2012 m. Birželio 2 d.

1 kėlinys (Pramogos, Istorija, Pasaulis, Komunikavimas)
PRAŠOME NEŽIŪRĖTI Į KITUS PUSLAPIUS IKI PRASIDĖS KĖLINYS
SUSIPAŽINKITE SU ŠIAIS UŽRAŠAIS
Šiame dokumente yra 120 klausimų, suskirstytų į 4 temas. Tai – 1 čempionato kėlinys. Kartu su antrojo kėlinio temomis, jūsų 7 geriausiai
atsakytos temos lems jūsų galutinę vietą čempionate. Tema, kurios klausimus atsakinėjote prasčiausiai, bus aktuali lygiųjų atveju.
Taisyklės:
1. Turite 60 minučių atsakyti kiek įmanoma daugiau klausimų. Jeigu baigiate anksčiau, galite atiduoti lapą ir išeiti, tačiau netrukdykite
kitiems dalyviams.
2. Po 60 minučių lapai turi būti atiduoti organizatoriams.
3. Draudţiama kalbėti ar kitaip bendrauti tarpusavyje, naudotis mobiliaisiais telefonais, kompiuteriais, knygomis ar kitomis ryšio ar
informacijos kaupimo priemonėmis. Paţeidus šią taisyklę atsakymai nebus vertinami (ţaidėjai diskvalifikuojami).
4. Klausimuose, kuriuose atsakymas yra ţmogus, pakanka nurodyti pavardę, nebent prašoma kitaip, arba tas ţmogus ţinomas visų
pirma ne pavarde (pvz. karaliai). Tačiau jei nurodysite ir neteisingą vardą, atsakymas bus neteisingas!
5. Į dalį klausimų įeina ir paveikslėliai. Tokie klausimai paţymėti simboliu  . Paveikslėliai yra klausimų pabaigoje ir rodomi ekrane.
6. Atsakymai su rašybos klaidomis bus įskaitomi (jei dėl klaidų neatsiranda dviprasmybė arba iš esmės nepasikeičia tarimas) – tai ţinių, ne
rašybos čempionatas.
7. Atsakinėti galima ir lietuviškai, ir angliškai, nepriklausomai nuo to, kuria kalba pasirinkote gauti klausimus.
8. Galutinis rezultatas apskaičiuojamas iš visų atsakytų klausimų sumos atėmus tos temos, kurią dalyvis atsakė prasčiausiai, rezultatą.
9. Daugiausiai taškų surinkęs ţmogus iš visų dalyvajuančių valstybių taps TVA 2012 m. Pasaulio viktorinos čempionu. Bus skelbiami ir
Lietuvos bei atskirų Lietuvos miestų čempionai.
10. Lygiųjų atveju aukštesnę vietą uţims tas, kuris atsakė daugiau klausimų iš temos, kurioje pasirodė prasčiausiai. Jeigu ir tie rezultatai
lygūs, laimi tas, kuris atsakė daugiausiai klausimų iš temos, kurioje pasirodė geriausiai. Jeigu vis dar nenustatomas nugalėtojas, ţiūrima
į temas, kuriose ţaidėjai atsakė į antrą pagal dydį klausimų skaičių, paskui – trečią ir t.t.
11. Pastebėję klaidą ar neaiškumą informuokite organizatorius (tačiau organizatoriai neturi teisės padėti atsakinėti į klausimus).
12. Nenumatytų įvykių atvejais Vilniuje restorane “Belgai” sprendimą priims Augustinas Ţemaitis, PC Europa – Aistė Ţemaitienė, Klaipėdoje
– Vytautas Juodis, Panevėţyje – Dainius Oţalas. Lietuvos mastu nenumatytais atvejais sprendimą priims TVA atstovas Lietuvai –
Augustinas Ţemaitis.
13. Sutikimas atsakinėti šiuos klausimus reiškia, jog sutinkate su šiomis taisyklėmis.
Klausimus iš anglų kalbos vertė: Augustinas Žemaitis (istorija, pasaulis), Aistė Žemaitienė (pramogos, komunikavimas)
Tikimės, kad viktorina bus jums pakankmai sudėtinga bei įdomi. Sėkmės!
Tarptautinės viktorinos asociacijos komanda
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Pasaulio viktorinos čempionatas 2012 – Pramogos
1. Šis asmuo daţnai laikomas bebop stiliaus pradininku. Šis pianistas ir kompozitorius labiausiai ţinomas dėl savo sukurto klasikinio dţiazo kūrinio „Apie
vidurnaktį“ („Round Midnight“). Kuo jis vardu?
2. Ištisas šešias savaites pirmoje Billboard‟s albumų topo vietoje išsilaikė šio atlikėjo albumas, kuriame skambėjo ir garso takelis iš filmo “Betmenas” (“Batman”).
Kadangi šio kūrinio leidybos teisės ir priklauso Warner Bros, tokie ţymūs kūriniai iš šio albumo kaip “Batdance” taip niekuomet ir negalėjo pasirodyti jokiame
atlikėjo albume. Kas šis atlikėjas?
3. “Skrydis” (“The Fly”), “Viena” (“One”) ir “Net geriau uţ tikrą” (“Even Better Than the Real Thing”) yra singlai iš septinotojo airių rook grupės U2 albumo. Tačiau
kaip vadinasi vienas pačių sėkmingiausiųjų šios grupės albumų, kurio pavadinimas – vokiškas?
4. Menkai apsirengusios pop atlikėjos Nensė Adţram, Elisa (Churi) ir Haifa Vehbe yra populiarios visame Arabų pasaulyje. Iš kokios šalies jos visos yra?
5. Patys ţymiausi smuikai pagaminti XVI-XVIII amţiuose tokių italų šeimų kaip Stradivarijai (Stradivari), Amačiai (Amati) ir Guameriai (Guameri). Visos šios
šeimos gyveno viename Italijos mieste, kuris yra laikomas smuikų gamybos centru. Koks to miesto pavadinimas?
6. Kokio 1983 m. pasaulinio garso sulaukusio kūrinio pradţia prasideda tokiais vokiškais ţodţiais: “Jei turi man šiek tiek laiko, tuomet aš tau padainuosiu
dainą” (“Hast Du etwas Zeit fūr mich, Dann singe ich ein Lied fūr Dich”)?
7. Kuri Kanados trupė, kurios pasirodymuose sumišusios gatvės pramogos ir cirko vingrybės, keliauja po pasaulį su tokiomis šou programomis kaip
“Saltimbanco”, “Alegria”, “Dralion”, “Varekai” ir “Corteo” ?
8. Kokios operos veikėjos, minimos ir tos operos pavadinime, pasmerktas meiluţis yra Marijus Kavardosis (Mario Cavaradossi)?
9. Esu tradiciškai išsilavinęs muzikantas, sugebąs varijuoti savo balsu nuo modalinio iki falcetinio balso registro, taip pat išgauti polifonijos efektą tiesiog
mušdamas sau į krūtinę. Tačiau geriausiai mane ţinote dėl kūrinio “Nesijaudink, būk laimingas” (“Don‟t worry, Be Happy”). Kas aš?
10. Trisdešimties sekundţių trukmės nebyli nespalvota kronika, nufilmuota Montro (Montreaux) Šveicarijoje 1928 m., buvo atrasta 2011 m. Britanijos Pathee
News internetiniame archyve. Tai vienintelė legendinės ir įtakingiausios šokių trupės ţinoma filmuota medţiaga. Koks šios trupės pavadinimas?
11. Šis amerikiečių pramogų pasaulio atstovas pokštaudamas išleido tokias ţymių kūrinių parodijas kaip Madonos “Kaip mergaitė” (“Like a virgin”) - “Kaip
chirurgas” (“Like a surgeon”), James Brown “Gyvenant Amerikoje” (“Living in America”) perkeitė į “Gyvenant su išvarţa” (“Living with a hernia”), o “La Bamba” į
