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2012 m. Birželio 2 d. 

2 kėlinys (Gyvenimas, Sportas ir žaidimai, Mokslas, Kultūra) 
 

 

PRAŠOME NEŽIŪRĖTI Į KITUS PUSLAPIUS IKI PRASIDĖS KĖLINYS 
 

SUSIPAŽINKITE SU ŠIAIS UŽRAŠAIS 
 
Šiame dokumente yra 120 klausimų suskirstytų į 4 temas.  Tai – 2 čempionato kėlinys.  Kartu su pirmojo 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. Draudžiama kalbėti ar kitaip bendrauti tarpusavyje, naudotis mobiliaisiais telefonais, kompiuteriais, knygomis ar kitomis ryšio ar 

informacijos kaupimo priemonėmis. Pažeidus šią taisyklę atsakymai nebus vertinami (žaidėjai diskvalifikuojami). 

4. Klausimuose, kuriuose atsakymas yra žmogus, pakanka nurodyti pavardę, nebent prašoma kitaip, arba tas žmogus žinomas visų 

pirma ne pavarde (pvz. karaliai). Tačiau jei nurodysite ir neteisingą vardą atsakymas bus neteisingas! 

5. Į dalį klausimų įeina ir paveikslėliai. Tokie klausimai pažymėti 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 

žinojimo, 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 žmogus 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 užims 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, žiūrima į 

temas, kuriose žaidėjai 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 Žemaitis, PC Europa – Aistė Žemaitienė, Klaipėdoje 

– Vytautas Juodis, Panevėžyje – Dainius Ožalas. Lietuvos mastu nenumatytais atvejais sprendimą priims TVA atstovas Augustinas 

Žemaitis. 

13. Sutikimas atsakinėti šiuos klausimus reiškia, jog sutinkate su šiomis taisyklėmis. 

Klausimus iš anglų kalbos vertė: Augustinas Žemaitis (kultūra), Aistė Žemaitienė (gyvenimas), Vytautas Juodis (mokslas, sportas ir žaidimai) 
 

Tikimės, kad viktorina bus jums pakankmai sudėtinga bei įdomi. 

 

Sėkmės! 
 

Tarptautinės viktorinos asociacijos komanda 
 

Vardas, pavardė, amžius, profesija → 

No Tema Teisingi atsakymai 

5 Gyvenimas  

6 Sportas ir žaidimai  

7 Mokslas  

8 Kultūra 
 

 



Pasaulio viktorinos čempionatas 2012 – Gyvenimas 

 

Autorių teisės saugomos. © Tarptautinė viktorinos asociacija. Vertimo © Augustinas Žemaitis, Aistė Žemaitienė, Vytautas Juodis 

 

1. Koks žalios mėsos patiekalas sukurtas 1950 m. ir buvo pavadintas panašiai kaip Venecijos dailininkas todėl, kad patiekalo spalvos restorano savininkui 
priminė šio Venecijos dailininko naudotas paveiksluose spalvas ?  

1 

2. Kokios spalvos yra vaistų kompanijos Pfizer logotipas? Jo forma ir spalva panaši į sėkmingo, išskirtinai vyrams skirto vaisto, kuri ši kompanija ir tiekia.  
2 

3. Musulmonų bendruomenėse šis terminas iš pradžių reiškė grupę lapelių rašymui, vėliau pritapo kaip terminas, apibrėžiantis biurus, kuriuose šie lapeliai 
naudoti, o dar vėliau taip pavadintas krėslas, naudotas tuose biuruose. Koks tai terminas?  

3 

4. Tailandietis milijonierius Chaleo Yoovidhya mirė šių metų kovo 17 d. sulaukęs 89erių. Jis labiausiai žinomas dėl to, kad drauge su austru Dytrichu Matešicu 
(Dietrich Mateschitz) 1989 m. įkūrė žymią kompaniją, kuri plačiai žinoma kaip sporto rėmėja. Kokia tai kompanija?  

4 

5. Kaip vadinama ląstelė – apvaisintas kiaušinėlis – po susijungimo tarp kiaušinėlio ląstelės ir spermos ląstelės? Ji vėliau taps embrionu.  
5 

6. Mados pasaulyje drabužiams iš labai jaunų Karakulio avinėlių kailio suteikiamas vieno Rusijos miesto pavadinimas. Koks tai miestas?  
6 

7. Šis Prancūzijos virėjas (1846 – 1935) žinomas kaip modernios Prancūzijos haute virtuvės kūrėjas. Jis išleido didžiulį informacinį darbą “Kulinarijos gidas” (“Le 
Guide Culinaire”), kuris tarnauja ir kaip receptų rinkinys, ir kaip maisto gamybos vadovėlis. Žinomi tokie jo pateikiami receptai kaip “Tournedos Rossini” ir “Peach 
Melba”. Kas šis kulinaras? 

7 

8. ‘“Jerk” yra toks mėsos paruošimo būdas, kai ši, o dažniausiai tai kiauliena arba vištiena, yra arba išdžiūvusi sutrinama, arba drėgna marinuojama prieskonių 
mišinyje ir tuomet lėtai verdama. Iš kokios šalies kilęs šis būdas?  

