
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2011 m. Birţelio 4 d. 
 

 
 

1 kėlinys (Pramogos, Kultūra, Gyvenimas, Mokslas) 
 

 

PRAŠOME NEŢIŪRĖTI Į KITUS PUSLAPIUS IKI PRASIDĖS RENGINYS 
 

SUSIPAŢINKITE SU ŠIAIS UŢRAŠAIS 
 
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. 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. 

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 neteisingą vardą atsakymas bus neteisingas! 

5. Atsakymai su rašybos klaidomis bus įskaitomi (jei dėl klaidų neatsiranda dviprasmybė arba iš esmės nepasikeičia tarimas) – tai 

ţinojimo, ne rašybos čempionatas. 

6. Atsakinėti galima ir lietuviškai, ir angliškai. 

7. Daugiausiai taškų surinkęs ţmogus iš visų dalyvajuančių valstybių taps TVA 2011 m. Pasaulio viktorinos čempionu. 

8. 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. 

9. Nenumatyto įvykio atvejo Augustinas Ţemaitis, TVA atstovas Lietuvoje priims sprendimą (Vilniuje), o Panevėţyje sprendimą priims 

Aistė Ţemaitienė. 

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

Klausimus iš anglų kalbos vertė: Augustinas Žemaitis (kultūra), Jūratė Griškėnaitė (pramogos, gyvenimas), Vytautas Juodis (mokslas) 
 

Tikimės, kad viktorina bus jums pakankmai sudėtinga bei įdomi. 

 

Sėkmės! 

 

Protmušio, Tarptautinės viktorinos asociacijos ir Babilono komandos. 
 

Vardas, pavardė, amţius:  

 

N
o
 Tema Taškai Patvirtinta 

1 Pramogos  

 

2 Kultūra  

3 Gyvenimas  

4 Mokslas  

 Suma iš temų 1-4  

 

http://www.babilonas.net/index.php?id=393


 

PKČ 2011  

Pasaulio viktorinos čempionatas 

 
Pramogos 

 

Dėmesio: 1 - 3 klausimai – muzikiniai. Kūriniai nuskambės raundo pradžioje.  
 

1. Kokiame 1984 m. miuzikle,  kurio  veiksmas vyksta Šaltojo karo metu, pirmą kartą nuskambėjo ši daina? ,,Šachmatai“  (paleisti dainą ,,Vieną naktį 

Bankoke“ (angl. ,, One night in Bangkok“) 

2. Koks multiinstrumentalistas, kompozitorius ir žmogaus teisių aktyvistas iš Nigerijos, drauge su grupe 
,,Africa 70“ tapo afrobyto (angl. Afrobeat) muzikos pradininku?  

Fela Anikulapo KUTI [paleisti muziką,  
pavyzdys: 

http://www.youtube.com/watch?v=wtnOkFKe

Nqw] 

3. Nors suvaidino pagrindinį vaidmenį Parko Čan Vuko (Chan-wook) kino filme ,,Aš esu kyborgas, bet tai 

nieko“ (angl.  ,,I‟m a Cyborg but that‟s OK“ (2006 m.) bei amerikiečių kino filmuose ,,Spydas Reiseris“ (angl. 

,,Speed Racer“) ir ,,Nindzė ţudikas“ (angl. ,,Ninja Assassin“), jis geriausiai ţinomas dėl karjeros popmuzikos 
srityje. Kokiu sceniniu pseudonimu, anglų kalboje reiškiančiu meteorologinį reiškinį, geriau ţinomas Jungas Ji-

hoonas  - 1982 m. Korėjoje gimęs vienas populiariausių Azijos atlikėjų ? 

RAIN (paleisti ,,Kaip išvengti saulės“ (angl. 

,,Ways to avoid the sun“)) 

4. Kokios amerikiečių situacijų komedijos paskutiniai 2009 – 2010 m. sezono epizodai buvo atšaukti po to, kai 

pagrindinio vaidmens atlikėjas davė kelis neįprastus interviu, kurių viename antisemitiškai pasisakė serialo 
vadovo atţvilgiu?  

,,Du su puse vyro“ (angl. ,,TWO AND A 

HALF MEN“) 

5. Iš kokio amerikiečių TV serialo, rodyto 1983 – 1986 m. (bei 2010 m. to paties pavadinimo kino filmo) kilo 

populiarioji frazė ,,I love it when a plan comes together“ (liet. ,,man patinka, kai planas susidėlioja“)? 

,,A komanda“ (angl. ,,The A TEAM“) 

6. ,,Petriukas ir vilkas“ – muzikinė simfonija vaikams, kurioje aktorius skaito tekstą grojant orkestrui. Kuris 

kompozitorius, pianistas ir dirigentas sukūrė šį tekstą ir muziką 1936 m.? 
Sergejus Sergejevičius  PROKOFJEVAS 
(                             ) 

7. Kuris dainininkas ir kino žvaigždė įrašė dvi rekordus sumušusias dainas 1935 ir 1942 m., patekusias į 

geriausiai parduodamų pasaulyje singlų  penketuką?  

Bingas CROSBIS (angl. Bing Crosby;  dainos 

,,Tyli naktis“ (angl. ,,Silent Night“) ir 
,,Baltosios Kalėdos“ (angl. ,,White 

Christmas“)) 

8. Kai 1952 m. šis muzikantas iš Indijos sutiko smuikininką Yehudi Menuhiną, uţsimezgė visą gyvenimą trukusi 
draugystė. 1966 m. šis muzikantas sutiko Dţordţą Harrisoną, su kurio pradėjo bendradarbiauti . Jis populiarino 

indų muziką, dalyvavo Monterėjaus ir Vudstoko  festivaliuose, bei padėjo organizuoti 1971 m. Bangladešui 

skirtą koncertą. Iš romano su Niujorko koncertų prodiusere Sju Dţouns jis 1979 m. susilaukė dukters. Kuo 

vardu šis sitaro virtuozas iš Indijos?  