“Lazanija” (“Lasagna”). Viktorinų gerbėjams turbūt itin prieširdies “Pralaimėjau Jeopardy” (“I lost on Jeopardy”). Kas jis?
12. Kartais atliekama ir metalo grupių ši Ţaliosios Vapsvos tema yra iš Nikolajaus Rimskio Korsakovo operos “Pasaka apie carą Saltaną” (“The Tale of Tsar
Saltan”). Kaip vadinama ši tema?
13. Ţymi “plaisir d‟amour” daina, savaip interpretuojama Dţan Baez (Joan Baez), Marianso Feitful (Marianna Faithfull), Nanos Muskuri (Nana Mouskouri), o taip
pat esanti ir Elvio Preslio (Elvis Presley) kūrinio “Negaliu neįsimylėti” (“Can‟t help falling in love”) pagrindu, buvo parašyta 1741 m. klasikinio kompozitoriaus. Šio
kompozitoriaus pavardė taip pat daţnai girdima filmuose apie Dţeimsą Bondą, tačiau visiškai kitokiame kontekste. Kokia šio kūrėjo pavardė?
14. 2011 išleistas albumas “Biophillia” buvo platinamas kartu su iPad programėlėmis, leidţiančiomis interaktyviai analizuoti ir keisti visas dainas. Kieno šis
albumas?
15. Kaip vadinama Indijos ir Pakistano muzikos improvizacinė struktūra, paremta nustatytu kiekiu natų (daţniausiai nuo penkių iki septynių) ir charakteringais
ritmiškais motyvais? Indų klasikinės muzikos tradicijoje kiekviena jų yra susieta su skirtingu paros metu ar metų laiku. Atlikimas paprastai trunka pusę valandos ar
daugiau.
16. Iš kokios valstijos yra kilęs Tonis Sopranas (Tony Soprano) iš TV serialo “Sopranai. Mafijos kronika”?
17. Tai vienas turtingiausiųjų pramogų industrijos asmenų, įkūręs “Asylum Records” ir “DGC Records”, taip pat buvęs vienas iš trijų tokios studijos kaip 1994 m.
“DreamWorks SKG film” įkūrėjų. Kas jis?
18. Kokios tradicinio teatro formos keturios pagrindinės rolės yra Šeng, Dan, Dţing ir Čou?
19. 1961 m. Kanadoje gimusi Milena Ţan Gotjė (Mylene Jeanne Gautier) pardavė daugiau nei 30 milijonų įrašų ir jai priklauso daugiausiai iš eilės išleistų
populiariausių singlų Prancūzijoje rekordas – tarp šių singlų buvo “Taip… bet ne” (“Oui… mais non”), “Išsigimimas” (“Dégénération”), “Ji yra ore” (“C‟est dans
l‟air”). Kas ji?
20. Kurio Red Hot Chilli Peppers albumo pavadinimas sutampa su TV serialo, kuriame vaidina Deividas Duchovny (David Duchovny), pavadinimu? Penktas šio
serialo sezonas neseniai JAV baigtas rodyti per Showtime.
21. Ši amerikiečių aktorė, gyvenusi 1905 m. – 1961 m., buvo pirmoji Amerikos kinė kino ţvaigţdė – ir pirmoji Amerikos azijietė, pelniusi pasaulinį pripaţinimą.
1920 m. ji pasirodė nebyliojo kino filmuose ir tapo mados ikona, garsinio kino epochoje ji vaidino tokiuose filmuose kaip “Šanchajaus ekspresas” (“Shanghai
Express”) (1932 m.). 1951 m. ji pelnė ir tolimesnį pripaţinimą kaip detektyvo – pirmojo JAV TV serialo, kuriame vaidino Amerikos azijietė – “Madame Liu Tson
balkonas” (“The Gallery of Madame Liu- Tsong”) ţvaigţdė. Kas ji?
22. Šis mušamasis instrumentas greičiausiai yra Vakarų Afrikos instrumento, vadinamo balafonu, adaptacija. Dabar jis itin paplitęs Centrinėje Amerikoje, o
labiausiai – Gvatemaloje, kur jis tapęs net nacionaliniu simboliu. Iš pirmo ţvilgsnio jis panašus į metalofoną, nes taip pat turi medines juosteles, bet vis tik šiuo
instrumentu yra grojama švelniais mediniais plaktukėliais, be to, jis taip pat turi daug ilgesnius rezonatorius, tad ir išgaunamas daug ţemesnis garsas. Koks tai
instrumentas?
23. Kieno 45-oji simfonija yra vadinama “Atsisveikinimo simfonija” todėl, kad muzikantai po solo atlikimų po truputį vis palieka sceną, ir taip daroma tol, kol
scenoje telieka du smuikininkai?
24. Kurios 1988 m. Australijos gimusios grupės, koncertavusios ir Bilui Geitsui (Bill Gates), ir Vladimirui Putinui, narių sceniniai slapyvardţiai yra Agnetha Falstart,
Benny Anderwear, Frida Longstokin ir Björn Volvo-us?
25. Dar būdama jauna mergaitė ši atlikėja Antrojo Pasaulinio karo metu drauge su Dţulija Enrius (Julie Andrews) išvyko koncertuoti kariuomenėms ir vieną sykį
buvo pareklamuota kaip Anglijos atsakymas į Shirley Temple. Ji labiau ţinoma dėl savo popmuzikos kūrinių, o būtent: “Miesto centre” (“Downtown”) (1964), “Aš
ţinau vietą” (“I know a Place”) (1965 m.) ir “Mano meile” (“My Love”) (1965 m.). Kas ji?
26. Klasikinės Indijos muzikos šaknys randamos Vedose – seniausiose hinduistų kultūros raštuose. Indų klasikinei muzikai taip pat nemenką įtaką padarė indų
folkloras ir persų muzika. Kurios vedos yra labai susijusios su muzika?
27. Vokiečių naujosios bangos muzikos grupė, kurios nariai Bodas Štaigeris (Bodo Staiger), Lotaras Mantoifelis (Lothar Manteuffel), Brigita Kuncė (Brigitte
Kunze), ankstyvajame devintajame dešimtmetyje suţibėjo hitu “Dreiklanks Dimensionen” (“Dimensijų triada”), ir kurios pavadinimas sutampa su Vagnerio
(Wagner) operos iš Ţiedo ciklo pavadinimu ?
28.  Amadu Bagajoko (Amadou Bagayoko) ir Mariam Dumbija (Mariam Doumbia) pasirodo kaip atlikėjai Amadu ir Mariam. Jų singlas “Galvoju apie tave” (“Je
pense a toi”) tapo Prancūzijos radijo hitu 1998 m.. 2006 m.jie padėjo atlikti FIFA Pasaulio čempionato oficialųjį himną bei tapo vienais iš sėkmingiausių Afrikos
muzikantų. Iš kokios šalies jie yra? Šios šalies pavadinimas sudaro dalį jų 2008 m. albumo pavadinimo. 
29.  Šis amerikietis buvo ir grupės Nirvana būgnininkas, ir grupės Foo Fighters gitaristas bei vokalistas. Kuo jis vardu? 
30.  Eloiza “Elo” Pinjeiru (Helôisa „Helo‟ Pinheiro) tapo Brazilijos Playboy mėnesio mergina (“Playmate”) 1987 m. ir dar sykį 2003 m. 1962 m. ji buvo įamţinta
dėl kelio, kuriuo ji eidavo į mokyklą ir paplūdimį. Kokiu žodžių junginiu dabar ją vadiname? 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Pasaulio viktorinos čempionatas 2012 – Istorija
1. Koks laivas buvo antrasis iš trijų Harland & Wolff statykloje pastatytų Olimpiko (Olympic) klasės laivų? Kiti du buvo Olimpikas (Olympic) ir Britanikas (Britannic).

