. Kiek kartų iš eilės tas pats asmuo gali būti renkamas Respublikos Prezidentu?
a) Du kartus.
b) Tris kartus.
c) Keturis kartus.

d) Neribotai.
9. Kelintais metais buvo priimta šiuo metu galiojanti Konstitucija?
a) 1990 metais.
b) 1992 metais.
c) 1994 metais.
d) 1996 metais.
10. Iki kada tėvai turi išlaikyti savo vaikus?
a) Iki pilnametystės.
b) Iki santuokos sudarymo.
c) Iki 16 metų.
d) Iki pagrindinės mokyklos baigimo.
11. Kiek narių sudaro Seimą?
a) 99.
b) 108.
c) 121.
d) l41.
12. Kurią iš šių funkcijų atlieka Vyriausybė?
a) Leidžia įstatymus.
b) Skiria savivaldybių tarybų rinkimus.
c) Teikia Lietuvos Respublikos pilietybę.
d) Vykdo įstatymus.
13. Kas vadovauja Valstybės gynimo tarybai?
a) Kariuomenės vadas.
b) Krašto apsaugos ministras.
c) Seimo Pirmininkas.
d) Respublikos Prezidentas.
14. Kuris pareigūnas negali būti partijos nariu?
a) Generalinis prokuroras.
b) Seimo narys.
c) Teisėjas.
d) Vyriausybės narys.
15. Kas pradeda pirmąjį Seimo posėdį po rinkimų?
a) Jauniausias pagal amžių Seimo narys.
b) Konstitucinio Teismo pirmininkas.
c) Respublikos Prezidentas.
d) Vyriausias pagal amžių Seimo narys.
16. Kiek metų trunka Respublikos Prezidento kadencija?
a) Ketverius.
b) Penkerius.
c) Šešerius.
d) Septynerius.

17. Kuris reikalavimas netaikomas kandidatui į Seimo narius?
a) Amžiaus.
b) Išsilavinimo.
c) Pilietybės.
d) Sėslumo.
18. Kas Lietuvoje vadovauja savivaldybių taryboms?
a) Burmistras.
b) Meras.
c) Ministras Pirmininkas.
d) Ūkio ministras.
19. Nuo kelerių metų galima kandidatuoti į Seimą?
a) 25.
b) 30.
c) 35.
d) 40.
20. Kas gali laikinai eiti Respublikos Prezidento pareigas?
a) Konstitucinio Teismo pirmininkas.
b) Ministras Pirmininkas.
c) Niekas negali pavaduoti.
d) Seimo Pirmininkas.
21. Kieno vardu teismas priima sprendimus?
a) Aukščiausiojo Teismo pirmininko.
b) Lietuvos Respublikos.
c) Prokuroro.
d) Respublikos Prezidento.
22. Kas tvirtina valstybės biudžetą?
a) Konstitucinis Teismas.
b) Respublikos Prezidentas.
c) Seimas.
d) Vyriausybė.
23. Kas gali visoje valstybės teritorijoje ar jos dalyje įvesti nepaprastąją padėtį?
a) Kariuomenės vadas.
b) Krašto apsaugos ministras.
c) Seimas.
d) Vyriausybė.
24. Kiek piliečių turi reikalauti referendumo, kad jis būtų skelbiamas?
a) Ne mažiau kaip 50 tūkstančių piliečių.
b) Ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių.
c) Ne mažiau kaip 200 tūkstančių piliečių.
d) Ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių.
25. Kuris iš šių pareigūnų nėra renkamas visuotiniuose rinkimuose?
a) Ministras Pirmininkas.
b) Respublikos Prezidentas.

