
I grupė  

I užduotis 

Nurodykite  JAV šiaurinių ir pietinių valstijų ekonominio vystymosi skirtumus (pramonės, 

žemės ūkio raida).  Paaiškinkite, kaip jie įtakojo pilietinio karo kilimą. Padarykite 

apibendrinimą anglų kalba. 

Šaltinis A 

Šiaurinių valstijų atstovai kongrese teigė, kad vergovinė santvarka pietinėse valstijose stabdo 

ekonominę šalies raidą. Vergų darbas yra nenašus, o ekonomikos raida, kurios pagrindą sudarė 

medvilnės auginimas ir eksportas, yra vienpusiška. Pietinių valstijų plantatoriai nesirūpino pramonės 

plėtojimu ir siekė išsaugoti laisvą prekybą su Anglija. Jie norėjo pardavinėti medvilnę Europoje ir 

priešinosi dideliems muitams. Šiaurinių valstijų pramonininkams buvo sunku konkuruoti su pigia 

Anglijos produkcija, todėl šiauriečiai siekė, kad būtų uždėti dideli muitai įvežamoms prekėms iš 

Anglijos. Taip šalies vidaus rinką buvo bandoma apsaugoti nuo angliškų prekių.  

Geležinkelis, garlaivis, telegrafas palengvino ir paspartino baltųjų kolonistų apsigyvenimą 

didžiuliuose plotuose už Apalačų kalnų ir jų įsisavinimą. Persikėlėliai iš Europos gaudavo darbo 

pramonėje, jų atlyginimas buvo daug didesnis negu senojoje tėvynėje. Dar labiau juos traukė 

galimybė įsigyti žemės, kurios Europoje taip trūko, ir pasidaryti fermeriais. Tačiau fermerių ūkis 

vyravo tik šiaurinėse valstijose. Ten vyko ir pramonės perversmas, buvo sparčiai tiesiami 

geležinkeliai ir kasami kanalai. O pietuose ne tik išliko, bet ir toliau plito vergvaldžių plantacijos, 

juose buvo auginama cukranendrės, tabakas, ryžiai. Žemė puikiausiai tiko ir medvilnei auginti. Vergų 

išlaikymas mažai kainavo, jų darbo įrankiai buvo paprasti ir pigūs, todėl vergija nesunyko, kaip kad 

daugelis tikėjosi Nepriklausomybės karo pradžioje. Medvilnės paklausa išaugo, nes sparčiai plėtojosi 

tekstilės pramonė. 

 

Šaltinis B 

  Šiaurinės valstijos Pietinės valstijos 

Valstijų skaičius 23 11 

Gyventojų skaičius 22 mln. 9 mln. 

Geležinkeliai 71% 29% 

Fabrikai ir gamyklos 86% 14% 

Pramonės darbininkai 9 % 8% 

 

 II užduotis Karo rezultatai, padariniai, pasekmės.  

Pagal pateiktą tekstą įvardykite 2-4 karo pasekmes. Išvadą pasakykite lietuvių ir anglų kalba 

 

JAV pilietinis karas sukrėtė visuomenę ir turėjo ilgalaikių pasekmių. Pilietiniame kare dalyvavo 2,5 

mln. žmonių. Šiaurinės valstijos kare prarado 360 tūkst., o pietinės — 260 tūkst. žmonių. Pilietiniame 

kare ypač nukentėjo pietinės valstijos. Čia buvo sugriauta daug miestų, geležinkelių, fabrikų, 

nuniokota dirbama žemė. Sunki padėtis buvo ir šiaurinėse valstijose. Tačiau šalyje vykstant pramonės 

perversmui ir plečiantis gamybai, šiaurinių valstijų ekonominiai sunkumai buvo greitai įveikti. 

Eidama per priešo (Konfederacijos) teritoriją, V. Šermeno (Sąjungos vado) kariuomenė naudojo 

„išdegintos žemės“ taktiką: pakeliui naikino ir griovė geležinkelius, tiltus, fabrikus, sandėlius ir kt. 