Ravi SHANKARAS 

9. Kokia grupė persivadino ,,Beady Eye“, pasitraukus vienam iš pagrindinių grupės narių? ,,OASIS“ 

10. Kaip vadinasi Elvio Preslio daina, prasidedanti eilutėmis ,,You look like an angel, Walk like an angel, Talk 

like an angel“ (liet. ,,Tu atrodai tarsi angelas, vaikštai tarsi angelas, kalbi tarsi angelas“)? 

(You‟re the) DEVIL IN DISGUISE (liet. (Tu 

esi) uţsimaskavęs nelabasis)  

11. Kokios iš Anglijos kilusios roko grupės remiksuotos dainos tapo teminėmis CSI kriminalistų serialų 
dainomis? Šios dainos: ,,Who Are You“ (,,CSI kriminalistai“), ,,Won't Get Fooled Again“ (,,CSI: Majamis“) ir 

,,Baba O'Riley“ (,,CSI: Niujorkas“) 

,,The WHO“ 

12. Iš kokios šalies kilusi sutuoktinių pora Miriam Makeba ir Hugh Masekela, kurių kiekvienas priskiriamas 
prie didţiųjų tos šalies muzikos ţvaigţdţių ? 

Pietų Afrika 

13. Šis kino filmų muzikos kūrėjas gavo Akademijos apdovanojimus (Oskarus) uţ muziką kino filmams ,,Mano 

Afrika“ (angl. ,,Out of Africa“) ir ,,Šokis  su vilkais“ (angl. ,,Dances with Wolves“), tačiau vis tik geriausiai jis 

ţinomas dėl 11 garso takelių Dţeimso Bodo filmams, tarp kurių ir ,,Daktaras Ne“, ,,Iš Rusijos su meile“ 
,,Auksapirštis“ ir ,,Deimantai amţiams“. Kas šis kompozitorius, kurio netekome šiais metais?  

Dţonas Barris (angl. John BARRY) 

14. Gimusi 1972 m. Libane, ši atlikėja garsi aistringu muzikiniu stiliumi ir unikaliais balsiniais gebėjimais. Ji 

daţnai vadinama romansų arba jausmų karaliene (angl. ,,Queen Of Romance“, ,,Queen Of Feelings“). Kas ši 

atlikėja, gavusi Pasaulio muzikos apdovanojimą populiariausio Artimųjų Rytų atlikėjo kategorijoje 2005, 2006 ir 

2010 m.? 

ELISSA (Elissar Zakaria Khoury) 

15. Kokioje dabartinėje valstybėje randasi teritorija, kurioje  Danieliaus Obero opera ,,La muette de Portici“ 

apie Mazanielį - 1647 m. Neapolyje sukilimą prieš ispanų valdţią pradėjusį ţveją -  paskatino 1830 m. 
revoliuciją? 

Belgijoje 

(sukilimo metu Belgija buvo pietinė 
Nyderlandų dalis) 

BELGIUM (area at the time of revolution was 

the Southern or Catholic Netherlands) 

16. Amerikoje teisę nemokamai naudoti1968 m. Claude François parašytą dainą ,,Comme d‟Habitude“  gavo 

Polas Anka, parašęs šiai dainai naują tekstą ir ją prodiusavęs. Kaip vadinasi ši daina, įtraukta į praėjusio 

amţiaus septintojo dešimtmečio pabaigos klasikos sąrašą, vis dar populiari ir dabar.  

,,MY WAY“ (liet. ,,Mano kelias“) (atliko 

Frankas Sinatra) 

17. Koks orkestras (arba muzikinis ansamblis), atsiradęs dar iki Indonezijoje įmus dominuoti induizmo ir 

budizmo kultūroms, iki savo dabartinės formos išsivystė Madţapahito imperijos laikais?  

GAMELANAS 

18. Kokiam daug agresyvesniam užsiėmimui pamėgdţioti buvo pirmiausia sukurtos baleto penkios pagrindinės 

pėdų pozicijos?  

FECHTAVIMAS 

19. Muziką neseniai pasirodţiusiam kino filmui ,,Tronas: Palikimas“  (angl. ,,Tron: Legacy“) parašė elektroninės 

muzikos duetas iš Prancūzijos, kurio nariai- Guy-Manuel de Homem-Christo ir  Thomas Bangalter. Šis duetas 

2009 m. gavo ,,Grammies“ apdovanojimą uţ geriausią šokių muzikos albumą ,,Alive 2007“ ir geriausią  šokių 
muzikos kūrinį ,,Harder Better Faster Stronger“. Kaip vadinasi šis atlikėjų duetas? 

,,DAFT PUNK“ 

20. Pagal kai kurių šaltinių duomenis, tik Maiklo Dţeksono ,,Thriller“ buvo parduota daugiau, nei šio 1980 m. 

išleisto albumo, tarp kurio kurinių yra ir ,,Shoot to Thrill“, ,,Rock and Roll Ain‟t Noise Pollution“ bei ,,Give the 

Dog a Bone“. Tuo metu šį albumą įrašiusios grupės vokalistas buvo Brianas Dţonsonas (angl. Brian Johnson). 

Kaip vadinasi šis albumas?  

,,BACK IN BLACK“ (sukūrė ,,ACDC“) 

21. Kaip vadinasi J.S. Bacho maţdaug 1740 m. sukurtas 31 kompozicijos klavesinui ciklas, kuriame visi 

kūriniai išdėstyti grieţta tvarka ir kurį pirmą kartą atliko pianistas virtuozas iš Vokietijos, kurio vardu šis ciklas ir 
buvo pavadintas?  

,,GOLDBERGO variacijos“ 

22. Kokia kalba pirmą kartą pasaulyje buvo sukurta 2010 m. rugsėjo 10 d. Hagoje pristatyta opera pavadinta 

,,u“?  

KLINGONŲ 

23. 2011 m. Oskaru uţ geriausią muziką kino filmui buvo apdovanoti Trentas Reznoras ir Atticusas Rossas uţ 
darbą kino filme ,,Socialinis tinklas“. Reznoras geriausiai ţinomas kaip vienintelis oficialus roko grupės narys. 