c) Savivaldybės tarybos narys.
d) Seimo narys.
26. Kas pagal Konstituciją yra draudžiama?
a) Karo propaganda.
b) Medicinos įstaigų darbuotojų streikai.
c) Be ginklo rinktis į taikius susirinkimus.
d) Valstybės pareigūnų kritika.
27. Kas yra valstybės vadovas?
a) Kariuomenės vadas.
b) Ministras Pirmininkas.
c) Respublikos Prezidentas.
d) Seimo Pirmininkas.
28. Kuri institucija svarsto ir priima Konstitucijos pataisas?
a) Aukščiausiasis Teismas.
b) Konstitucinis Teismas.
c) Seimas.
d) Vyriausybė.
29. Kuriems asmenims valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas?
a) Asmenims iš daugiavaikių šeimų.
b) Gerai besimokantiems asmenims.
c) Socialiai remtiniems asmenims.
d) Vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims.
30. Kuri iš šių Konstitucijos nuostatų gali būti pakeista tik referendumu?
a) Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.
b) Kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje.
c) Nuosavybė yra neliečiama.
d) Žmogaus laisvė yra neliečiama.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas
VIII–X klasės
1. Kam priklauso Suverenitetas?
a) Gyventojams.
b) Piliečiams.
c) Tautai.
d) Žmonėms.
2. Kuris teiginys teisingas?
a) Lietuvos valstybės sostinė – Vilniaus miestas – ilgaamžė istorinė Lietuvos
sostinė.
b) Lietuvos valstybės sostinė – Vilniaus miestas – Gedimino įkurta Lietuvos
sostinė.
c) Lietuvos valstybės sostinė – Vilniaus miestas – nuolatinė Lietuvos sostinė.
d) Lietuvos valstybės sostinė – Vilniaus miestas – tradicinė Lietuvos sostinė.
3. Kuris teiginys teisingas?
a) Įstatymo nežinojimas atleidžia nuo atsakomybės.
b) Įstatymo nežinojimas leidžia nevykdyti įstatymo.
c) Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.
d) Įstatymo nežinojimas suteikia papildomų garantijų.
4. Per kiek laiko nusikaltimo vietoje sulaikytas asmuo turi būti pristatytas į teismą?
a) 12 valandų.
b) 24 valandas.
c) 48 valandas.
d) 72 valandas.
5. Kuris teiginys teisingas?
a) Žmogaus teisės ir laisvės yra įgyjamos.
b) Žmogaus teisės ir laisvės yra paveldimos.
c) Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės.
d) Žmogaus teisės ir laisvės yra suteikiamos.
6. Kuris iš šių teiginių nėra įtvirtintas Konstitucijoje?
a) Lietuvoje nėra valstybinės religijos.
b) Negalima drausti piliečiui grįžti į Lietuvą.
c) Valstybė gina gamintojo interesus.
d) Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas.
7. Kurią funkciją atlieka Seimas?
a) Skiria savivaldybių tarybų rinkimus.
b) Skiria valstybės apdovanojimus.
c) Teikia Lietuvos Respublikos pilietybę.
d) Teikia malonę nuteistiesiems.
8. Kurią funkciją atlieka Respublikos Prezidentas?
a) Koordinuoja ministerijų veiklą.
b) Leidžia amnestijos aktus.

c) Priima nutarimus dėl referendumų.
d) Suteikia aukščiausius karinius laipsnius.
9. Kuris iš šių pareigūnų nėra Valstybės gynimo tarybos narys?
a) Kariuomenės vadas.
b) Krašto apsaugos ministras.
c) Ministras Pirmininkas.
d) Generalinis prokuroras.
10. Kuris pareigūnas palaiko valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose?
a) Advokatas.
b) Prokuroras.
c) Teisėjas.
d) Valstybės kontrolierius.
11. Kiek teisėjų sudaro Konstitucinį Teismą?
a) Septyni.
b) Devyni.
c) Vienuolika.
d) Trylika.
12. Kam valstybė teikia paramą?
a) Katalikų bažnyčiai.
b) Profesinėms sąjungoms.
c) Tautinėms bendrijoms.
d) Lietuvos gamintojams.
13. Kas yra visuomenės ir valstybės pagrindas?
a) Švietimas.
b) Šeima.
c) Teismai.
d) Žmogus.
14. Į kelias eilines sesijas kasmet renkasi Seimas?
a) Dvi.
b) Tris.
c) Keturias.
d) Penkias.
15. Kas vadovauja Lietuvos bankui?
a) Akcininkai.
b) Seimas.
c) Vyriausybė.
d) Valdyba.
16. Kas rengia valstybės biudžeto projektą?
a) Respublikos Prezidentas.
b) Seimas.
c) Valstybės kontrolierius.
d) Vyriausybė.