1

2. Šis karas tap Čilės ir Bolivijos (buvusios aljanse su Peru) dar vadinamas Ramiojo vandenyno karu (Guerra del Pacifico). Jis truko nuo 1879 m. iki 1883 m. ir jį lėmė
konfliktas dėl nitratų pilnos Atakamos dykumos dalies. Kokio cheminio junginio, esančio viena parako sudėtinių dalių, pavadinimu taip pat vadinamas šis karas?

2

3. Kokioje neprikausomoje valstybėje 2011 m. nebuvo gruodţio 30 d., nes ji perėjo į kitą tarptautinės datos keitimo linijos pusę ir po gruodţio 29 d. ten iš karto sekė
gruodţio 31 d.?

3

4. Koks Meksikos pilietis buvo turtingiausias pasaulio ţmogus pagal Forbes ţurnalo 2010 m. sąrašą?

4

5. 1984 m. Bopalo (Bhopal) dujų katastrofa kilo dėl metilo izocianato nuotėkio vienos tarptautinės amerikiečių kompanijos Indijos padalinyje. Šią JAV kompaniją vėliau įsigijo
Dow Chemical. Kaip vadinosi ši kompanija ir jos Indijos padalinys?

5

6. Jis buvo paskutinysis vietinės kilmės inkų valdovas. Jo vardą “pasiskolino” Chosė Gabrielis Kondorkankis (José Gabriel Condorcanqui), kai 1780 m. vedė sukilimą. Jo
vardas taip pat įkvėpė Urugvajaus miestuose veikusių “partizanų” grupės pavadinimą bei JAV reperio, nuţudyto 1996 m., pseudonimą. Kas jis?