Atleisti iš darbo darbininkai ir karo veteranai vėl greitai įsidarbino.  

 

 

 

 

 

 

 



II grupė 

I užduotis 

Įvardykite socialinius – politinius šiaurinių ir pietinių valstijų vystymosi skirtumus: gyventojų 

sudėtis šiaurėje ir pietuose, požiūris į vergiją, požiūris į laisvę. Paaiškinkite, kaip jie įtakojo 

pilietinio karo kilimą. Padarykite apibendrinimą anglų kalba.  

Užduotį atlikite pagal tekstą ir šaltinius: Vadovėlis psl 158 vadovėlio tekstas, dokumentai 3, 4, 5, 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II užduotis Karo rezultatai, padariniai, pasekmės.  

Pagal pateiktą tekstą įvardykite karo pasekmes. Išvadą pasakykite lietuvių ir anglų kalba 

Rekonstrukcija - istorinis JAV laikotarpis, kuris vyko po pilietinio karo 1863–1877 metais. Jos 

metu buvo patvirtinta vergijos panaikinimo reforma. Prasidėjus rekonstrukcijai, į Pietus iš šiaurinių 

valstijų plūstelėjo daug lengvo pelno ieškotojų. Vieni supirkinėjo žemes ir turtėjo spekuliuodami, 

kiti siekė politinės karjeros. Prezidento Uliso Granto valdymo metais šalyje klestėjo korupcija ir 

piktnaudžiavimas valdžia, kuris ypač pasireiškė Pietuose. Daugelis rekonstrukcijos šalininkų 

nusivylė respublikonų politika. Baltaodžiai, pasinaudoję rasiniais prietarais, pradėjo stumti 

juodaodžius iš politinio gyvenimo. Baugino, gąsdino, trukdė balsuoti. Kadangi fermeriai bijojo 

juodaodžių konkurencijos, plantatoriai atskyrė baltaodžius nuo juodaodžių.  

1877 m., po ginčytinų prezidento rinkimų respublikonai, susitarę su demokratais, kad jų kandidatas 

būtų pripažintas prezidentu, pažadėjo tais pačiais metais iš Pietų išvesti federacinę kariuomenę. Ją 

išvedus rekonstrukcija baigėsi. Baltaodžiai priėmė segregacinius įstatymus, kurie juodaodžius 

atskyrė nuo baltaodžių visuomenės. 

Juodaodžiams buvo draudžiama lankytis daugelyje viešų vietų. Jie negalėjo laisvai keliauti ir 

gyventi. Daliai iš jų buvo atimta teisė balsuoti. Po pilietinio karo juodaodžiai gavo laisvę, tačiau ne 

lygybę. 
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III grupė 

I užduotis 

Įvardykite JAV vidaus politikos problemas. Paaiškinkite, kokių tikslų siekdamos pietinės 

valstijos atsiskyrė nuo Sąjungos. Paaiškinkite, koks buvo pagrindinis Konfederacijos tikslas. 

Padarykite apibendrinimą anglų kalba. 

JAV kongresas susidėjo iš dviejų rūmų: Senato ir Atstovų rūmų. Praturtėję pietinių valstijų 

plantatoriai daugiausia buvo renkami prezidentais. Padaugėjus gyventojų šiaurinėse valstijose, 

šiauriečiai ėmė vyrauti Atstovų rūmuose. Pietiečiai nenorėjo, kad šiaurinių valstijų atstovai įsigalėtų 

ir Senate. Atsirado ir stiprėjo vergvaldžių nesutarimai ne tik su miestiečiais, bet ir su fermeriais. 

Plantatoriams nepatiko tebesitęsianti fermerių kolonizacija į vakarines šalies žemes. Jie norėjo, kad 

vergvaldinių ir laisvųjų valstijų skaičius šalyje išliktų vienodas. Vakarinėse žemėse, į kurias taip pat 

kėlėsi ir pietiečiai, prasidėjo fermerių ir plantatorių kova, o Kansaso valstijoje netgi kilo pilietinis 

karas. Galiausiai po atkaklios kovos Kansasas, kaip laisva valstija, buvo priimtas į Sąjungą. 