17. Kas Seimo pritarimu skiria ir atleidžia generalinį prokurorą?
a) Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
b) Konstitucinio Teismo pirmininkas.
c) Respublikos Prezidentas.
d) Seimo Pirmininkas.
18. Kokių teismų nėra pagal Konstituciją?
a) Apeliacinių.
b) Apygardų.
c) Apylinkių.
d) Apskričių.
19. Kas naujai išrinktą Seimą kviečia susirinkti į pirmąjį posėdį?
a) Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
b) Konstitucinio Teismo pirmininkas.
c) Ministras Pirmininkas.
d) Respublikos Prezidentas.
20. Kiek rinkimų teisę turinčių piliečių gali teikti Seimui svarstyti įstatymo projektą?
a) 50 tūkstančių.
b) 100 tūkstančių.
c) 150 tūkstančių.
d) 300 tūkstančių.
21. Kas nustato valstybinius mokesčius ir kitus privalomus mokėjimus?
a) Konstitucinis Teismas.
b) Savivaldybių tarybos.
c) Seimas.
d) Vyriausybė.
22. Kaip vadinamas sutarties nutraukimas?
a) Denonsacija.
b) Inauguracija.
c) Interpeliacija.
d) Ratifikacija.
23. Kas turi pinigų emisijos teisę?
a) Konstitucinis Teismas.
b) Lietuvos bankas.
c) Seimas.
d) Vyriausybė.
24. Kas svarsto ir priima Konstitucijos pataisas?
a) Konstitucinis Teismas.
b) Respublikos Prezidentas.
c) Seimas.
d) Vyriausybė.
25. Kas gali šaukti neeilines sesijas?
a) Ministras Pirmininkas.

b) Seimo kontrolierius.
c) Seimo Pirmininkas.
d) Valstybės kontrolierius.
26. Kiek laiko gali trukti Seimo įvesta nepaprastoji padėtis?
a) Iki mėnesio.
b) Iki trijų mėnesių.
c) Iki šešių mėnesių.
d) Iki vienų metų.
27. Kas gali savivaldybės teritorijoje laikinai įvesti tiesioginį valdymą?
a) Ministras Pirmininkas.
b) Respublikos Prezidentas.
c) Savivaldybės taryba.
d) Seimas.
28. Kiek Seimo narių turi būti išrinkta, kad Seimas būtų laikomas išrinktu?
a) 1/2 Seimo narių.
b) 2/3 Seimo narių.
c) 3/5 Seimo narių.
d) 4/5 Seimo narių.
29. Kuris teiginys teisingas?
a) Aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus apsisprendimą.
b) Aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus galimybes.
c) Aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus pasirinkimą.
d) Aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus.
30. Po kiek laiko Seimui iš naujo svarstyti gali būti teikiama nepriimta Konstitucijos pataisa?
a) Ne anksčiau kaip po mėnesio.
b) Ne anksčiau kaip po trijų mėnesių.
c) Ne anksčiau kaip po pusės metų.
d) Ne anksčiau kaip po metų.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas
XI–XII klasės
1. Kuriais žodžiais prasideda Konstitucijos preambulė?
a) Lietuvių Tauta.
b) Lietuvos gyventojai.
c) Lietuvos žmonės.
d) Piliečių bendruomenė.
2. Kaip buvo priimta Lietuvos Konstitucija?
a) Konstitucinio Teismo sprendimu.
b) Referendumu.
c) Seimo nutarimu.
d) Vyriausybės nutarimu.
3. Kas riboja valdžios galias?
a) Įstatymas.
b) Konstitucija.
c) Susitarimas.
d) Teismas.
4. Kiek Seimo narių turi ratifikuoti tarptautinę sutartį, kad būtų galima keisti valstybės sienas?
a) 1/2 visų Seimo narių.
b) 2/3 visų Seimo narių.
c) 3/5 visų Seimo narių.
d) 4/5 visų Seimo narių.
5. Kurios teisės piliečiams negarantuoja Konstitucija?
a) Nemokamo aukštojo mokslo visiems piliečiams.
b) Rinktis be ginklo į taikius susirinkimus.
c) Turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
d) Vienytis į bendrijas, politines partijas ir asociacijas.
6. Kaip valstybėje nustatoma bažnyčių ir kitų religinių organizacijų būklė?
a) Įstatymu.
b) Konstitucija.
c) Susitarimu arba įstatymu.
d) Susitarimu ir Konstitucija.
7. Kuo grindžiamas Lietuvos ūkis?
a) Laisvos rinkos principais.
b) Privačios ir valstybinės nuosavybės teise.
c) Privačios nuosavybės teise.
d) Valstybinės nuosavybės teise.
8. Kurią funkciją atlieka Lietuvos Respublikos Prezidentas?
a) Leidžia amnestijos aktus.
b) Skiria savivaldybių tarybų rinkimus.
c) Sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus.