6

7. Kuri JAV valstija, nepaisydama kritikos iš kongreso narės Gabrielės Giford gerbėjų (ji šioje valstijoje buvo pašauta), pernai patvirino Colt “Peacemaker” oficialiu savo
šaunamuoju ginklu? Ji tapo antrąja valstija (po Jutos), turinčia oficialų valstijos šaunamąjį ginklą.

7

8. Kas buvo paskutinis Tarptautinės Lenino taikos premijos – Sovietų Sąjungos sukurto Nobelio taikos premijos atitikmens – laureatas? Ši premija jam skirta 1990
m., tais pačiais metais, kuomet jis paleistas iš kalėjimo. Dar po kelių metų jis apdovanotas ir Nobelio taikos premija.
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9. Pipinas (Pepinas) Maţasis turėjo du sūnus, sulaukusius pilnametystės. Tas, kurio vardo, tikėtina, negirdėjote, buvo vardu Karlomanas (Carloman). O kas buvo tas kitas?
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10. Jos vardas rašomas raidėmis, reiškiančiomis “meilė” ir “vaikas”. Jeigu Japonijos įstatymai būtų pakeisti ir įteisintų galimybę moteriai paveldėti sostą, ji jį galėtų paveldėti iš
savo tėvo, kronprinco Naruhito, bei tapti pirmąją šiuolaikinės Japonijos imperatore. Kas ji?
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11. Koks odavų genties vadas siejamas su “sukilimu” prieš britų valdţią Didţiųjų eţerų “šiaurės vakarų pasienyje”, vykusiu nuo 1763 iki 1766 m.? Pastarojo sukilimo metu jis
vadovavo Detroito forto apgulčiai, o jo vardas vis dar matomas Amerikos gatvėse.
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12. Kaip vadinamas sukilimas, prasidėjęs 1282 m. kovo 31 d. Palerme įvykdytomis ţudynėmis? Šio sukilimo metu visuomenė sukilo prieš Anţu dinastijos karalių Karolį I.
Šis sukilimas įkvėpė Dţiuzepės Verdţio (Giuseppe Verdi) operą.
13. Teritorija aplink Dervezą (Derweze) yra turtinga gamtinių dujų. Mėgindami pasiekti jų telkinius 1971 m. sovietų geologai prisigręţė prie ertmės, pilnos gamtinių dujų. Jų
gręţimo aparatas įgriuvo ir paliko 70 metrų skersmens skylę. Buvo nuspręsta tiesiog leisti dujoms sudegti – bet dabar, po 41 metų, dujos tebedega. Vietiniai pakrikštijo šią
duobę “Pragaro vartais”. Kokios šiandieninės valstybės teritorijoje buvo vykdoma ši dujų paieška?

12
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14. Pasak Polieno (Polyaenus), Peluzijos (Pelusium) apgulties 525 m. pr. Kr. metu Kambizas II (Cambyses II) savo vyrus dengė katėmis (ir ibiais), kad trukdytų gynėjams
atsišaudyti. Kokiai kates mylėjusii karalystei atstovavo tie gynėjai (miestą jie galiausiai prarado)?

14

15. Koks olandas, svarbus ankstyvojoje Niujorko istorijoje, tapo Naujųjų Nyderlandų generaliniu direktoriumi 1647 m. ir liko šiose pareigose iki 1664 m., kuomet Naująjį
Amsterdamą (Nieuw Amsterdam) uţėmė anglai ir pervadino jį Niujorku (New Yorcke)?
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16. Jis gimė 1930 m., o 1953 m. tapo jėzuitų kunigu, tačiau savo įţadų atsisakė 1969 m. ir vedė buvusią vienuolę. Vėlesniais metais jis pasakodavo mokyklose apie Trečiojo
reicho ţiaurumus ir susitiko su holokaustą išgyvenusiaisiais Izraelyje. Jis ne tik buvo aukšto nacių pareigūno (vienintelio, Niurnbergo proceso metu nuteisto in absentia) sūnus
– jo krikšto tėvas buvo pats Adolfas Hitleris. Kas buvo šis fiurerio krikštasūnis?
17. Po to, kai sunkiasvoriais bokso čempionais buvo Dţonas Salivanas (John Sullivan) ir Dţeimsas Korbė (James Corbett), 1896 m. kova dėl titulo surengta San Franciske
tarp Tomo Šarkio (Tom Sharkey) ir Bobo Ficsimonso (Fitzsimmons). Kovos teisėjas 8 raunde priėmė prieštaringai vertinamą sprendimą diskvalifikuoti Ficsimonsą. Tai privedė
prie teisiminės bylos (teismo teisėjas ją atmetė paskelbęs, kad teismas negali spręsti teisinių klausimų, kylančių iš neteisėtų veiksmų – t.y. nelegalios kovos su prizais). Koks
žymus teisėsaugos pareigūnas teisėjavo šiai dvikovai [ne teismui]?

16
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18. Koks karinis vienetas anksčiau buvo dalinamas į (daţniausiai) trisdešimt manipulų, o vėliau – į dešimt kohortų?

18

19. Koks buvo vardas legendinio Mauretanijos karaliaus, kurį Merkatorius nupiešė ant savo garsiojo ţemėlapių rinkinio Sive Cosmographicae Meditationes De Fabrica
Mundi viršelio?

19

20. Tai yra šeštasis pagal dydį Ohajo valstijos miestas, turintis 166 000 gyventojų. Jis išgarsėjo 1995 m., kai gretimoje Raito-Patersono (Wright-Patterson) oro pajėgų bazėje
pasirašyti garsūs taikos susitarimai, uţbaigę karą Bosnijoje ir Hercegovinoje. Koks tai miestas?