8 

9. Koks prabangus kurortas su kazino yra maždaug už trijų valandų važiuote kelio nuo Johanesburgo ir devintajame dešimtmetyje tapo Apartheido simboliu 
dėl to, kad daug kūrėjų dirbdami drauge sukūrė bendrą dainą, kurioje išreiškė mintį, kad šioje vietoje jie niekuomet nedainuotų?   

9 

10. Ši arbata pavadinta vienos Indijos vietovės, esančios Himalajų papėdėje, garbei. Jos pavadinimo reikšmė – “Žaibo blykstelėjimo ir perkūno trenksmo žemė”. 
Koks minimos arbatos pavadinimas? 

10 

11. Kurios žmogaus kūno dalies nervų ląsteles labiausiai pažeidžia Kroicfeldo – Jakobo (Creutzfeldt-Jakob) liga (tai padaro mikroskopinė dalelė, vadinama 
prionu)? 

11 

12. Ši sąvoka pirmą sykį paminėta 1929 m. parašytame vengro Frigješo Karinčio (Frigyes Karinthy) apsakyme “Grandinės” (“Chains”). Vėliau amerikiečių 
sociologas Stenlis Milgramas darė eksperimentus, kad pagrįstų šią teoriją, kurią jis įvardijo “Mažojo pasaulio problema”. Jo tyrimų rezultatai pirmą kartą 
publikuoti žurnale “Psichologija šiandien”, kuriame pirmąsyk pavartotas dabartinis terminas šiai savokai pavadinti. Koks tas dabartinis terminas? 

12 

13. Žmonių plaukų valgymas gali sukelti retą skrandžio ligą, pavadintą pasakos vardu. Kokia tai liga? 
13 

14. Dažniausiai diafragmą naudojame kvėpuodami. Tačiau koks garsas atsiranda tada, kai patiriamas netikėtas nevalingas susitraukimas? 
14 

15. Kaip vadinami aštrūs patiekalai, savo pavadinimą gavę iš XVIII a. Atlanto Kanados tremtinių, kurie šiuos patiekalus ir sukūrė ? Beje, tuo pat vardu 
pavadintas ir JAV Nacionalinis Parkas Meino valstijoje.   

15 

16. Ši situacija – tarsi mokėjimas žymiems žmonėms, kad jie naudotųsi produktu – tik atvirkščiai. Koks jaunimo aprangos tiekėjas, taip pat turintis ir tokius 
prekės ženklus kaip Hollister Co. ir Gilly Hicks, pasisiūlė sumokėti JAV realybės šou veikėjui už tai, kad šis liautųsi dėvėjęs jo “Kasdieninės prabangos” (“Casual 
Luxury”) drabužius? 

16 

17. Tam, kad būtų surinkta pinigų Michael J Fox Parkinsono ligos tyrimų fondui, į rinką buvo išleisti šviečiantys sportbačiai – tokie, kokius filme “Atgal į ateitį 2” 
(“Back to the Future II”) dėvėjo pats Michael J Fox. Kokia kompanija juos išleido? 

17 

18. Tai viena pačių populiariausių dietų Prancūzijoje, o dabar jau  ir Amerikoje, ir kitose pasaulio dalyse. Jos pagrindą sudaro daug proteinų ir mažai kalorijų 
turinčių patiekalų valgymas. Jos sudedamosios dalys – Ataka, Žygis, Sujungimas, Stabilizacija. Koks šios dietos pavadinimas?    

18 

19. Šis miestas užima senojo Alba Longa miesto dalį ir yra išsidėstęs į pietryčius nuo Romos, su vaizdu į Albano ežerą. Šiame mieste yra ir popiežiaus vasaros 
rezidencija. Koks tai miestas? 

19 

20. 1991 m. šiam batų dizaineriui Paryžiuje atvėrus savo pirmąjį saloną jame viena pirmųjų apsilankė Monako princesė Karolina. Kokio legendinio batų 
dizainerio kuriamas apavas turi raudonus blizgančius lakuotus padus, o pastarieji yra tapę šio kūrėjo vizitine kortele?   

20 

21. Vietinių Šiaurės Amerikos tautų sukurtas daug energijos teikiantis maistas plačiai paplito tarp Arkties ir Antarkties tyrinėtojų. Šiame patiekale yra daug 
riebalų ir proteinų, o tradiciškai jis buvo ruošiamas iš buivolo, elnio arba briedžio mėsos, padalijamos į labai mažus gabalėlius. Kartais šis patiekalas būdavo 
paįvairinamas džiovintais vaisiais. Kaip jis vadinasi? 

21 

22. 2008 m. danų tyrėjai nustatė, kad visi tam tikrą savybę turimtieji kilę iš vieno žmogaus, gyvenusio prieš 6 000 – 10 000 metų, ir patyrusių genetinę mutaciją, 
OCA2 gene pakeitusią adeniną guaninu. Kokia tai savybė? 