d) Tvirtina valstybės biudžetą.
9. Kuo neprivalo vadovautis Seimo nariai eidami savo pareigas?
a) Atsakomybe partijai.
b) Konstitucija.
c) Sąžine.
d) Valstybės interesais.
10. Kas nustato Seimo nario apkaltos proceso tvarką?
a) Įstatymas.
b) Konstitucija.
c) Seimo statutas.
d) Teismas.
11. Kokius teisės aktus priimdama Vyriausybė sprendžia valstybės valdymo reikalus?
a) Įsakymus.
b) Įstatymus.
c) Nutarimus.
d) Sprendimus.
12. Kas negali kreiptis į Konstitucinį Teismą?
a) Asmuo.
b) Seimo nariai.
c) Teismai.
d) Vyriausybė.
13. Kas vadovauja Lietuvos banko valdybai?
a) Direktorius.
b) Kontrolierius.
c) Pirmininkas.
d) Sekretorius.
14. Keleriems metams yra renkamos savivaldybių tarybos?
a) Dvejiems.
b) Trejiems.
c) Ketveriems.
d) Penkeriems.
15. Kuris teiginys teisingas?
a) Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo yra kiekvieno Lietuvos
Respublikos asmens teisė ir atsakomybė.
b) Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo yra kiekvieno Lietuvos
Respublikos gyventojo pareiga ir atsakomybė.
c) Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo yra kiekvieno Lietuvos
Respublikos piliečio teisė ir pareiga.
d) Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo yra kiekvieno Lietuvos
Respublikos žmogaus pareiga ir teisė.
16. Kiek Seimo narių turi balsuoti už įstatymą, kad jis būtų priimtas?
a) Dauguma Seimo narių, dalyvaujančių posėdyje.
b) Daugiau kaip pusė visų Seimo narių.

c) 1/5 visų Seimo narių.
d) 2/3 visų Seimo narių.
17. Kuri vaikų pareiga tėvams nenurodyta Konstitucijoje?
a) Gerbti tėvus.
b) Globoti tėvus senatvėje.
c) Paklusti tėvams.
d) Tausoti tėvų palikimą.
18. Kokiu susitarimu sudaroma vyro ir moters santuoka?
a) Laisvu.
b) Neribotu.
c) Pasitikėjimo.
d) Prigimtiniu.
19. Kurią funkciją atlieka Vyriausybė?
a) Koordinuoja ministerijų veiklą.
b) Nustato Respublikos administracinį suskirstymą.
c) Skiria valstybinius apdovanojimus.
d) Sudaro Vyriausiąją rinkimų komisiją.
20. Kas prižiūri, ar teisėtai valdomas ir naudojamas valstybės turtas?
a) Seimo kontrolierius.
b) Seimo Pirmininkas.
c) Valstybės kontrolė.
d) Vyriausybė.
21. Kuri žmogaus teisė įvedus karo ar nepaprastąją padėtį negali būti apribota?
a) Laisvo išvykimo iš Lietuvos.
b) Privataus gyvenimo neliečiamumo.
c) Žmogaus asmens neliečiamumo.
d) Žmogaus būsto neliečiamumo.
22. Kuris pareigūnas negali dalyvauti politinių partijų ir kitų politinių organizacijų veikloje?
a) Meras.
b) Ministras.
c) Seimo narys.
d) Teisėjas.
23. Kiek rinkėjų prašų reikia surinkti kandidatui į Respublikos Prezidentus?
a) Ne mažiau kaip 10 tūkstančių.
b) Ne mažiau kaip 20 tūkstančių.
c) Ne mažiau kaip 30 tūkstančių.
d) Ne mažiau kaip 50 tūkstančių.
24. Kiek reikia Seimo narių balsų, kad iš užimamų pareigų būtų pašalintas Respublikos
Prezidentas?
a) 71.
b) 85.
c) 94.
d) 113.