Kaip ši grupė vadinasi?  

,,NINE INCH NAILS“ 

24. Turkijoje daug kontraversijų susilaukė televizijos serialas ,,Muhtesem Yuzyil“ (,,Didingasis amţius“). Kokį 

Turkijos istorinį personažą daugelio manymu šis serialas pateikia kaip alkoholio, moterų ir kitų hedonistinių 

malonumų mėgėją? 

SULEIMANAS (Didysis, dar ţinomas kaip 
Sultonas Suleimanas, Įstatymdavys, Muhtesem 

Suleyman, arba Kanuni Sultan Suleyman) 

http://en.wikipedia.org/wiki/2005_World_Music_Awards
http://en.wikipedia.org/wiki/2006_World_Music_Awards
http://en.wikipedia.org/wiki/2010_World_Music_Awards
http://www.babilonas.net/index.php?id=393


 

25. 2010 m. šiame konkurse pirmą kartą per 45 metus triumfavo moteris – atlikėja iš Rusijos Julijana Avdejeva. 
Koks prestižinis klasikinės muzikos konkursas jauniesiems pianistams laikomas svarbiausiu pasaulyje ir yra 

organizuojamas kas penkeri metai Varšuvoje, Lenkijoje?  

Šopeno  Fortepijono konkursas   

26. Kokia vienintelė Ruggiero Leoncavallo opera, kurios viena iš pavadinimo reikšmių  - ,,klounai“,  vis dar 

atliekama daţniausiai drauge su Pietro Mascagnio ,,Cavalleria Rusticana“? 

,,PAGLIACCI“ (liet. ,,Pajacai“) 

27. Ţinomiausias XX amţiaus Japonijos kompozitorius (1930-96) buvo iš esmės savamokslis, sėmęsis įkvėpimo 

iš įvairiausių stilių. Pirmą kartą publikos pripaţinimą jis pelnė praėjusio amţiaus šeštojo dešimtmečio pabaigoje, 
kai pristatė  Requiem styginiams (1957 m.). Nors parašė muziką beveik šimtui kino filmų (įskaitant ir Kurosavos 

audringu publikos pritarimu sutiktam ,,Ran“ (liet. ,,Sumaištis“)), labiausiai šis kompozitorius ţinomas dėl 

orkestrinės ir kamerinės muzikos kūrinių. Kas jis?  

Toru TAKEMITSU 

28. Ţinomiausia dėl ekspresyvios technikos, ši amerikiečių šokėja ir choreografė tapo modernaus šokio 
pradininke. Gimusi 1894 m. Pitsburge, ji tapo pirmąja šokėja, atlikusia programą Baltuosiuose Rūmuose ir 

padariusia poveikį visam šokio pasauliui. Kuo ji vardu?  

Marta Graham (Martha GRAHAM) 

29. Jos tikrieji vardai - Onika Tanya . Gimusi Trinidade ir Tobago ji persikėlė gyventi į Kvynsą Niujorke. Kuo 

vardu ši stiliaus ikona tampanti reperė , ritmenbliuzo atlikėja ir dainų kūrėja, taip netikėtai  sulaukusi sėkmės 

Amerikos populiariosios muzikos sąrašuose ir nominuota Geriausių naujų atlikėjų nominacijoje 2010 m. MTV 

Muzikinių vaizdo klipų apdovanojimuose? 

Nicki MINAJ (priimti Maraj  ir panašius 
variantus) 

30. Šis muzikinis instrumentas, kartais vadinamas litauru (angl. ,,kettle drum“), kilo iš kareiviško  būgno ir tapo 
įprastu klasikinio orkestro instrumentu. Kaip jis vadinamas? 

TIMPANAI 

 

 

 

 

PVČ 2011 

 

Kultūra 
 

1. Koks dailininkas nutapė: “Dr. Nicolaes Tulp anatomijos pamoka” (1632 m.),”Kapitono Frans Banning Cocq 

ir Leitenanto Willem van Ruytenburgh karių grupė”  (1642 m.), “Nicolaes Bruyningh portretas” (1652 m.) ir 
“Valdininkai drabuţininkų gildijoje”? 

Rebrantas 

Rembrandt 
Harmensonas Van Reinas 

Harmenszoon Van Rijn 

REMBRANDT Harmenszoon VAN RIJN 
(accept either answer/name: second painting 

aka ‟The Night Watch’) 

2. Kuriam žemynui priskiriamose vietovėse yra dauguma (apie 70%) iš 25 aukščiausių pasaulio dangoraiţių? Azijai 
(Iš likusiųjų vienas yra Australijoje, o 7 – JAV) 

ASIA (Australia has 1, & 7 more in the USA, so 

8/25, or 1/3 outside Asia was considered > “a 
handful”) 

3. Graikų mitologijoje jis buvo tamsos ir šėšėlių dievas, vienas dievo Chaoso vaikų. Jis vedė seserį Niktę, kuri 

pagimdė vaikus Gerą (vardo reikšmė: “senatvė”), Nemezidę (“kerštas”), Hipną (“miegas”) ir Tanatą (“mirtis”). 

Kas šis mitologinis herojus, kurio vardu taip pat pavadintas piečiausias ţemės aktyvus ugnikalnis, esantis Roso 
saloje, Antarktidoje? 

Erebas 

EREBUS 

4. Kokiame Galilėjos mieste, pasak krikščionių tikėjimo, Jėzus atliko savo pirmąjį viešą stebuklą: vandenį 

pavertė vynu?  

Kanoje 

CANA 

5. Jeigu paimtume Turkijos vėliavą, jos lauką perdaţytume ţaliai, o visus simbolius – geltonai ir paskui visus 
simbolius dar pasuktume 90 laipsnių kampu prieš laikrodţio rodyklę – kurios Vakarų Afrikos šalies vėliavą 

tuomet turėtume? 