22 

23. Šis terminas kilęs iš graikiškų žodžių “virš” ir “apsauga”. Koks šokas kyla tada, kai dėl ūmios ir smarkios alerginės reakcijos praplatėja kraujagyslės?    
23 

24. Koks menkinamasis vardas duodamas dideles palūkanas nešančioms obligacijoms, vertinamoms žemiau nei investacinė kategorija?  Iš šių obligacijų jų 
turėtojas gali daugiau uždirbti, tačiau yra ir didesnė rizika, kad skolininkas gali jų neišpirkti (negrąžinti paskolos). 

24 

25. Budweiser Europoje pateko į nemalonią teisinę situaciją, kai išaiškėjo, kad jau yra Budweiser  alus, pavadintas Budweis miesto, esančio vienoje šalyje, 
garbei. Kokia tai šalis?   

25 

26. 2007 m. Forbes sudarytas 50 Labiausiai lankomų vietų sąrašas aprašo populiariausias pasaulio turistines įdomybes pagal lankytojų srautus. Šiame sąraše 
16-oji ir 22-oji vieta atitinkamai tenka tokiems parkams kaip “Everland” ir “Lotte World”. Kurioje Azijos valstybėje galima rasti abu šiuos pramogų 
“megaparkus”? 

26 

27.  Ši audimo technika pavadinta vienos Azijos sostinės garbei. Iš pradžių ji naudota šilkui. Naudojant šią techniką raštas suformuojamas ant fono. Nuo XIV 
a. iki XVI a. šis fonas dažniausiai buvo vienos spalvos, tačiau vėliau jam spalvinti buvo pradėta naudoti vis daugiau spalvų. Kaip vadinama ši technika?     

27 

28.  Švedagono pagoda yra 113 m aukščio ir yra iškilusi virš vienos Pietryčių Azijos šalies didžiausio miesto. Koks tai miestas? 
28 

29.  Kaip vadinamas Lotynų Amerikos apsiaustas, trikampis rūbas su skyle galvai? 
29 

30.  Šio tipo švarko, dažnai dėvėto ir Džeimso Bondo priešų, pavadinimas toks pat kaip žymaus Azijos valstybės veikėjo (1889 – 1964) pavardė. Kurio?    
30 

 
 
 



Pasaulio viktorinos čempionatas 2012 – Sportas ir žaidimai 
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1. Kiek kartų bėgikai šoka per vandens baseiną 3000 metrų kliūtinio bėgimo rungtyje lengvojoje atletikoje? 1 

2. Kokioje komandinio sporto šakoje Islandija iškovojo sidabro medalį 2008 m. Olimpinėse žaidynėse, nugalėjusi Rusiją, Vokietiją, Lenkiją ir Ispaniją? 2 

3. Koks italų kilmės amerikietis yra vienintelis lenktynininkas, laimėjęs Daytona 500 (1967-aisiais), Indy 500 (1969-aisiais) ir Formulės 1 pasaulio čempiono 
titulą (1978-aisiais)? 1993-aisiais metais jis taip pat tapo pirmuoju, laimėjusiu IndyCar lenktynes 4 skirtingais dešimtmečiais.  3 

4. Kokioje sporto šakoje iki 2011 m. Savao Kato turėjo daugiau olimpinių aukso medalių negu bet koks kitas Azijos atletas? 4 

5. Nors šis žaidimas buvo išrastas Indijoje, tik 2000 m.  šios šalies didmeistris tapo pasaulio šachmatų čempionu. Kas šis pasaulio čempionas, nuo 2007 m. 
turintis neginčijamą titulą? 5 

6. Šis stalo žaidimas buvo išrastas prancūzų  kino režisieriaus Albert Lamorisse ir pirmą kartą išleistas 1957m.  pavadinimu “La Conquête du Monde” ("Pasaulio 
Užkariavimas"). Jame žaidėjai valdo armijas ir siekia užgrobti teritorijas vieni iš kitų, o kovų rezultatus lemia kauliukų metimai. Kaip jis vadinasi? 6 

7. Kokia pavardė kurio nors iš vienintelės brolio ir sesers poros, kurie kada nors abu turėjo pirmąją reitingo poziciją tenise? Ji buvo pirma Moterų Teniso 
Asociacijos (WTA) reitinge, o jis – Teniso Profesionalų Asociacijos (ATP) reitinge dešimčia metų anksčiau.   7 

8. Koks Dramblio Kaulo Kranto žaidėjas buvo išrinktas 2011 m. Afrikos futbolininku? Barselonoje jis dėvėjo marškinėlius su 24 numeriu vieno iš savo vaikystės 
idealų, Patriko Vieros, garbei. Persikraustęs į Manchester City komandą jis lengvai sutiko pakeisti numerį į 42, nes jo mėgstamiausias jau buvo užimtas jo 
herojaus. 8 