25. Kada prasideda Seimo rudens sesija?
a) Rugsėjo 1 d.
b) Rugsėjo 10 d.
c) Spalio 1 d.
d) Spalio 10 d.
26. Kas skiria ir atleidžia Valstybės kontrolierių?
a) Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
b) Ministras Pirmininkas.
c) Respublikos Prezidentas.
d) Seimas.
27. Kas gali leisti aktus-dekretus?
a) Konstitucinio Teismo pirmininkas.
b) Respublikos Prezidentas.
c) Seimas.
d) Vyriausybė.
28. Kam Seimas gali reikšti nepasitikėjimą?
a) Kariuomenės vadui.
b) Ministrui.
c) Respublikos Prezidentui.
d) Seimo nariui.
29. Kokie yra visi asmenys įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams?
a) Laisvi.
b) Lygūs.
c) Nevaržomi.
d) Vienodi.
30. Kada įsigalioja įstatymas dėl Konstitucijos keitimo?
a) Ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo jo priėmimo.
b) Ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių nuo jo priėmimo.
c) Ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo jo priėmimo.
d) Ne anksčiau kaip po pusės metų nuo jo priėmimo.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino antras etapas
V–VII klasės
1. Konstitucijos įvadinėje dalyje (preambulėje) rašoma: „prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos
valstybę“. Kelintame amžiuje buvo įkurta Lietuvos valstybė?
a) XII a.
b) XIII a.
c) XIV a.
d) XV a.
2. Pagal Konstitucijos 1 straipsnį Lietuvos valstybė yra:
a) Demokratinė respublika.
b) Federacinė respublika.
c) Prezidentinė respublika.
d) Unitarinė respublika.
3. Kas saugo žmogaus teisę į gyvybę?
a) Įstatymas.
b) Policija.
c) Teismas.
d) Valstybė.
4. Kaip įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams gali būti paimama nuosavybė?
a) Neatlygintinai.
b) Savininkui leidus.
c) Teisingai atlyginus.
d) Teismui pritarus.
5. Kokie yra visi asmenys įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams?
a) Lygūs.
b) Neliečiami.
c) Svarbūs.
d) Teisūs.
6. Iki kada tėvai turi išlaikyti savo vaikus?
a) Iki 14 metų.
b) Iki 16 metų.
c) Iki pilnametystės.
d) Iki santuokos sudarymo.
7. Kada rengiami eiliniai Seimo rinkimai?
a) Pavasarį.
b) Vasarą.
c) Rudenį.
d) Žiemą.
8. Konstituciniai įstatymai keičiami ne mažesne kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma. Kiek
Seimo narių sudaro 3/5?

a) 71.
b) 85.
c) 94.
d) 113.
9. Kokių teismų nėra Lietuvos Respublikoje?
a) Administracinių.
b) Apygardų.
c) Apylinkių.
d) Apskričių.
10. Kuris pareigūnas neįeina į Valstybės gynimo tarybą?
a) Generalinis prokuroras.
b) Kariuomenės vadas.
c) Krašto apsaugos ministras.
d) Ministras Pirmininkas.
11. Į kurią iš šių tarptautinių organizacijų Lietuva įstojo 2004 m.?
a) Jungtinių Tautų Organizaciją.
b) Europos Sąjungą.
c) Pasaulinio prekybos organizaciją.
d) Europos Tarybą.
12. Kas prižiūri, ar teisėtai valdomas ir naudojamas valstybės turtas?
a) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.
b) Teisingumo ministerija.
c) Valstybės saugumo departamentas.
d) Valstybės kontrolė.
13. Kas Ministro Pirmininko paskyrimu laikinai gali pavaduoti ministrą?
a) Savivaldybės tarybos narys.
b) Seimo narys.
c) Valstybės gynimo tarybos narys.
d) Vyriausybės narys.
14. Kas savivaldybės teritorijoje laikinai gali įvesti tiesioginį valdymą?
a) Konstitucinio Teismo pirmininkas.
b) Ministras Pirmininkas.
c) Respublikos Prezidentas.
d) Seimas.
15. Kuri kalba pagal Konstituciją laikoma valstybine?
a) Lietuvių ir anglų.
b) Lietuvių ir kaimyninių valstybių.
c) Lietuvių ir Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų.
d) Lietuvių.
16. Pagal Konstituciją aukštasis mokslas prieinamas:
a) pagal kiekvieno žmogaus apsisprendimą;
b) gerai besimokantiems;
c) visiems norintiems;
d) visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus.