Linkolno išrinkimas prezidentu reiškė pietinių valstijų dominavimo Kongrese pabaigą.  

           1860 m. pirmoji iš JAV federacijos išstojo Pietų Karolinos valstija. Netrukus tuo pavyzdžiu 

pasiekė dar 10 valstijų, 1861 m. jos įkūrė savarankišką valstybę Konfederaciją, paskelbė 

Konstituciją, sudarė vyriausybę ir išrinko prezidentą Devisą; taip pat turėjo savo simboliką ir 

vėliavą. Konfederacijos sostine paskelbė Ričmondo miestą. Konfederacijos Konstitucija nustatė, 

kad vergija yra teisėta ir nepanaikinama. Vienas iš Konfederacijos vadovų net pareiškė: „Kertinis 

mūsų vyriausybės akmuo yra įsitikinimas, kad juodaodis nėra lygus baltajam žmogui, o vergija yra 

normali juodaodžių būsena“. 

 

II užduotis Karo rezultatai, padariniai, pasekmės.  

Pagal pateiktą tekstą įvardykite karo pasekmes. Išvadą pasakykite lietuvių ir anglų kalba 

Kukluksklanas 

Kelios organizacijos tuo pačiu pavadinimu egzistavo skirtingais laikotarpiais. Pirmą kartą 

organizaciją subūrė JAV pilietinio karo Amerikos Valstijų Konfederacijos (pietinės valstijos) 

veteranai 1865 m. gruodžio 24 d. Organizacijos tikslai buvo padėti pietinių valstijų po karo 

likusioms našlėms ir našlaičiams, taip pat ir bandyti mažinti galimybes 

buvusiems vergams (juodaodžiams) pasinaudoti jiems suteiktomis teisėmis. Organizacija 1871 m. 

paskelbta neteisėta, nes ji prieštaravo šiauriečių pietiečims  po pastarųjų kapituliacijos primestai 

lygybės idėjai, taip pat organizacija susidorodavo su jai prieštaraujančiais. Iki 1882 m. klanas buvo 

visiškai išnaikintas. 

Antroji organizacija tuo pačiu pavadinimu įsikūrė pirmojo pasaulinio karo metu, 1915 metais. 

Klanas veikė kaip pelno siekianti organizacija, klano nariai buvo daugiausiai vargšai baltaodžiai, 

nemėgę ir turtingais išnaudotojais laikę žydus, o taip pat ir prieštaravę juodaodžių lygybei. Tai pats 

skaitlingiausias klanas, jo nariais galėjo būti iki kelių milijonų žmonių. Kukluksklano masiškumą 

įrodė ir 1923 m. liepos 4 d. demonstracija Indianos valstijoje, kur buvo susibūrę apie šimtas 

tūkstančių narių. Organizacijos vadovybė, siekdama dar labiau išplėsti idėjoms pritariančių žmonių 

ratą, platino savo laikraščius ir žurnalus. 1869 m. klanui priklausė ~ 550 000 narių,1920 m. – apie 

1,5 mln., o 1925 m. – iki 4-5 mln. Dėl įvairių skandalų ir vadovų korupcijos klano įtakai sumenkus, 

4-ajame dešimtmetyje liko apie 30 000 narių. Klano veikla sustabdyta 1944 m. 

Po Antrojo pasaulinio karo susikūrė dar kelios atskiros organizacijos tuo pačiu pavadinimu. Jų 

tikslai ir priemonės skiriasi. 
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IV grupė apie Linkolną, karo pretekstą 

Klausimai užduotys: Kodėl A. Linkolno išrinkimas JAV prezidentu yra laikomas karo 

dingstimi (pretekstu)? Koks buvo jo požiūris į vieningos valstybės išsaugojimą, į vergiją? 

Keliais sakiniais apibūdinkite Linkolno asmenybę ir nurodykite, kodėl jis ir šiandien laikomas 

vienu populiariausių JAV prezidentų. Apibendrinkite anglų kalba. 

 

Šaltinis A Tekstas apie prezidentą Linkolną anglų kalba.  