Mauritanijos 
MAURETANIA 

6. Kur pasaulyje būtumėte galėjęs išvengti “mirties bausmės” uţ “kapu” paţeidimą jeigu būtumėte pabėgęs į 
“Pu‟uhonua” ir gavęs atleidimą iš “kahuna pule”? Įvardykite šį kraštą tiksliai. 

Havajuose 
NETINKA: Polinezijoje, JAV, nes prašyta 

įvardyti tiksliai. 

HAWAI‟I (do not accept Polynesia) 

7. Ši dviejų ţodţių arabiška frazė vadinama “takbiru”. Jos tiesioginė reikšmė – “Dievas didis”. Ji pasakoma 
kiekvienoje privalomų musulmoniškų maldų fazėje. Bet taip pat ji sakoma išreiškiant pritarimą ar vietoje 

aplodismentų. Ji parašyta ant irako, Irano, Afganistano vėliavų. Kokia tai frazė? (parašykite, kaip ji tariama 
arabiškai) 

Alach Akbar arba 
Alachu Akbar arba 

Allahu Akbar ir pan. 
ALLAHU AKBAR accept ALLAH AKBAR 

8. “Elenchus” lotyniškai reiškia “paneigiamąjį argument, kryţminę apklausą, testavimą, patikrą, ypač daromą 

paneigimo tikslais”. Kai kuriose šalyse (tarp jų – ir anglakalbėse) “Elenchus” ţodis vartojamas kaip techninis 

filosofinis terminas apibrėţti techniką, daţniausiai siejamą su ţymiu Senovės Graikijos filosofu. Kas tas 

filosofas, kurio metodo esmę sudaro “elenchus”? 

Sokratas 

(t.y. Sokrato metodo) 

SOCRATES, i.e. SOCRATIC method 

9. Pradţioje, Senovės Romoje, šis ţodis apibūdino bet kurį didelė pastatą su stogu. Romos katalikų bei 

stačiatikių baţnyčiose tai kanoninis garbės titulas, suteikiamas baţnyčių pastatams, kurie iš kitų išsiskiria dėl 
savo ypatingo senumo arba buvimo tarptautinės pamaldumo centrais (kaip Šv. Petro katedra Vatikane, Šv. 

Bazilika 

BASILICA 



 

Morkaus katedra Venecijoje). Koks architektūrinis terminas tai yra? 

10. Patyręs gėdą Olimpo kalno Kalėdų šventėje Hadas norėjo pamiršti viską kas ten atsitiko. Iš kokios upės jis 

turėjo atsigerti, kad pamirštų? Pastaba: upės pavadinimas taip pat yra ir deivės vardas. 

Letės 

NETINKA: Ameles potamos, Užsimiršimo upė ir 

pan. 
LETHE  

 

do not accept Ameles potamos, River of 
Forgetfullness/Oblivion or anything similar. 

11. Ši Islamo atšaka atsirado XI a. Egipte. Pradţioje tai buvo slapta ismailitų sekta. Jos nariai neatlieka 

piligrimystės į Meką. Į šią religiją nepriimami atsivertusieji. Jos šventraštis apima Rasa‟il al-hikma (Išminties 
laiškus) – šešis tomus, kuriuos XV a. surinko  Abdala Al-Tanuchis. Šios religijos išpaţinėjai pagrindiniu 

pranašu laiko Mozės uošvį Jetrą. Tų išpaţinėjų iš viso yra: 600 000 Sirijoje, 300 00 Libane, 100 000 Izraelyje. 

Izraelyje ši maţuma yra vieninteliai arabai, šaukiami į kariuomenę. Save šios religijos išpaţinėjai vadina 
Muvahedin (Vienybininkais) – o koks jų pavadinimas pasaulyje plačiau žinomas? Šis ţodis kilęs nuo 

diskredituoto persų mistiko vardo. 

Drūzai 

(pavadinimas kilo nuo Mohamedo Bin Ismailo 
al-Darazio) 

DRUZE (from Mohammed bin Ismail al-

Darazi) 

12. Nacių koncentracijos stovyklose ţydai dėvėjo geltonus trikampius. O kurios “nuo durų prie durų 

vaikštančios” religinės bendruomenės nariai nešiojo apverstus violetinius trikampius? 

Jehovos liudytojai 

JEHOVAH‟S WITNESSES 

13. Šis skaitmuo Kinijos, Korėjos ir Japonijos kultūrose laikomas nelaimingu. Nes šiose kalbose jį įvardijantis 

ţodis skamba beveik taip pat, kaip ţodis “mirtis”. Štai kodėl dauguma produktų linijų, kurių produktai 

įvardijami skaičiais, šį skaitmenį praleidţią. Tuose kraštuose nėra mobiliųjų telefonų numerių, prasidedančiu 
šiuo skaitmenimi ir kai kuriuose pastatuose nėra šiuo skaitmenimi ţymimo aukšto. Honkonge kai kuriuose 

dangoraiţiuose praleidţiami VISI aukštų numeriai, kuriuose būtų šis skaitmuo – todėl pastatas, turintis ir 

penkiasdešimtąjį aukštą, iš tikro gali būti vos 35 aukštų! Kuris tai skaitmuo? 

Keturi (4) 

FOUR (4) 

14. Kokiu pavadinimu filosofijoje įvardijama kraštutinė skepticizmo forma: filosofinė mintis arba teorija, 
kad tu pats (tavo protas) yra vienintelė tikrovė arba daiktas kuris tikrai ţinai, kad egzistuoja? 

Solpsizmas 
SOLIPSISM 

15. Jis vienas tebedirba ties naujais projektais, tokiais kaip “Uţ upės” (Koloradas, JAV) ir “Mastaba” (JAE) – 

bet savo nuopelnais dalijasi su ja. Kas ta moteris, kurią Christo buvo vedęs ir su kuria kartu kūrė meną daugiau 
nei keturis dešimtmečius? 