17. Kokius dokumentus vykdydamas teisingumą priima teismas?
a) Aktus.
b) Deklaracijas.
c) Dekretus.
d) Sprendimus.
18. Kas yra vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas?
a) Kariuomenės vadas.
b) Krašto apsaugos ministras.
c) Respublikos Prezidentas.
d) Seimo Pirmininkas.
19. Kas pasirašo priimtą įstatymą dėl Konstitucijos keitimo?
a) Konstitucinio Teismo primininkas.
b) Ministras Pirmininkas.
c) Seimo Pirmininkas.
d) Respublikos Prezidentas.
20. Parašykite, kokius reikalavimus turi atitikti asmuo, kuris gali būti renkamas Lietuvos
Respublikos Prezidentu, ir nurodykite atkurtos Lietuvos Respublikos prezidentus.
Respublikos Prezidentu gali būti renkamas Lietuvos pilietis pagal kilmę, ne mažiau kaip trejus
pastaruosius metus gyvenęs Lietuvoje, jeigu jam iki rinkimų dienos yra suėję ne mažiau kaip
keturiasdešimt metų ir jeigu jis gali būti renkamas Seimo nariu.
Algirdas Mykolas Brazauskas, Valdas Adamkus, Rolandas Paksas, Dalia Grybauskaitė.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas
VIII–X klasės
1. Kuris teiginys teisingas?
a) Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę pasipriešinti bet kam, kas prievarta
Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir prezidentinę santvarką.
b) Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę pasipriešinti bet kam, kas prievarta
Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir kapitalistinę santvarką.
c) Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę pasipriešinti bet kam, kas prievarta
Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką.
d) Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę pasipriešinti bet kam, kas prievarta
Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir parlamentinę santvarką.

kėsinasi į
kėsinasi į
kėsinasi į
kėsinasi į

2. Kuris žodis reiškia tarptautinės sutarties patvirtinimą?
a) Denonsavimas.
b) Inauguracija.
c) Interpeliacija.
d) Ratifikacija.
3. Kaip sprendžiami svarbiausi Valstybės ir Tautos gyvenimo klausimai?
a) Bendru sutarimu.
b) Konstitucinio Teismo nutarimu.
c) Referendumu.
d) Seimo nutarimu.
4. Sumanymą keisti ar papildyti Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų
Seimo narių grupė. Kiek Seimo narių sudaro 1/4?
a) 29.
b) 36.
c) 58.
d) 72.
5. Kurio valstybės pareigūno kadencija trunka ilgiausiai?
a) Konstitucinio Teismo pirmininko.
b) Valstybės kontrolieriaus.
c) Respublikos Prezidento.
d) Seimo Pirmininko.
6. Kas gali laikinai pavaduoti Respublikos Prezidentą?
a) Konstitucinio Teismo pirmininkas.
b) Ministras Pirmininkas.
c) Seimo Pirmininkas.
d) Valstybės kontrolierius.
7. Kas skiria Lietuvos banko valdybos pirmininką?
a) Europos Centrinis Bankas.
b) Finansų ministerija.

c) Seimas.
d) Vyriausybė.
8. Kas pagal Konstituciją nevaržomai rūpinasi vaikų religiniu ir doroviniu auklėjimu?
a) Valstybė.
b) Tėvai.
c) Bažnyčia.
d) Kultūros ministras.
9. Kaip vyksta Seimo darbas?
a) Konferencijomis.
b) Plenumais.
c) Sesijomis.
d) Suvažiavimais.
10. Kaip Vyriausybė atsako Seimui už bendrą Vyriausybės veiklą?
a) Atskirai.
b) Solidariai.
c) Subsidiariai.
d) Visapusiškai.
11. Kas koordinuoja ministerijų veiklą?
a) Konstitucinis Teismas.
b) Respublikos Prezidentas.
c) Seimas.
d) Vyriausybė.
12. Kas negali kreiptis į Konstitucinį Teismą jo jurisdikcijai priskiriamais klausimais?
a) Piliečiai.
b) 1/5 Seimo narių grupė.
c) Teismai.
d) Seimas.
13. Kas įveda karo padėtį?
a) Kariuomenės vadas.
b) Krašto apsaugos ministras.
c) Respublikos Prezidentas.
d) Seimas.
14. Kiek kartų iš eilės tas pats asmuo gali būti renkamas Seimo nariu?
a) Du kartus.
b) Tris kartus.
c) Keturis kartus.
d) Neribotai.
15. Kam valstybė laiduoja nemokamą mokslą valstybinėse aukštosiose mokyklose?
a) Bakalauro studijų studentams.
b) Gerai besimokantiems asmenims.
c) Magistro studijų studentams.
d) Visiems asmenims.