9. Kartais sėkmingos karjeros pabaigoje žaidėjo marškinėliai kaip pagarbos ženklas pakabinami jo klubo arenoje ir šio numerio nebeleidžiama naudoti naujiems 
žaidėjams. Kartais pagarba yra tokia didžiulė, kad šis numeris išimamas iš naudojimo visuose klubuose. Koks numeris buvo išimtas visų NHL komandų po to, 
kai į pensiją išėjo “Didysis” Veinas Greckis (Wayne Gretzky)? 9 

10. Magiškas Vagis Ganonas Dragmajeris (Ganon Dragmire) vadovauja dykumos plėšikų rasei, vadinamai Gerudo. Kokioje kompiuterinių žaidimų serijoje šis 
personažas yra pagrindinis priešas? 10 

11. 2012m. vasario 10 d. Šardžos mieste susitiko Afganistano ir Pakistano rinktinės. Nors Pakistanas laimėjo, šis mačas susilaukė didelio populiarumo – netgi 
Talibanas, anksčiau draudęs šį žaidimą, oficialiai pasveikino Afganistano komandos vadovybę. Kokio sporto rungtynės įvyko? 11 

12. Kas buvo pirmoji australė, laimėjusi Tarptautinės Lengvosios Atletikos Asociacijų Asociacijos Metų Atleto titulą? Ji laimėjo 15 100 metrų barjerinio bėgimo 
lenktynių iš eilės ir dominavo savo sporto šakoje 2011m.  pasaulio čempionate. 12 

13. Kaip vadinasi sala iš populiaraus stalo žaidimo, turinti daug medienos, kviečių, avių, metalų rūdų ir plytų? Joje plyti nedidelė dykuma, o jai taip pat būdinga 
nepataisoma plėšikų problema ir nepaaiškinama tendencija resursams keliauti iš vieno šešiakampio formos regiono į kitą.  13 

14. Remiantis 2012 m.  sausio 2 dienos rezultatais, kokia šalis, kurioje gyvena vos 0.7% pasaulio žmonių, pagimdė keturias iš 10 geriausių moterų golfo žaidėjų 
ir 18 iš 50 geriausių Rolex reitinguose? 14 

15. Koks stadionas 1980-aisiais pagerino žiūrovų skaičiaus rekordą NFL Superbowl žaidime su 103 985 žiūrovais? 1999 m. ten surengtas iki to laiko 
lankomiausias istorijoje moterų sporto mačas, kai 90 185 fanai susirinko stebėti FIFA moterų pasaulio čempionato finalo. 15 

16. Regbis yra 2016 m. Olimpinių žaidynių programoje. Ne lygos regbis, kur žaidžia 13 žaidėjų kiekvienoje komandoje, ar sąjungos regbis su 15 žaidėjų 
komandose, bet regbio atmaina, kuri buvo išrasta Škotijoje 1883m.  ir svarbesnėse sporto žaidynėse pasirodė pirmą kartą 1998 m.Tautų Sandraugos žaidynėse 
Kvala Lumpūre. Kiek žaidėjų žaidžia vienoje komandoje šioje regbio atmainoje? 16 

17. Koks personažas kompiuterinių žaidimų serijoje išvalė Delfino salą (Isle Delfino) panaudojęs įrenginį, angliškai vadinamą Flash Liquidizer Ultra Dousing 
Device, arba trumpiau F.L.U.D.D.? 17 

18. Koks pasiekimas vienija šiuos dviratininkus ir tik juos vienus?  Firmin Lambot (1922), Roger Walkowiak (1956), Gastone Nencini (1960), Lucien Aimar 
(1966), Greg Lemond (1990), Oscar Pereiro (2006) ir Alberto Contador (2010)? 18 

 

19. Ši graikų sporto šaka buvo tarsi bokso ir imtynių mišinys. Žiauriose kovose vieninteliai draudžiami veiksmai buvo kandžiojimasis ir akių lupimas. Mačas 
baigdavosi tik kai vienas iš kovotojų pasiduodavo, prarasdavo samonę arba žūdavo. Koks tai sportas? 19 

20. Čekų sportininkas Roman Šebrle buvo nesustabdomas dešimtkovėje XXI amžiaus pirmajame dešimtmetyje. Tačiau 2007 m. jo karjerą pastatė į pavojų gan 
retai pasitaikantis incidentas. Koks? 20 

21. Koks japonų kalbos žodis vartojamas apibūdinti judesių kombinacijai Kabuki teatre ir tradicinei arbatos ceremonijai, o taip pat apibūdina kovos menuose 
kaip dziudo, karate, kendo ir aikido išmoktų judesių kombinacijų išmanymą? 21 

22. Koks buvęs motociklų lenktynininkas, kuris buvo Paryžiaus – Dakaro ralio įkūrėjas ir pagrindinis organizatorius, žuvo sraigtasparnio avarijoje Malyje 1986 
m.? 22 

23. Koks žymus beisbolininkas sumušė MLB kamuoliuko atmušimo rekordus žaisdamas už Milvokio/Atlantos Braves ir Milvokio Brewers nuo 1957m.  iki 
1976m.? 23 

24. Koks žaidėjas įmušė greičiausią istorijoje įvartį FIFA pasaulio čempionato finaluose 11-ąją mačo sekundę Daegu, Pietų Korėjojė 2002m. birželio 29 d., 
rungtynėse tarp Turkijos ir Pietų Korėjos? 24 