Ţana Klod 

Jeanne-Claude 
Pilnas vardas (nebūtina rašyti): Jeanne-Claude 

Denat de Guillebon) 

JEANNE-CLAUDE (b. Jeanne-Claude Denat de 
Guillebon) 

16. Įtūţęs egiptiečių dievas Setas nuţudė savo brolį Ozyrį. Tai suprantama – juk Seto ţmona, Neftidės sesuo, 

pagimdė Ozyrio sūnų. Kas šis nesantuokinis Ozyrio sūnus, ypač siejamas su laidotuvėmis? 

ANUBIS aka/accept ANPU, ANUP, or WIP 

17. Didţioji Kairuano mečetė pastatyta emyro Abu Ibrahimo Achmado 863 m. po Kristaus (beje, vietoje, kur ji 
stovi, iki tol stovėjo dar senesnė Ukbos mečetė). Tai tebėra seniausia ir prestiţiškiausia mečetė Šiaurės Afrikoje. 

Kurioje šalyje ji yra? 

Tunise 
TUNISIA 

18. Koks Prancūzijos skulptorius, monumentaliųjų skulptūrų autorius, gimęs 1875 m., labiausiai ţinomas dėl 

jo sukurtos statulos “Kristus Atpirkėjas”, kuri yra vienas Rio De Ţaneiro simbolių? 

Paulas Landovskis 

Paul Landowski 

Paul LANDOWSKI 

19. Kaip hinduizme ir budizme vadinamas amžinas gimimų, gyvenimų, mirčių ir reinkarnacijos ratas? 

Pavadinimas kilęs iš sanskrito ţodţio, reiškiančio nuolatinę tėkmę. 

Samsara 

SAMSARA 

20. Kokio VI a. velsiečių bardo (poeto) vardu pavadintas JAV architekto Franko Loido Raito (Frank Lloyd 

Wright) vasarnamis ir studija Viskonsine? Šio poeto vardu taip pat vadinamas Franko Loido Raito “ţieminis” 

namas Arizonoje – dabar ten įsikūręs šio ţymaus ţmogaus Fondo architektūros padalinys, 

Taliesino 

Taliesin 

(Taliesinas reiškia spindinčią kaktą) 
TALIESIN or TALIESIN West (Taliesin means 

„Shining brow‟) 

21. Kokio padaro iš šiuolaikinių Šiaurės Amerikos legendų pavadinimas kilęs iš ispaniškų ţodţių “čiulpti” 

bei “oţys” (nes šis padaras neva maitinasi oţių krauju)? 

Čiupakabros 

CHUPACABRA 

22. Koks architektas sukūrė trečiąjį Pekino oro uosto terminalą, atidarytą prieš Olimpines ţaidynes 2008 m. ir 

pasak kai kurių šaltinių esantį didţiausiu pasaulio pastatu? 

Seras Normanas Fosteris 

Sir Norman Foster 

Sir Norman FOSTER 

23. Šis dailininkas realistas buvo rusas, tačiau gimė (1844 m.) dabartinėje Ukrainoje, o mirė Suomijoje (1930 
m.), ţemėse, kurios dabar jau atiteko Rusijai. Jis geriausiai ţinomas dėl savo istorinių paveikslų (ţr. paveikslėlį) 

ir ţymių šio dailininko gyvenimo laikotarpio rusų portretų. Koks tai dailininkas? 

Ilja Jefremovičius Repinas 
Ilya Yefimovich REPIN,                 

       

24. Kaip vadinasi Berlyno muziejus, įsikūręs Muziejaus saloje miesto centre, kuris ypač garsėja 
eksponuojamomis tikro dydţio pastatų kopijomis, tokiomis kaip Babilono Ištarės vartai (ţr. paveikslėlį)? Iš tikro 

šis muziejus susideda iš trijų muziejų: Antikos kolekcijos, Senovės Artimųjų Rytų muziejaus bei Islamiškojo 

meno muziejaus. 

Pergamonas 
PERGAMON Museum 

25. Kas nutapė šį autoportretą? (ţr. paveikslėlį) Ji – gera Edgaro Dega (Edgar Degas) draugė, amerikietė, 

priimta į impresionistų judėjimą. 

Meri Stivenson Kasat 

Mary Stephenson Cassatt 

Mary Stevenson CASSATT (pronounced ca-
SAHT) 

26. Koks fotografas, garsėjantis kaip spontaniškosios fotografijos (angl. candid shot) meistras, nufotografavo 

šią įţymią nuotrauką per JAV pergalės prieš Japoniją dieną 1945 m.? (ţr. paveikslėlį) 

Alfredas Aizenštatas 

Alfred Eisenstaedt 

Alfred EISENSTAEDT 

27. Šio čekų dailininko (gyvenusio nuo 1860 m. iki 1939 m.) iliustracijos yra vienos daţniausiai naudojamų. 

Vokiečiams uţėmus jo tėvynę, jis buvo suimtas Gestapo. Kas šis dailininkas? (ţr. paveikslėlį) 

Alfonsas Mucha 

Alfons Mucha 

Alfons MUCHA 

28. Ji ţuvo gaisre savo St Ives studijoje 1975 m. Jos skulptūra”Viena forma” (“Single form”) stove priešais JTO 
būstinę Niujorke. Kas ši britų menininkė? 

Barbara Hepvort 
Barbara HEPWORTH 

29. Mazar-e-Kaidas (Nacionalinis Mauzoliejus) yra įsidėmėtinas pastatas Karačyje. Ten laikomi daugiau nei 

vienos įţymios asmenybės palaikai. Tačiau kokio žmogaus kapas visų šis pastatas yra visų pirma? (ţr. 
paveikslėlį) 

Muhamado Ali Dţinos 

Muhammad Ali Jinnah 
(Pakistano įkūrėjas) 

Muhammad Ali JINNAH (founder of Pakistan) 

30. Ši toreadoro freska (ţr. paveikslėlį), kurioje jaunas vyras šoka priešais puolantį bulių, buvo rasta (subyrėjusi) 

vienuose karališkuosiuose rūmuose ir dabar yra atkurta iš fragmentų. Kuriuose rūmuose ji rasta?  