16. Kaip įgyvendinama savivaldos teisė?
a) Per Vyriausybės atstovus.
b) Per ministrus.
c) Per Seimo narius.
d) Per savivaldybių tarybas.
17. Kas tiria piliečių skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigūnų piktnaudžiavimo ar
biurokratizmo?
a) Prezidentūros kontrolieriai.
b) Seimo kontrolieriai.
c) Valstybės kontrolieriai.
d) Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai.
18. Kiek metų rinkimų dieną turi būti sukakę Lietuvos piliečiui pagal kilmę, kad jis galėtų būti
renkamas Prezidentu?
a) Ne mažiau kaip trisdešimt metų.
b) Ne mažiau kaip keturiasdešimt metų.
c) Ne mažiau kaip keturiasdešimt penkeri metai.
d) Ne mažiau kaip penkiasdešimt metų.
19. Kas priima sprendimus dėl valstybinės paskolos ir kitų esminių valstybės turtinių
įsipareigojimų?
a) Finansų ministras.
b) Respublikos Prezidentas.
c) Valstybės kontrolierius.
d) Seimas.
20. Parašykite, kokios nuostatos apie švietimą Lietuvos valstybėje yra išdėstytos Konstitucijoje.
40 straipsnis. Valstybinės ir savivaldybių mokymo ir auklėjimo įstaigos yra pasaulietinės. Jose tėvų
pageidavimu mokoma tikybos. Įstatymo nustatyta tvarka gali būti steigiamos nevalstybinės mokymo bei
auklėjimo įstaigos. Aukštosioms mokykloms suteikiama autonomija. Valstybė prižiūri mokymo ir
auklėjimo įstaigų veiklą.
41 straipsnis. Asmenims iki 16 metų mokslas privalomas. Mokymas valstybinėse ir savivaldybių
bendrojo lavinimo, profesinėse bei aukštesniosiose mokyklose yra nemokamas. Aukštasis mokslas
prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus. Gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse
aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas
XI–XII klasės
1. Konstitucijos įvadinėje dalyje (preambulėje) rašoma: „jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos
Statutais“. Kelintame amžiuje buvo priimti Lietuvos Statutai?
a) XIV a.
b) XV a.
c) XVI a.
d) XVII a.
2. Valstybės sienos gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai ją
ratifikuoja 4/5 visų Seimo narių. Kiek Seimo narių sudaro 4/5?
a) 71.
b) 85.
c) 94.
d) 113.
3. Kuriame teisės akte nustatyti Lietuvos valstybės teritorijos administraciniai vienetai ir jų ribos?
a) Įstatyme.
b) Prezidento dekrete.
c) Konstitucijoje.
d) Vyriausybės nutarime.
4. Kaip be gyventojo sutikimo galima įeiti į jo būstą?
a) Antstolio leidimu.
b) Policijos komisaro leidimu.
c) Prokuroro leidimu.
d) Teismo sprendimu.
5. Kas pagal Konstituciją saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę?
a) Bažnyčia.
b) Teismas.
c) Vaiko teisių apsaugos kontrolierius.
d) Valstybė.
6. Kuo vadovaudamosi laisvai tvarkosi bažnyčios ir religinės organizacijos?
a) Kanonais ir statutais.
b) Popiežiaus bulėmis.
c) Religinių bendruomenių ir bendrijų sutarimais.
d) Valstybės įstatymais.
7. Kuris valstybės pareigūnas pareigas gali eiti tik vieną kadenciją?
a) Konstitucinio Teismo pirmininkas.
b) Ministras Pirmininkas.
c) Respublikos Prezidentas.
d) Seimo Pirmininkas.