25. Australas Stivenas Bredberis (Steven Bradbury) buvo pirmasis žmogus iš pietų pusrutulio, sugebėjęs dėl įvykusio sportininkų susidūrimo laimėti aukso 
medalį žiemos Olimpinėse žaidynėse. Kokioje rungtyje tai įvyko? 25 

26. Retai kada vienas sportininkas pribloškia visą šalį taip, kaip tai padarė šis olandų imtynininkas, tapęs pirmuoju Olimpiniu dziudo čempionu atviroje 
kategorijoje, nugalėjęs fanų mylimą Akio Kaminagą 1964 m. Tokijo žaidynėse. Kokia jo pavardė? 26 

27. Kokio FIFA prezidento, ėjusio pareigas nuo 1974 m. iki 1998 m., garbei pavadintas stadionas Rio de Žaneire, kuriame vyks 2016 m. vasaros Olimpinių 
žaidynių lengvosios atletikos varžybos?   27 

28.  Kas buvo vienintelis koledže dar besimokęs žaidėjas, išrinktas į 1992 m. JAV Svajonių komandą Barselonos Olimpinėms žaidynėms ir “atėmęs” vietą 
ten iš Šakilo Onilo (Shaquille O’Neill)? Vėliau pašauktas naujokų biržoje Minesotos Timberwolves, jis žaidė NBA 13 sezonų Detroito Pistons, Dalaso Mavericks 
ir Vašingtono Wizards komandose. Karjerą baigė 2005m. žaisdamas Majamio Heat. 28 

29.  Kokia pavardė amerikiečio, labiausiai nusipelniusio čempiono savo sporto šakoje, 11 kartų apdovanoto Banglenčių Sporto Profesionalų Pasaulio 
Čempiono titulu? Jis taip pat pasirodė seriale “Gelbėtojai”. Egzistuoja jo vardu pavadintas kompiuterinis žaidimas. 

29 

30.  Koks buvęs Pasaulio Bokso Tarybos sunkiasvoris čempionas vadinamas “Nigerijos košmaru” ir yra vienintelis šiuo metu gyvas žmogus, pralaimėjęs 
abiems Klitschko broliams? 30 
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1. Tyrimais nustatyta, kad sparvas pritraukia horizontaliai poliarizuota šviesa. Kadangi balta spalva jos neatspindi, baltiems arkliams pasiseke labiau 
negu juodiems. Tačiau kuriems arklinių šeimos atstovams pasisekė labiausiai iš visų – jų odos atspindima šviesa mažiausiai patinka sparvoms? 1 

2. 1971 m. tyrėjų grupė, vadovaujama psichologijos profesoriaus Filipo Zimbardo (Philip Zimbardo), pradėjo prieštaringai vertinamą tyrimą apie 
buvimo kaliniu bei buvimo kalėjimo prižiūrėtoju sukeliamus psichologinius efektus. Dabar plačiai žinomas, šis eksperimentas vadinamas universiteto, 
kuriame buvo atliekamas, vardu. Kokiu? 2 

3. Kaip chemijoje vadinamas medžiagos perėjimas tiesiai iš kietosios būsenos į dujinę, jokiu metu jai netampant skysta? 3 

4. Šio mineralo cheminė formulė yra FeS2.  Jo spalva panaši į auksą ir todėl jis kartais vadinamas “kvailių auksu” – nes retkarčiais kalnakasiai 
supainiodavo jį su tikruoju. Kaip jis vadinasi? 4 

5. Koks dar prieš įsigalint SI sistemai egzistavęs energijos vienetas buvo paprastai apibrėžiamas kaip energijos kiekis, reikalingas pašildyti 
gramą vandens nuo 14.5 °C iki 15.5 °C? 5 

6. Kaip bendrai vadinami metalai, labai atsparūs oksidacijai ir korozijai drėgname ore? Į šią grupę įeina rodis, osmis ir paladis, ir daugelis šių 
metalų yra brangūs. 6 

7. Kaip antropologijoje vadinamas tikėjimas, kad gamtos objektai, pavyzdžiui, gyvūnai arba augalai, yra mistiškai susiję su tam tikra šeima arba 
gimine, dėl ko jie yra garbinami, kad suteiktų galios? 7 

8. Ši žiedinių augalų šeima turi 730 genčių ir daugiau nei 19 400 rūšių ir yra trečia didžiausia po gegužraibinių(Orchidaceae) ir astrinių (Asteraceae). Į 
ją įeina daug svarbių žemės ūkiui augalų, kaip soja, pupelė, žirnis, liucerna, žemės riešutas ir ceratonija. Kaip ji vadinasi? 8 

9. Vabzdžių kūnai yra padalinti į tris atskiras bet sujungtas dalis. Dvi yra galva ir pilvelis, o kaip vadinasi esanti tarp jų? 9 