20

21. Kokio miesto Šv. Stanislovo ir Šv. Vaclovo katedroje tradiciškai būdavo karūnuojami Lenkijos karaliai? Paprastai jie būdavo išrinkti kilmingų ţmonių susirinkimo,
vadinamo Seimu.
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22. Kurį mongolų imperatorių – pagarsėjusį kaip Kinijos juanių dinastijos pradininką ir vasaros sostinės Šandu (Xanadu) kūrėją – savo kelionių Azijoje metu esą susitiko
Marko Polo?

22

23. Ši šiuolaikinė Afrikos valstybė sukurta 1961 m. sujungiant dvi kolonijas – vieną britų ir vieną prancūzų. 1994 – 1996 m. ji kovojo su Nigerija dėl ginčijamo, naftos turtingo
Bakasio (Bakassi) pusiasalio. Kokia tai šalis?
24. Kokia musulmoniška dinastija valdė iš Bagdado nuo 750 iki 1258 m.? Ji kildinama iš pranašo Mahometo dėdės, nuo jo vardo kilęs ir šios dinastijos pavadinimas.
25. Koks Rusijos feldmaršalas (gyvenęs 1745 – 1813 m.) išvydo, kaip smarkiai pralaimėjo Napoleono Didţioji armija (Grande Armée) dėl Rusijos armijos, ţmonių ir jos
klimato veiksmų? Šis feldmaršalas prieš tai buvo pralaimėjęs Napoleonui Borodino mūšyje.
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26. Kokią 444 dienas trukusią krizę išsprendė Alţyro susitarimai (Algiers Accords)?
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27. Kas pasaulio politikoje yra vadinama(s) Taoiseach?
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28. Tik vienas JAV karinio laivyno laivas buvo uţgrobtas svetimos šalies ir dar tebeplaukioja. Tai USS Pueblo, kuris buvo uţgrobtas 1968 m. sausio 23 d. ir jo įgula buvo
kalinta lygiai 11 mėnesių iki paleidimo. Kokia valstybė užgrobė ir iki šiol laiko šį laivą?
29. Būdamas Europos komisijoje uţ konkurenciją atsakingu komisaru jis pradėjo antimonopolinę bylą prieš Microsoft, kurioje ši kompanija buvo Europos Sąjungos nubausta
497 milijonų eurų bauda. Kas šis žmogus, vėl patekęs į ţiniasklaidą 2011 m. lapkričio 12 d., kuomet jis pakviestas pakeisti Silvijų Berluskonį Italijos ministro pirmininko
poste?
30.  Ji greičiausiai gimė Lenkijoje (dabartinės Ukrainos teritorijoje), o jos vardas buvo Aleksandra Anastasija Lisovska (Alexandra Anastasia Lisowska). 1520 m. ji buvo
pagrobta ir išveţta vergauti į uţsienį. Kokio galingo monarcho įtakingiausia žmona ji galiausiai tapo? Tuo metu Europoje ji buvo ţinoma kaip Rokselana (Roxelana).
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Pasaulio viktorinos čempionatas 2012 – Pasaulis
1. Kuri pasaulio valstybė pateko į didţiausių (pagal plotą) šalių dešimtuką po to, kai 2011 m. Sudanas pasidalijo į šiaurinę ir pietinę dalis?

1

2. Per kurią iš ilgiausių pasaulio upių 2012 m. vis dar nėra pastatyta nė vieno tilto (tiesa, Manauso-Irandubos tiltas kerta vieną šios upės intakų)?

2

3. Koks gėlavandenis ežeras – ilgiausias ir antras pagal gylį pasaulyje – vadinasi taip, kaip ir valstybė, kuri jau nebeegzistuoja?

3

4. Kuris JAV daugkartinio naudojimo erdvėlaivis (“šatlas”, “shuttle”) 2011 m. pakilo paskutinis, taip faktiškai pabaigdamas JAV kosminę programą?

4

5. Šis ţodis kilo iš ţodţių, reiškiančių “aštuoni”, “devyni” ir “trys” (tai yra prasčiausia įmanoma kombinacija viename japoniškame kortų ţaidime). Koks tai žodis,
kuriuo dabar įvardijamos tam tikros nusikalstamos grupuotės?
6. Galata 1273 – 1453 metais buvo genujiečių kolonija. Paulius parašė laišką galatams (galatiečiams). Kokio pasaulinės reikšmės didmiesčio centrą su Galata
šiandien jungia Galatos tiltas?
7. Kaip vadinasi pirmasis ir didžiausias kosmodromas pasaulyje, įkurtas Kazachijos stepėse?
8. Anglų kalboje vienodai vadinamas daţnių rinkinys, kuriuo sklinda nustatyto daţnio radijo signalas, bei kompiuterijos terminas, reiškiantis perduodamų duomenų
kiekį per nustatytą laiko tarpą, o taip pat ir fizikos terminas, nurodantis atomo ar molekulės spektro linijos plotį. Parašykite šį anglišką žodį arba bet kurį iš
lietuviškų jo vertimų.
9. Aresibo (Arecibo) teleskopas yra didţiausias kada nors pagamintas vienos apertūros teleskopas. Kokioje saloje jis yra?
10. Į pietus galite praeiti paprastai. Jei eisite į šiaurę, jus nuodugniai apieškos. Koks miestas įsikūręs į pietus nuo populiariausio pasaulyje antţeminio sienos
perėjimo punkto?
11. Koks kalnynas yra maţdaug 1500 km ilgio ir driekiasi nuo Čekijos iki Rumunijos? Pusė kalnyno yra Rumunijos teritorijoje, bet aukščiausia jo dalis yra tatrai,
esantys Lenkijos ir Slovakijos pasienyje (aukčiausi tatrų kalnai viršija 2600 m).
12. 1932 m. jis išrado poliarizatorių (kurį jis pavadino Polaroid J lapu) ir panaudojo jį saulės akiniuose, fotoaparatų filtruose bei kituose optiniuose prietaisuose.
Koks tai išradėjas? Jo pavardė sudaro dalį 1947 m. sukurto revoliucingo nešiojamo fotoaparato, pateikdavusio galutinę nuotrauką per 60 sekundţių,
pavadinimo.
13. Koks Naujosios Zelandijos miestas yra tos šalies didţiausios ir daugiausiai gyventojų turinčios aglomeracijos centras?
14. Tai yra valstybė, ilgiausiai Afrikoje išlaikiusi daugiapartinę demokratinę santvarką (tarp tų valstybių, kuriose nebuvo apartheido). Ten korupcija yra sąlyginai
maţa, o ţmogaus teisės gerbiamos. Kokia tai šalis, išgaunanti daugiausiai pasaulyje deimantų?
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15. Kokia valstybė yra maţiausia tarp Europos Sąjungos narių (tiek pagal plotą, tiek pagal gyventojų skaičių)?