Knoso arba 

Minų arba 
Labirinto 

KNOSSOS (ΚΝΩΣΌΣ) accept, KNOSSOS 
Palace, MINOAN Palace, or  LABYRINTH 
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Gyvenimas 
 

 

1. Šiuo vardu pavadintas sūris gaminamas iš neapdoroto karvės pieno. Likusiomis išrūgomis šeriamos kiaulės, 

iš kurių mėsos pagamintas kumpis taip pat vadinamas šio miesto vardu. Apie kokį Italijos miestą kalbame? 

PARMA 

2. Kurioje šalyje buvo įkurta ,,Bang & Olufsen“ kompanija, kurianti tokius išskirtinės kokybės buitinius 

elektros prietaisus kaip televizoriai ir garso sistemos? 

DANIJA 

3. Kaip trumpai indoneziečių virtuvėje vadinami bet kokie virti ar kepti (pastarieji -  itin populiarūs) ryţiai? NASI 

4. Kurio britų gydytojo darbai onkologijos srityje buvo tokie svarbūs, kad iki šiol kraujo vėţio arba limfomos 

formos skirstomos į dvi grupes, kurių abi vadinamos jo vardu, kai kurių pavadinimą pradedant ţodeliu ,,ne“? 

Tomas Hodţkinas (Thomas 

HODGKIN) 

5. Tai buvo ketvirtoji gyva pagauta orka , pirmoji išgyvenusi ilgesnį laiką nelaisvėje. Pagauta 1965 m. ji tapo 

Jūros pasaulio orkų šou ţvaigţde, kuriame pasirodydavo iki pat mirties 1971 m. Nuo to laiko, visi pasirodymai 

ir pats šou vadinami šios orkos vardu. Kuo vardu šis atlikėjas, kurio pasirodymai buvo rengiami ,,Sea World“ 
parkuose? 

SHAMU (Šamu) šou 

6. Šį skanėstą sukūrė italų vienuolis, skatindamas vaikus mintinai mokytis maldų. Jis primena ant krūtinės 

sukryţiuotas maldai rankas. Kaip vadinasi skanėstas, kurio lotyniškasis pavadinimas reiškia ,,maţąsias 
rankeles“?  

PRETZEL (iš ,,bracchiatus“) 

7. Nuo 2003 m. ši įmonė priklauso ,,Eni“ grupei.  Jos pavadinimas  - akronimas  ţodţių italų kalba, reiškiantis 

,,Generalinė Italijos naftos bendrovė“. Kaip ši įmonė vadinasi?  

,,AGIP“ (Azienda Generale Italiana 

Petroli) 

8. Įkurta 1828 m., ši parfumerijos bendrovė – viena seniausių Prancūzijoje. Bendrovės sėkmės istorija prasidėjo 
nuo 1853 m., kai jai vadovavo Pierre-François, sukūręs odekoloną ,,Impériale“ ir taip  tapęs oficialiu Jo 

Didenybės parfumeriu (Prancūzijoje). Taip kūrėjui atsivėrė galimybė sukurti kvepalus Britanijos karalienei 

Viktorijai ir Ispanijos karalienei Izabelei II. Ţymiausių 20-ojo amţiaus kvapų sąraše - ,,Mitsuoko“, ,,Shalimar“ 
ir ,,Samsara“. Būtent ši bendrovė pirmoji lūpų daţus patalpino  kulką primenančiame konteineryje. Kaip 

vadinasi ši istorinė bendrovė? 

,,GUERLAIN“ 

9. Suaugusio ţmogaus organizme (kitaip nei embrioninėje stadijoje), ji veikia drauge su progenitorinėmis 
ląstelėmis, atstatydama sistemas. Kuris ląstelių tipas gali virsti bet kokia kita ţmogaus organizmo ląstele?  

Kamieninė ląstelė  

10. Ši kompanija namų elektronikos prietaisus pardavinėjo paţymėtus prekių ţenklu ,,GoldStar“, o namų 

apyvokos (pvz. muilą, dantų pastą) prekes ţymėjo prekių ţenklu ,,Lucky“. 1995 m., siekdama tapti 

konkurencingesnė vakaruose,  įmonė pakeitė pavadinimą. Kaip ji vadinasi dabar? 

LG (reiškia Lucky Goldstar) 

11. Ţodis ,,karantinas“ (angl. quarantine) gimė 14 amţiuje, kai ţmonės suprato, kad marą atneša iš Levantės 

grįţtantys laivai. Venecijoje buvo išleistas įsakas, reikalaujantis kuriam laikui izoliuoti laivus ir taip patikrinti ar 

nepasireikš liga. Taip buvo siekiama išvengti ligos perdavimo per ţmones ir prekes. Ţodis ,,karantinas“ reiškia 
dienų, kurias laivai turėjo likti izoliuoti, skaičių. Koks tai skaičius?  
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12. Naujienų šaltiniai šio kokteilio atgimimą priskiria išskirtinai kultiniam brolių Koenų (Coen) filmui ,,Didysis 

Lebovskis“ (angl. ,,The Big Lebowski“) . Jį sudaro 2 dalys degtinės, 1 dalis ,,Kahlua“ arba kito kavos skonio 

likerio ir 1dalis grietinėlės. Kaip vadinasi šis kokteilis? 

,,Baltasis rusas“ 

13. Šį Naujojo Amţiaus (angl. New Age) judėjimą 1973 m. įkūrė prancūzas Claude„as Vorilhonas, teigęs 

susidūręs su NSO. Pasekėjai tiki, kad visi ţmonės – ateivių palikuonys . Šio judėjimo pavadinimas kilęs iš 

vardo, kuriuo nuo 1973 m. buvo vadinamas Vorilhonas. Kaip vadinasi šis judėjimas, kurio vienas simbolių 
vienija Dovydo ţvaigţdę ir svastiką?  