10. Kokiam svarbiam biologiniam procesui būtinas RuBisCO, turbūt labiausiai paplitęs baltymas Žemėje? 10 

11 Kas laimėjo Nobelio premiją 1918 m., o po metų atsidūrė Antantės karo nusikaltėlių sąraše? 11 

12. Tai pats paprasčiausias angliavandenilis, turintis trigubą jungtį tarp anglies atomų o jo formulė yra C2H2. Kaip vadinasi šios bespalvės dujos, 
naudojamos kaip degalai virinant ir pjaustant metalą? 12 

13. Šis mokslas gali būti laikomas tiek tiksliuoju, tiek ir humanitariniu, o kai kur jis laikomas antropologijos šaka. Jis tiria praeities žmoniją, 
remdamasis iškasenomis bei aplinkoje palikta informacija. Kaip jis vadinasi? 13 

14. Kaip vadinasi Žemės planetos vidaus dalis, esanti tarp plutos ir branduolio? 14 

15. Šis elementas, turintis neįprastai aukštą lydymosi temperatūrą (3695 K, antras aukščiausias apskritai po anglies), yra naudojamas naftos 
pramonėje kaip katalizatorius ir smiginio strėlyčių (smigių, dartų) gamyboje, o iš jo karbido gaminama gręžimo ir pjovimo įranga. Koks tai metalas, 
sudarantis labai kietus, bet trapius junginius? 15 

16. Koks bankas, įkurtas Nobelio taikos premijos laureato Muhamado Junuso 1976 m. Bangladeše, išduoda labai smulkias paskolas žmonėms, 
neturintiems jokio užstato (ypač moterims), turi daugiau negu 2 500 filialų ir yra tapęs efektyvios paramos vargšams simboliu, kai jiems suteikiama 
galimybė padėti patiems sau? 16 

17. Įsivaizduokite protoną, išdidintą per visą Visatą – šis vienetas tada būtų tokio dydžio kaip žmogus. Tai pats mažiausias Visatoje įmanomas ilgio 
vienetas, šimtą trilijonų kartų mažesnis už protoną ir svarbus viską apjungiančioje (theory of everything), stygų ir Didžiojo sprogimo teorijose. Kaip 
vadinasi šis vienetas, lygus  vos 1.6 x 10-35 m? 17 

18. Yra tik trys žinomi Fibonačio skaičiai, kurie yra sveikųjų skaičių kvadratai. Du iš jų yra 0 ir 1. Koks trečias? 18 

19. Šio biomediko pavardė itališkai reiškia gaidį. Jis – vienas iš atradėjų ŽIV viruso, sukeliančio AIDS. Jis sukūrė ir testą, aptinkantį šį virusą žmogaus 
kūne. Kas jis? 19 

20. Koks elementas yra liūdnai pagarsėjęs kaip sukeliantis česnakui būdingą kvapą ir yra vienas iš nedaugelio sudarančių cheminius junginius su 
auksu (mineralą kalaveritą)? 20 

21. Kaip chemijoje vadinamas maksimalus atomų, galinčių susijungti su duotuoju atomu, skaičius, paprastai lygus skaičiui elektronų, galinčių 
suformuoti ryšius? 21 

22. Kokio kieto mineralo atmainos yra safyras (mėlyna) ir rubinas (raudona)? 22 

23.  XIX amžiaus pabaigoje ilgos, pūkuotos šio paukščio poravimosi sezono plunksnos labai išpopuliarėjo kaip damų skrybėlių aksesuarai. Masinės 
šių paukščių žudynes ilgainiui sukėlė pasipriešinimą ir padėjo pamatus 1889 m. įkurtai Paukščių Apsaugos Bendrijai (Society for the Protection of 
Birds). Koks tai paukštis? 23 

24.  Šis nykstantis žvėrelis, giminingas viskašai, daugiausiai gyvena Bolivijos, Čilės ir Peru kalnuotuose regionuose, nors jo vardas labai gerai 
žinomas ir Kosta Rikoje. Koks?   24 

25.  Šis jūrinis paukštis iš alkinių šeimos gyvena daugiausia šiauriniame Atlanto vandenyne ir minta žuvimis bei kitais jūros gyvūnais. Jį lengva 
atpažinti iš įvairiaspalvio snapo. Kaip vadinasi šis paukštis, kuris laikomas delikatesu Islandijoje? 25 

26.  Kaip vadinami šie pasaulio mažiausi primatai, randami tik Filipinuose, Sulavesyje, Borneo ir Sumatroje ir vieninteliai galintys skleisti ir girdėti 
už žmogaus girdimumo ribų esantį ultragarsą? 26 

27.  Padarytas iš babuino šeivikaulio, šis kaulinis įrankis [žiūrėti paveikslėlį], kaip dabar manoma, yra pagamintas prieš daugiau negu 22 000 m. ir 
pavadintas pagal Kongo region, kuriame buvo rastas 1960-aisiais. Jame yra matematinių užrašų, tarp jų ir pirminių skaičių sąrašas. Kaip vadinamas 
šis įrankis, laikomas “žmonijos seniausiu matematiniu atradimu”? 27 