15

16. Kokiame Šiaurės Amerikos didmiestyje McGill universitetas yra didţiausias universitetas tarp tų, kuriuose dėstomoji kalba – anglų?
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17. Kaip vadinasi “išmintingas personalinis asistentas“ (intelligent personal assistant) ir “ţinių ieškojimo programėlė” (knowledge navigator), kurią galima naudoti
iPhone 4S telefone? Jos vartotojo sąsaja yra natūrali ţmonių kalba. Ji atsako į klausimus, pateikia rekomendacijas ir atlieka kitus veiksmus.
18. Bolivija neturi išėjimo į jūrą. Atmetus vieną laivą, prišvartuotą Argentinos Rozarijo mieste, Bolivijos laivynas priverstas plaukioti išimtinai viename eţere,
kuriame jis patruliuoja kovodamas su kontrabandininkais ir narkotikų perveţėjais. Koks tai ežeras?
19. Kaip vadinasi antrasis pagal dydį pasaulyje oro bendrovių aljansas, kuriam priklauso Air France, Delta Airlines, KLM, Alitalia, Aeroflot, Korean Air, Czech
Airlines ir kiti?
20. 2006 m. geguţę ţmonių grupė Ispanijoje padėjo ant ţemės pusę bandelės (baguette). Tuo pat metu kita ţmonių grupė kitoje šalyje, esančioje tiksliai
priešingoje ţemės paviršiaus pusėje, irgi padėjo duonos gabalą, ir šitaip buvo padarytas “Sumuštinis-ţemė”. Kokia ta šalis, esanti priešingoje Ispanijai ţemės
paviršiaus pusėje?
21. ,,, ir  - tai dalis simbolių, esančių viename šrifte, sukurtame Microsoft kompanijos 1990 m. Koks tai šriftas, esantis visose Windows versijose
nuo 3.1 versijos?
22. Paţengusių gynybos tyrimų projektų agentūra (DARPA) pasiūlė 2 milijonus JAV dolerių uţ pirmąjį automobilį-robotą, kuris galėtų nuvaţiuoti dykuma 150
mylių. Šią premiją laimėjo Volkswagen automobilis. Kokios dykumų tautos vardu tas modelis pavadintas?
23. _________ sfera yra hipotetinis “megastatinys”, pirmąsyk apibūdintas Frimano (Freeman) _________ . Tokia “sfera” – tai palydovų, besisukančių aplink
ţvaigţdę ir gaminančių saulės energiją, sistema, “surenkanti” didelę dalį ar visą ţvaigţdės išskiriamą energiją. Kalbama, kad tokių “statinių” poreikis logiškai seka
iš didėjančių energijos sąnaudų mūsų technologijomis grįstoje civilizacijoje bei poreikio ţmonijai ilgai išgyventi. Įrašykite trūkstamą žodį.
24. Kokia valstybė (iki 1919 m. tai buvo Vokietijos kolonija) šiandien yra maţiausia pasaulyje šalis tarp tų, kurių gyventojų skaičius viršija 10 milijonų?
25. Kuris milijoninis (daugiau nei milijoną gyventojų turintis) miestas yra toliausiai nuo bet kokios jūros ar vandenyno? Šis miestas yra šiaurės vakarų
Kinijoje.
26. Cai Lun yra mėnulio krateris, esantis tamsiojoje (tolimojoje) mėnulio pusėje prie šiaurės ašigalio. Tarptautinė astronomų sąjunga jį pavadino kinų išradėjo
Cai Luno garbei. Ką 105 m. po Kr. išrado Cai Lunas?
27. Kokio žmogaus garbei pavadintas pagrindinis Vašingtoną (miestą; DC) aptarnaujantis oro uostas? Šis ţmogus buvo valstybės sekretorius valdant
prezidentui Eizenhaueriui (Eisenhower).
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28. Kokia Artimųjų Rytų valstybė yra (galbūt netikėtai) maţiausia valstybė pilnateisė JTO narė ţemyninėje Azijoje?
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29. Kaip vadinamas santykis tarp kieto kūno greičio skystoje, dujinėje ar plazminėje terpėje ir garso greičio toje pat terpėje?
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30.  Taikos rūmai, daţnai vadinami “Tarptautinės teisės būstine”, buvo funduoti filantropo Endriu Karnegio (Andrew Carnegie). Kuriame Europos mieste jie
yra?
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Pasaulio viktorinos čempionatas 2012 – Komunikavimas
1. Už kokio literatūros žanro kūrinius teikiama ši vadinamoji apdovanojimų „triguba karūna“ – Nebula Apdovanojimas, Filipo K. Diko (Philip K. Dick) Apdovanojimas ir Hugo
Apdovanojimas ?
2. Kuris Prancūzijos dramaturgas ir aktorius vaidindamas apsimetantį sergančiu herojų staiga ant scenos išties sunegalavo ir po keleto valandų mirė?
3. Šarmin Obaid-Činoi šiais metais laimėjo Oskarą uţ geriausią dokumentinį filmą trumpųjų filmų kategorijoje. Filme, kuris vadinasi “Begelbstint veidą” (“Saving Face”), pasakojama istorija