RAELININKAI (iš Raelio) 

14. Kuo vardu kūrėjas, kurį 2000 m. spalį Niujorke vykusiuose mados apdovanojimuose ,,VH1/Vogue 

Fashion Awards“ nustebino jo įţymusis tėvas, įteikdamas ,,Metų dizainerio“ apdovanojimą uţ indėlį į ,,Chloe“  

mados namų veiklą?  

Stela Makartni (Stella McCARTNEY) 

15. Kaip žymima rečiausia kraujo grupė, kai kitos  trys – O, A ir B? 

 

AB 

16. Kai kuriems ţmonėms pasireiškia retas sveikatos sutrikimas, kuriam būdingas nesimetriškas kūno 

prakaitavimas ir išraudimas krūtinės, kaklo ir veido srityje. Tai reiškia, kad nors viena kūno pusė smarkiai 
prakaituoja bei kaista, kitai šie simptomai nepasireiškia visai. Kokio ,,Commedia dell'arte“ personažo  vardu 

šis sutrikimas pavadintas?  

Arlekinas (Arlekino sindromas) 

17. ,,Epicondylitis Lateralis“ – sveikatos sutrikimas, gydoma skyrus įtvarą, nesteroidinius priešuţdegiminius 
vaistus, šaldant ledu ar net kortizono injekcijomis. Nors, greičiausiai, geriausias vaistas – poilsis. Kaip 

Tenisininko alkūnė arba Teniso 
alkūnė (ne golfininko alkūnė, 



 

populiariai žmonės šią būklę vadina?  medicinoje vadinama medialiniu 
epikondilitu)  

18. Kaip tipografijoje vadinamos uţkardos tokiuose šriftuose kaip ,,Algerian“, ,,Book Antiqua“ ir 

,,Garamond“, kurias matome po raide A šiame šrifte, tačiau nematome ,,Arial“ šrifte? 

SERIFAI 

19. Kokia šventė nuo 1850 m. kasmet švenčiama  ,,Teresės pievoje“ (vok. Theresienwiese), pavadintoje 
Bavarijos Teresės, ištekėjusios šioje vietoje uţ Karaliaus Liudviko I , garbei?  

(Miunchenas) ,,OKTOBERFEST“ 

20. Kaip vadinami nedideli mieliniai grikinių arba kvietiniu miltų paplotėliai, paprastai patiekiami su 

grietine, kilę iš rusiškos virtuvės?  

Blynai 

21. Kokioje itin populiarioje turistų lankomoje vietoje yra daugybė atrakcijų, kurių maţiau ţinomomis 
pavadintume Timo Arnoldo kiniško biliardo (pinbolo, angl. pinball) pasiekimų muziejų, šuolius uţdelstu 

parašiuto išskleidimu (angl. skydiving) patalpose (anksčiau vadintas ,,Flyaway“) bei Tutanchamono kapo 

kopiją. Ši vieta dar vadinama didţiausia pasaulyje dovanų krautuve. Kaip ji vadinasi?  

LAS VEGAS 

22. Kuri 93 metų amžiaus žvaigždė, buvusi Mis Vengrija (1936  m.) 2011 m. sausį davė leidimą amputuoti 
dešiniąją koją, taip tikėdamasi išgelbėti savo gyvybę? 

Zsa Zsa GABOR 

23. Šis 916 ml ,,Starbucks“ puodelis vadinamas didţiausiu kavos puodeliu. Jo tūris didesnis nei tipinio ţmogaus 

skrandţio, o paprašę maţesnio puodelio gausite  325 ml maţesnę talpą. Kaip italai vadina šį didžiulį puodelį?  

TRENTA (trisdešimt itališkai)  

24. Kurį 1914 m. savo vardo mados namus įkūrusį ispanų-baskų (1875-1972) dizainerį Christianas Dioras 
kartą pavadino ,,mūsų visų meistru“, ir kurį dabar galbūt geriau ţinome dėl prabangių rankinių?  

Cristóbal BALENCIAGA Eizaguirre 

25. Broliai Adis ir Rudolphas Dassleriai ,,Dassler Brothers Shoe Company“ įkūrė 1924 m. Tačiau 1948 m. 

verslą jie pasidalino. Adis Dassleris įkūrė ,,Adidas“. Jo brolis taip pat įkūrė sportinės aprangos bendrovę, kuri 
iki šiol uţima svarbią vietą pasaulinėje rinkoje. Ši bendrovė ţinoma kaip Ushaino Bolto rėmėja bei dėl 1970 m. 

Futbolo Pasaulio taurės metu įvykusio incidento, kai bendrovės prašymu Pele kreipėsi  į teisėją, kad šis prieš 

pat finalo pradţią sustabdytų ţaidimą ir leistų jam iš naujo uţsirišti batus, taip parodydamas juos visam 
pasauliui. Kaip vadinasi  ši kompanija?  

PUMA 

26. Jemene ir Omane durklas sudaro dalį tradicinio vyriško kostiumo. Vietiniai papročiai reikalauja, kad durklo 

rankena būtų gyvūninės kilmės, todėl, dėl brakonierių šiam gyvūnui gresia išnykimas. Iš ko turi būti 

pagaminta durklo rankena? 

Raganosio ragas 

27. Kaip vadinasi nešiojamas elektroninių knygų skaitytuvas, kurį sukūrė dukterinė Amazon.com 

kompanija, rinkai jį pirmą kartą pristačiusi 2007 m.? 

,,KINDLE“ 

28. Kokios valstybės piečiausia valstija yra Pietų Rio Grandė (orig. k. Rio Grande do Sul), iš kurios kilę 
daugiausia supermodelių pasaulyje, kurių ţinomiausia - Giselle Bundchen? 

BRAZILIJA 

29. Kuriame JAV mieste yra ,,Faneuil Hall“ turgavietė – ţinomų oracijų vieta, kurioje uţ nepriklausomybę 

kolonistų minios akivaizdoje pasisakė  Samuelis Adamsas  ir kuri 2008 m. tapo ketvirta  pagal turistų 

lankomumą vieta Amerikoje, sulaukusia 20 milijonų lankytojų 

BOSTONAS 

30. Tikėtina, kad tai per 24 val. ciklą veikia visi ţmonės. Kokia tai gyvybiškai svarbi funkcija, kurios 

cirkadiniuose ritmuose dalyvauja hormonas melatoninas?  