28.  Šie gyvūnai suaugę yra 30-60 centimetrų žemesni negu kiti Azijos drambliai, yra kresnesni, mažesniais snukiais ir ilgesnėmis uodegomis, 
beveik siekiančiomis žemę. Mažiau agresyvūs negu jų pusbroliai iš žemyninės Azijos, šie pigmėjiniai drambliai gyvena tik vienoje saloje. Kokioje? 28 

29.  Kaip vadinama grupė išnykusių nariuotakojų, gyvenusių jūrose didžiąją Paleozojaus eros dalį, kurių paskutiniai išmirė prieš kokius 250 
milijonų metų? 29 

30.  Šie spygliuočiai paplitę didelėje Šiaurinio pusrutulio dalyje, ypač šalto klimato zonose ir ant kalnų šlaitų. Jie užauga nuo 15 iki 50 metrų 
aukščio. Yra vieni iš nedaugelio spygliuočių, metančių spyglius, ir tai daro vėlyvą rudenį. Kas tai per medžiai?   30 
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1. Ši šalis turi tuziną objektų, įrašytų į UNESCO nematerialaus pasaulio paveldo sąrašą. Tai įspūdinga atsižvegiant į šalies dydį. Tame sąraše yra nėrimas, imbieriniai 
meduoliai, medinių žaislų vaikams gamyba, dvibalsis dainavimas ir grojimas Istrijos gamoje. Kokios šalies kultūrinis paveldas tai yra? 1 

2. Šiitų religija yra antroji pagal populiarumą islamo šaka. Indonezija yra daugiausiai musulmonų turinti pasaulio valstybė. O kurioje valsybėje gyvena daugiausiai 
(skaičiumi) šiitų? 2 

3. Į kokį Prancūzijos miestą persikėlęs 1888 m. dailininkas Vincentas Van Gogas (Vincent Van Gogh) pasiekė savo karjeros piką? Ten jis nutapė daug savo šedevrų, 
kurių pavadinimuose dažnai minimas to miesto vardas. 3 

4. Kaip vadinama moters formos mūrinė kolona? 4 

5. Kokio fotografo darbų “pomirtinę parodą” 1946 m. pasiūlė surengti Niujorko Moderniojo meno muziejus? Pasirodė, kad pasiūlymas buvo per ankstyvas, nes tas 
fotografas po metų dar kartu su kitais įkūrė fotografijos kooperatyvą Magnum ir išgyveno iki 2004 m., kuomet buvo beveik 100 metų amžiaus. 5 

6. Pasak Kinijos, šis titulas priklauso tibetiečiui vienuoliui Gyaincain Norbu. Tibeto vyriausybė tremtyje teigia, kad šio titulo teisėtas savininkas yra Gedhun Nyima, 
suimtas, kai jam buvo šešeri, ir todėl vadinamas jauniausiu politiniu kaliniu. Kas tai per titulas, laikomas antruoju pagal svarbą Tibeto budizme (po Dalai Lamos)? 6 

7. Kaip vadinasi šventė, švenčiama didelėje Okeanijos dalyje balandžio 25 dieną? Iš pradžių ji buvo skirta paminėti kariams, žuvusiems Galipolio kampanijoje 
Pirmajame pasauliniame kare, o paskui visiems už tėvynę žuvusiems kariams. 7 

8. Čajo, čado ir tarje yra atitinkamai kiniškas, japoniškas ir korėjietiškas vienos formalios ceremonijos pavadinimai. Su kokiu produktu ta ceremonija susijusi? 8 

9. Kokį pasaulio lyderį, kaip paaiškėjo 2011 m., vien iš moterų sudaryta sekta Nižnij Novgorode garbina kaip apaštalo Pauliaus reinkaranciją? 9 

10. Kokiame Berlyno muziejuje (projektuotame Danielio Lybeskindo (Daniel Libeskind)) yra keli tušti kambariai, simbolizuojantys praradimą? Šis muziejus yra  zigzago 
formos ir į jį patekti galima tik per požeminį įėjimą. 10 

11. Princesė Enigaldi buvo Nabonido, paskutinio naujosios Babilono valstybės karaliaus duktė. Ji valdė Enigaldi-Nanos muziejų – vieną seniausių istorijai žinomų 
muziejų, įkurtą 560 m. pr. Kr. Kokiame senovės mieste (dabartinio Irako teritorijoje) buvo šis muziejus? Tame mieste, pasakojama, gimė Abraomas. 11 

12. Gandi Džajanti yra kasmetė indų šventė, skirta Mohando Gandžio gimtadieniui paminėti. Kokį mėnesį ji švenčiama? Kitose pasaulio vietose tą patį mėnesį 
švenčiama Pasaulio gyvūnų diena, Leifo Eriksono diena, Baskų šalies diena ir Amerikos vokiečių diena.  12 

13. Su šia žvaigžde, pasirodydavusia danguje liepą (tai sutapdavo su kasmečiu potvyniu), egiptiečių mitologijoje buvo siejama deivė Sopdet. Šios žvaigždės 
pasirodymas senovės Egipto ūkininkams žymėdavo metų pradžią. Kaip ši žvaigždė vadinama šiandien? 13 