apie plastikos chirurgą, padedantį moterims, kurių veidai buvo subjauroti (apipilti rūgštimi) išpuolių metu. Kokioje Azijos šalyje nukentėjo šios aukos?
4. Skelbiamas vienu ţymiausių noir detektyvų rašytojų šis autorius parašė “Dviguba garantija” (“Double Indemnity”), “Mildredas Pyrsas” (“Mildred Pierce”), “Paštininkas visada skambina du
kartus” (“The Postman Always Rings Twice”). Kas jis?
5. Kokiu geriau žinomu herojumi, minimu ir knygos pavadinime, tampa literatūrinis personaţas Alonso Kichano (Alonso Quijano)? Pirmąsyk knygoje jis pasirodė 1605 m.
6. Kuris Bernardo Šlinko (Bernhard Schlink) 1995 m. romanas pasakoja apie pokarinės Vokietijos sunkumus bandant suprasti Holokaustą? Pagal jį 2008 m. buvo pastatytas sėkmingas
filmas, kuriame pagrindinį vaidmenį sukūrė Kate Winslet.
7. Trijuose filmuose Dţonas Klyzas (John Cleese) ir Dţulija Endrius (Julia Andrews) atliko sutuoktinių vaidmenis. Koks vienas žodis yra visų šių trijų filmų pavadinimuose?
8. Koks kietų gangsteriškų filmų režisierius, kinas iš Honkongo, reţisavo filmus “Beveidis” (“Face/Off”) (1997m.), “Neįmanoma Misija II” (“Mission Impossible II”) (2000), “Čekis”
(“Paycheck”) (2003)?
9. Česterio Gouldo (Chester Gould) sukurto komiksų herojaus, atkaklaus policijos detektyvo, svarbiausi padėjėjai buvo Semas Kečemas (Sam Catchem), Petas Patonas (Pat Patton), o jo
mylimoji, kurią vėliau jis ir vedė, buvo Tesė Truhart (Tess Truehart). Kitą veikėją, Beţadę Mahonę (Breathless Mahoney), kūrinio ekranizacijoje vaidino Madona. Kas šis komiksų herojus?
10. Ši kalba paplitusi pietinėse Kinijos provincijose, tarp jų ir Honkonge, ir Makao. Nors didţioji dalis ţodyno ir rašybos ţenklų sutampa su kinų mandarinų kalba, kalbantys šiomis kalbomis
tarpusavyje nesusišnekėtų dėl skirtingos tarties ir gramatikos skirtybių. Ji taip pat vadinama Yüeh, Yuet Yue, Gwong Dung Waa ir Baihua. Kokiu populiaresniu vardu žinoma ši kinų
kalba, uţ kurią tarp kinų populiaresnė tik mandarinų kalba?
11. Kas toks su draugais įkūrė dizaino kompaniją Soho rajone Londone “Graphiti”, bet vėliau ją apleido idant būdamas 26 metų amţiaus įstotų į aktorystės mokyklą? Paskui jis buvo
nominuotas Tony apdovanojimui ir galiausiai gavo pirmąjį vaidmenį filme (Die Hard) būdamas 42 metų amţiaus?
12. Tarptautinio masto šlovę pelnęs kritikas Haroldas Blumas (Harold Bloom) pavadino šį rašytoją “aukščiausio lygio kada nors gyvenusiu juodųjų rašytoju”. Kurios valstybės ţymiausiu
rašytoju laikomas Ţoakimas Marija Mačadu dţi Asis (Joaquim Maria Machado de Assis) (1839 – 1908)?
13. 1952 m. gimusios JAV rašytojos darbuose nagrinėjami moterų – dukterų santykiai. Pats ţinomiausias jos romanas yra “Sėkmės klubas” (“The Joy Luck Club”), išverstas į 35 kalbas. Kas
ši moteris?
14. 2010 m. vasarį šį asmenį buvo galima pamatyti nominuotą Oskarui ir Amerikos Reţisierių Gildijos Apdovanojimui, tačiau nei vieno jų jis nelaimėjo. Kas buvo pirmas ir kol kas
vienintelis afroamerikietis, kurio filmas nominuotas “Geriausio filmo” Akademijos Apdovanojimui?
15. Šis 1988 m. Roberto Zemeckio filmas atvaizduoja pasaulį, kuriame animaciniai herojai tiesiogiai sąveikauja su ţmonėmis. Daţnai laikoma, kad jis paskatino susidomėjimą animuotais
filmais. Šiame filme kaip privatus detektyvas veikia Bobas Hoskinsas (Bob Hoskins). Jis tiria ţmogţudystę, kurią tariamai įvykdė filmo pavadinime minimas herojus. Koks tai filmas?
16. Aparajito (Nenugalėtieji, 1956) yra antroji dalis pripaţintos filmų trilogijos, kurios pavadinimas toks pats, kaip TV serialo “Simpsonai” herojaus. Koks šios trilogijos pavadinimas?
17. Ši Prancūzijos teatro ir pirmųjų filmų aktorė tapo tarptautinio masto dievaite. Ji 1899 m. įkurė savo teatrinę kompaniją ir gastroliavo po visą pasaulį. Viename ţymiausių savo vaidmenų,
atliktų kai jai buvo 55eri, ji vaidino vienintelį Napoleono sūnų, mirusį 21-erių metų amţiaus. Ji taip pat buvo viena pirmųjų moterų, suvaidinusių Hamletą. Kas ši aktorė, tęsusi savo karjerą
net tada, kai 1915 m. jai buvo amputuota koja?