8. Kas leidžia amnestijos aktus?
a) Respublikos Prezidentas.
b) Seimas.
c) Teismas.
d) Vyriausybė.
9. Kaip gali būti priimamos Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos?
a) Tautos referendumu.
b) Vyriausybės nutarimu.
c) Prezidento dekretu.
d) Konstitucinio Teismo pritarimu.
10. Kam Seime nepriklauso įstatymų leidybos iniciatyvos teisė?
a) Respublikos Prezidentui.
b) Seimo nariui.
c) 25 tūkstančiams Lietuvos Respublikos piliečių.
d) Vyriausybei.
11. Kuri funkcija pagal Konstituciją nepriklauso Respublikos Prezidentui?
a) Skirti savivaldybių tarybų rinkimus.
b) Skirti valstybinius apdovanojimus.
c) Suteikti aukščiausius karinius laipsnius.
d) Teikti pilietybę.
12. Kuris cenzas yra taikomas kandidatui į Lietuvos Respublikos Prezidentus?
a) Lyties.
b) Išsilavinimo.
c) Sėslumo.
d) Turto.
13. Kas organizuoja ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauja bei palaiko valstybinį kaltinimą
baudžiamosiose bylose?
a) Advokatas.
b) Policininkas.
c) Prokuroras.
d) Teisėjas.
14. Kas gali leisti aktus-dekretus?
a) Konstitucinis Teismas.
b) Respublikos Prezidentas.
c) Seimas.
d) Vyriausybė.
15. Kas pagal Konstituciją apkaltos proceso tvarka pašalina Respublikos Prezidentą iš pareigų?
a) Konstitucinis Teismas.
b) Seimas.
c) Generalinis prokuroras.
d) Tauta.

16. Koks amžiaus cenzas kandidatui į Respublikos Prezidentus įtvirtintas Konstitucijoje?
a) 30 metų.
b) 35 metai.
c) 40 metų.
d) 45 metai.
17. Kiek laiko gali trukti nepaprastoji padėtis valstybėje?
a) Iki vieno mėnesio.
b) Iki šešių mėnesių.
c) Iki vienų metų.
d) Iki karo veiksmų pabaigos.
18. Kurioje konstitucijoje pirmą kartą Lietuvos valstybės istorijoje numatytas Konstitucinis
Teismas?
a) 1922 m.
b) 1928 m.
c) 1938 m.
d) 1992 m.
19. Kada Seimui gali būti teikiama iš naujo svarstyti nepriimta Konstitucijos pataisa?
a) Ne anksčiau kaip po metų.
b) Ne anksčiau kaip kitoje Seimo sesijoje.
c) Ne anksčiau kaip išrinkus naujos kadencijos Seimą.
d) Ne anksčiau kaip po 3 metų.
20. Parašykite, kokios teisės ir laisvės gali būti laikinai apribojamos įvedus karo ar nepaprastąją
padėtį.
Teisės ir laisvės gali būti apribotos, nurodytos Konstitucijos 22, 24, 25, 32, 35, 36 straipsniuose.
22 straipsnis
Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas.
Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami.
Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal
įstatymą.
Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir
šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.
24 straipsnis
Žmogaus būstas neliečiamas.
Be gyventojo sutikimo įeiti į būstą neleidžiama kitaip, kaip tik teismo sprendimu arba įstatymo nustatyta
tvarka tada, kai reikia garantuoti viešąją tvarką, sulaikyti nusikaltėlį, gelbėti žmogaus gyvybę, sveikatą ar
turtą.
25 straipsnis
Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.
Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai
būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei
santvarkai.

Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais - tautinės,
rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir
dezinformacija.
Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį.
32 straipsnis
Pilietis gali laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, gali laisvai išvykti iš Lietuvos.
Šios teisės negali būti varžomos kitaip, kaip tik įstatymu ir jeigu tai būtina valstybės saugumui, žmonių
sveikatai apsaugoti, taip pat vykdant teisingumą.
Negalima drausti piliečiui grįžti į Lietuvą.
Kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje.
35 straipsnis
Piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir
veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams.
Niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai.
Politinių partijų, kitų politinių ir visuomeninių organizacijų steigimą ir veiklą reglamentuoja įstatymas.
36 straipsnis
Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus.
Ši teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai reikia apsaugoti valstybės ar
visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teises ir laisves.