Šaltinis B  

Dar 1858 m. perfrazuodamas Bibliją, būsimasis prezidentas pasakė: „Namai, padalyti pusiau, ilgai 

netvers. Tikiu, kad netvers ir ši valdžia – pusiau laisva, pusiau vergvaldiška“.  

Iš 1862 m prezidento pasakytos kalbos: “Aš noriu išgelbėti Sąjungą. [...] Jeigu kas nors trokšta 

išgelbėti Sąjungą tik su sąlyga, kad vergija bus išsaugota, aš su jais nesutinku. Jei kas nors trokšta 

išgelbėti Sąjungą tik su sąlyga, kad vergija bus panaikinta, aš ir su jais nesutinku. Svarbiausias 

mano tikslas šioje kovoje - išgelbėti Sąjungą“. 

Abraomas Linkolnas gimė 1809 metų vasario 12 dieną neturtingoje valstiečių šeimoje Ilinojuje. Mirė, 

sulaukęs 56-erių, 1865 metais balandžio 15 dieną. 

JAV prezidento Abrahamo Lincolno 1863 metų sausį paskelbtas Emancipacijos aktas suteikė laisvę 

visiems vergams Konfederacijoje ir sukėlė pokyčių bangą, kuri galutinai sunaikino vergiją ir 

užtikrino afroamerikiečių pilietinę ir politinę lygybę su kitais šalies piliečiais, 

...Linkolnui Konstitucija būtų bevertė, jei Jungtinės Valstijos, kuriose ji galiojo, būtų iširusios, taigi, 

jis ėmėsi vyriausiojo „teisėjo“ vaidmens, kitoms valdžios institucijoms palikdamas tik šalutinius 

vaidmenis. Daugelis žmonių vertina jį kaip diktatorių, tačiau jis pasiekė savo tikslus – panaikino 

vergiją ir išsaugojo Jungtines Valstijas. O tokiems argumentams sunku paprieštarauti. 

 

II užduotis Karo rezultatai, padariniai, pasekmės. Pagal pateiktą tekstą įvardykite karo 

pasekmes. Išvadą pasakykite lietuvių ir anglų kalba 

 

Po pilietinio karo JAV prasidėjęs ekonominis kilimas išvedė šalį į pirmaujančias labiausiai 

išsivysčiusių valstybių gretas. Tai lėmė daugelis priežasčių JAV buvo turtinga gausiais naftos, 

geležies rūdos, vario, cinko, alavo ir kitų naudingųjų iškasenų ištekliais. Didelę reikšmę pramonės 

raidai, išteklių naudojimui bei naujų žemių apgyvendinimui turėjo geležinkelių tiesimas. Vyriausybė 

geležinkelių kompanijoms skyrė didelius žemės plotus ir finansiškai rėmė. Pramonėje ir žemės ūkyje 

buvo diegiama daug mokslo ir technikos naujovių. Amerikiečių mokslininkai ir išradėjai padarė daug 

atradimų, kurie greitai ir efektyviai buvo taikomi gamyboje ir buityje. JAV vyriausybė, norėdama 

apsaugoti šalies vidaus rinką, vykdė protekcionizmo politiką. Pigioms užsienio šalių prekėms buvo 

uždėti dideli muitai. Plūstantys imigrantai greitai apsigyveno laisvuose plotuose šalies vakaruose ir 

tapo papildoma darbo jėga greitai kylančioje pramonėje. Vakarinių žemių apgyvendinimas ir naujų 

techninių išradimų diegimas paspartino žemės ūkio raidą. Ūkiuose buvo pradėta naudoti šienapjoves, 

javapjoves, mechanines sėjamąsias. Augant gamybai ir plečiantis vidaus rinkai kūrėsi korporacijos ir 

trestai. Taip buvo siekiama monopolizuoti atskiros šakos gamybą, sukaupti daugiau kapitalo, įsigyti 

naujų patentų, išsaugoti aukštas kainas. Greitai trestai apjungė medvilnės, cukraus, tabako, plieno 

pramonę. 

 