18. 1951 m. Jugoslavijoje gimęs (jo tėvas buvo Tito siuvėjas) jis persikraustė į Prancūziją būdamas 9-erių. Viena jo knygų įkvėpė hibridinį sportą – bokso ir šachamtų dvikovę (chessboxing).
Tačiau labiausiai jis ţinomas kaip Europos komiksų autorius, parašęs mokslinės fantastikos komiksą “Nikopolio Trilogija” (“Nikopol Trilogy”), kuriame Egipto dievai grįţta į 21-ojo amţiaus
Ţemę. Kuo jis vardu?
19. Koks filmas ligi šiol vienintelis, laimėjęs daugiau nei 10 Akademijos Apdovanojimų (iš viso 11), įskaitant ir “Geriausio filmo” karegorijoje, nepaisant to, kad joks jo aktorius nebuvo
nominuotas Oskarui uţ savo vaidmenį?
20. Kokio 2004 m. filmo filmavimo metu Bredas Pitas (Brad Pitt) pasitempė Achilo sausgyslę?
21. Dėl to, kad turi grafo titulą, jo pavardė rašoma su priesaga “von Donnersmark”. Jo filmas daugiausiai filmuotas 1980 m. Rytų Vokietijoje ir vadinosi “Kitų gyvenimas” (“Das Leben der
Anderen”). Šis filmas 2006 m. 79 – uosiuose Akademijos Apdovanojimuose laimėjo Oskarą kaip geriausias “Filmas uţsienio kalba”. Kokiu trumpesniu vardu ţinomas jo autorius ir
reţisierius?
22. 1932 m. filmas su Dţoana Krauford (Joan Crawford), Volasu Beriu (Wallace Beery), Dţonu ir Lajonelu Berimorais (John ir Lionel Barrymore) laimėjo Oskarą Geriausio filmo kategorijoje.
Jame Greta Garbo pasakė “Norėčiau pabūti viena…” (“I want to be alone”). Koks šio filmo pavadinimas?
23. Ţodis “Alfabetas” kilo nuo to, kad Graikų raidynas prasideda raidėmis “Alfa” ir “Beta” arba jų vėlesniais lotyniškais atitikmenimis. Kokiu septynių raidžių pavadinimu vadinama Vikingų
runų sistema? Šis pavadinimas susideda iš pirmų šešių runų pavadinimų pirmųjų fonemų.
24. Kartais laikomas pačiu geriausiu Bengalų rašytoju šis romanistas, poetas, ţurnalistas 1866 m. parašė „Kapalkundala“, 1877 m. „Chandrasekhar“, 1881 m. „Rajsimha“. Jis dar
sukūrė„Vande Mataram“, kuri vėliau tapo nacionaline Indijos daina. Kas jis?
25. Šiame 172 minutes trunkančiame ir įvairius apdovanojimus susišlavusiame 2001 m. filme pagrindinį vaidmenį vaidina Nataras Ungalakas (Natar Ungalaaq). Filme pasakojama istorija,
atkeliaujanti iš amţių senumo sakytinės legendos, pasakojančios apie tai, kaip antgamtinės jėgos veikia tarpšeimyninėse batalijose dėl valdţios. Kokia kalba parašytas, prodiusuotas,
reţisuotas ir suvaidintas pilnametraţis meninis filmas “Atanarjuat: Greitasis bėgikas” (“Atanarjuat: The Fast Runner”)? Tai buvo pats pirmas pilno metraţo filmas ta kalba.
26. Kas buvo pirmasis Amerikos Poetas Laureatas, gavęs du Pulitzerio premijos prizus uţ savo poeziją, o trečiąjį – uţ groţinės literatūros kūrinį. Tarp jo kūrinių rasime ir pripaţintą
romaną “Visa karaliaus kariauna” (“All The King‟s Men”)?
27. Supa Strikas yra Visoje Afrikoje populiarus futbolo tematikos komiksas ir animacinis televizijos serialas apie ţymiausią pasaulyje futbolo komandą. Supa Strikas komiksas kas mėnesį
išleidţiamas 1 400 000 egzempliorių tiraţu 16-oje šalių. Animacinis serialas yra transliuojamas ne tik tose pačiose šalyse, o ir Pietryčių Azijoje bei Lotynų Amerikoje. Komikse yra įterptų
pajamų rinkimui skirtų reklamų, todėl jis platinamas laikraščiuose nemokamai. Iš kurios šalies kilęs šis komiksas?
28. Kokiame literatūros kūrinyje ant vartų uţrašyta: “Čionai įţengęs viltį mesk į šalį” („Lasciate ogne speranza, voi ch‟intrate‟)?
29. Louihi, priešiškos šalies Pohjola imperatorė, herojus Väinämoinen, didvyriškasis kalvis Ilmarinen, paslaptingasis daiktas Sampo. Kurio Europos poemų rinkinio, vienos Europos šalių
herojinio epo, sudedamosios dalys tai yra?
30. Ji tapo ţinoma dėl savo pasirodymų “Aušros paţadas” (“Promise at Dawn”) (1970 m.), “Topkapi” (1964 m.), “Niekada sekmadienį” (“Pote tin Kyriaki”) – uţ pastarąjį ji1960 m. buvo
nominuota kaip “Geriausia aktorė” Akademijos Apdovanojimuose. Kuri graikų aktorė tai yra? Vėliau išėjo į politiką ir 1981 – 1989 m. bei 1993 – 1994 m. tapo savo šalies kultūros ministre,
o taip pat sumanė pradėti Europos Kultūros Sostinės programą.
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