14. Kokios šventos knygos ištraukos yra išraižytos ant išorinių Tadž Mahalo (Agroje) sienų? 14 

15. Iš kokios šalies buvo filosofas Siorenas Kirkegoras (Søren Kierkegaard), dažnai vadinamas egzistencalizmo tėvu? 15 

16. Kokios kompanijos štabo sienas išpurkšti 2005 m. Šonas Parkeris (Sean Parker) įtikino grafiti kūrėją Deividą Čou (David Choe)? Už šį darbą jam buvo atlyginta 
kompanijos akcijomis – tos akcijos vertos itin daug, kai 2012 m. jomis imta prekiauti biržoje. 16 

17. Pirmosios civilizacijos Vakarų pusrutulyje buvo Čavinas (Peru) ir olmekai (Meksikoje). Kokį didelį katinių šeimos gyvūną jos abi garbino? 17 

18. Mormonų religijoje jis laikomas paskutiniu Mormono knygos pranašu. 1823 m. jis kaip angelas, Auksinių Lentelių saugotojas, apsireiškė Džozefui Smitui (Joseph 
Smith). Šios Auksinės Lentelės buvo Mormono knygos šaltinis. Koks jo vardas? (Tai taip pat ir vienos rytų Afrikos valstybės sostinės pavadinimas) 18 

19 Biblijoje jis yra vyriausiasis Chamo (Hamo) sūnus ir Nimrodo tėvas. Jis laikomas tamsiaodžių žmonių iš jo vardu vadinamos šalies protėviu. Tą šalį supa Gihono 
upė, minima Pradžios knygoje. Koks jo vardas, skambantis taip pat, kaip ir persiškas žodis, reiškiantis “kalnas” arba “žudyti”, ir esantis didelės kalnų grandinės, 
daugiausiai besidriekiančios per Afganistaną, pavadinimo dalimi? 19 

20.  Šis art deko stiliaus 319 metrų aukščio šedevras yra garsus dėl savo nerūdijančio pleino “karūnos”. Kokiai kompanijai jis buvo pastatytas?  Žr. paveikslėlį 
temos pabaigoje  20 

21.  Kaip Eduardas Manė (Edouard Manet) pavadino šį paveikslą, kurį nutapė 1863 m., ir kuris tada buvo vadinamas “amoraliu” – ne dėl to, kad vaizduoja nuogą 
prostitutę, bet todėl, kad ji žiūri tiesiai į stebėtoją? Paveikslo pavadinimas sutampa su vienos garsiausių Paryžiaus koncertų salių bei vienos JAV valstijų sostinės 
pavadinimais.  21 

22.  Koks pasaulinio garso pogrindinis gatvės menininkas  2007 m. Glastonberio muzikos festivalio metu pastatė Stounhendžo kopiją, kuriai vietoje akmenų 
panaudoji kilnojamuosius tualetus? 22 

23.  Koks 1954 m. Bombėjuje gimęs konceptualusis menininkas ir Ternerio premijos laureatas, dabar vienas populiariausių šiuolaikinių menininkų, 2010 m. sukūrė 
skulptūrą “Apverčiant pasaulį, Jeruzalė”? 23 

24.  Koks Amerikos olandų menininkas [žr. paveikslėlį – tipišką jo darbą “Moteris V”], ekpsperimantavęs su grožio apibrėžtimi, priklausė Niujorko dailės mokyklai, itin 
klestėjusiai XX a. šeštajame dešimtmetyje? Jo žmona Elaine taip pat tapo žymia abstrakčiojo ekspresionizmo dailininke.  24 

25.  Kurio XV a. flamandų dailininko vienas garsiausių darbų yra paveikslas “Vyras raudonu tiurbanu”? 25 

26.  Kokiu japonišku pavadinimu vadinami tradiciniai japoniški vartai, paprastai sudarantys įėjimą į sintoistų šventyklą, arba esantys sintoistų šventyklos ribose?  26 

27.  Kokios genties moterys nuo jaunų dienų naudoja specialius žiedus, kad pailgintų savo kaklus? Laikoma, kad tai yra labai gražu. Jos pravardžiuojamos “Birmos 
moterimis-žirafomis”. 27 

28.  Kokia 1889 m. gimusi menininkė vadinta Sovietų skulptūros karaliene? Ji labiausiai žinome dėl skulptūrinės kompozicijos “Darbininkas ir kolūkietė” 28 

29.  Šalia kokio statinio, baigto statyti 1936 m., stovi šios dvi statulos? Tai buvo pirmasis statinys, kuriam reikėjo didesnio tūrio mūro nei didžiajai Gizos pirmaidei. 29 

30.  Kaip vadinami piramidiški, laiptuoti šventyklų bokštai, statyti senovės Mesopotamijos slėnyje ir vakarų Irano plynaukštėje nuo maždaug 2200 iki 500 m. pr. Kr.? 
Geriausiai išsilaikęs toks pastatas yra Ure. 30 
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