MIEGAS 
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Mokslas 

 
1. Kokios paukščių šeimos didţiausias atstovas yra vos 20 cm ilgio ir  apie 20 gramų svorio Patagona 
gigas? 

KOLIBRIŲ 

2. Koks matavimo vienetas buvo išvestas iš atstumo “nuo Ţemės pusiaujo iki ašigalio” padalinto iš 10 

milijonų?  

1 METRAS 

3. Libijoje išgaunama nafta yra viena kokybiškiausių pasaulyje nes ji yra daugumoje “lengva ir saldi”. 

Lengvumas reiškia maţą specifinį svorį, o tai kad ji saldi reiškia kad joje yra maţiau negu 0,5% vieno 

cheminio elemento. Kokio? 

SIEROS 

4. Kokiame taške Celsijaus ir Farenheito skalės susitinka? Kitaip tariant, tam tikroje temperatūroje abi jos 
rodo tą patį skaičių. Kokia tai temperatūra?  
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5. Kokių gyvūnų dvi gentys (Sorex ir Blarina) buvo pirmieji sausumos ţinduoliai neskaitant šikšnosparnių, 

kurių naudojimasis ultragarsu buvo įrodytas? Skirtingai negu šikšnosparniai, šie padarai ultragarsu naudojasi 
tik tirdami savo gyvenamąją vietą. 

KIRSTUKAI 

6. Viena iš dviejų pagrindinių modernios ekonominės teorijos srovių, ši monetaristinė mokykla yra siejama 

su vieno JAV universiteto ekonomikos fakultetu, ir pagal jį vadinama. Kokiu universitetu? Ši sritis ypač 

vystėsi 1970-aisis profesoriaus Miltonu Frydmano dėka. 

ČIKAGOS 

7. Kokia konstanta, siejanti matematiką su menais, gali būti apibrėţiamas kaip santykis tarp a+b su a kaip a 

su b, arba tiksliau 1 plius kvadratinė šaknis iš 5 padalinta iš 2? Tai iracionalus skaičius, apytiksliai lygus 

1.618034. Naudojamas mene ar architektūroje jis daţnai vadinamas maloniu akiai, ir taip pat yra apytikslė 
Fibonačio sekos progresija.  

Fi ( )arba AUKSINIS SANTYKIS, 

AUKSINIS PJŪVIS  

8. Koks žinduolis, išgąsdintas gebantis pašokti iki 1 metro į orą, unikalus tuo kad visada atsiveda identišką 

ketvertuką palikuonių? 

(Devynjuostis) ŠARVUOTIS 

9. Kokioje Nobelio premijos kategorijoje pirmąja moterimi laureate 2009-aisiais tapo profesorė Elinora 
Ostrom iš Indianos Universiteto kartu su kitu amerikiečiu profesoriumi Oliveriu Viljamsonu (Williamson)? 

EKONOMIKOS 

10. Kaip techninis terminas geologijoje šis ţodis buvo įvestas Klarenso Datono (Dutton) ir gerai ţinomas 

angliškojo Scrabble ţaidėjų tarpe. Jis reiškia lavą, kurioje dėl didelio klampumo arba nukošimo 

susiformuoja fragmentuoti, nelygūs, kartais spygliuoti arba blokiniai paviršiai. Šis ţodis havajietiškai reiškia 
“Akmenuota nelygi lava”. Koks tai žodis? 

'A'A arba AA 

11. Vienas iš labiausiai tiriamų kandidatų kontroliuojamai termobranduolinei reakcijai, šis įrenginys naudoja 

magnetinį lauką sulaikyti plazmai toro (riestainio) formoje. Šie įrenginiai buvo išrasti praeito amţiaus 

šeštajame dešimtmetyje sovietų fizikų Igorio Tamo ir Andrejaus Sacharovo. Kaip jie pavadinti?  

TOKAMAK 

12. Šis italų ekonomistas ir sociologas geriausiai ţinomas dėl savo principo kad 80% pasekmių kyla iš 20% 

prieţasčių. Pavyzdţiui pastebėta kad 80% ţemės Italijoje valdoma 20% ţmonių. Šis principas kartais 
vadinamas “svarbios maţumos taisykle” arba tiesiog 80-20 taisykle, ir su juo susijusi lentelė buvo pavadinta 

pagal šį mokslininką. Kokia jo pavardė?  

Vilfredas PARETAS / Vilfredo PARETO 

13. Kaip bendrai vadinami virusai, kuriuose genetinė informacija saugojama RNR (o ne DNR) ir kurie 

kopijuoja šią informaciją į šeimininko ląstelių DNR (atvirkščiai negu veikia dauguma genetinio dauginimo 
mechanizmų)? Labiausiai ţinomas jų tarpe yra Ţmogaus imunodeficito virusas, sukeliantis AIDS.   

RETROVIRUSAI 

14. Kadangi amalo uogos būdavo naudojamos klijams, kuriais ištepus laimo šakeles jomis būdavo gaudomi 

paukščiai, šio termino angliškas pavadinimas kilęs iš lotyniško amalo pavadinimo. Jis apibrėţiamas kaip 

KLAMPUMAS (VISCOSITY) 



 

skysčio arba dujų atsparumas formos pasikeitimui, arba kaip gretimų regionų judėjimas viena kitos 
atţvilgiu. Jis taip pat reiškia pasipriešinimą tekėjimui. Kas tai per terminas?  

15. Anglis turi daug bendra su kitu elementu tiesiai po ja periodinėje lentelėje, tiek daug kad mokslinėje 

fantastikoje galima rasti jo pagrindu sukurtų gyvybės formų. Koks tai elementas?  

SILICIS 

16. Šis terminas reiškia maistingą audinį gaubtasėklių augalų sėklos viduje,  kuris apsupa ir maitina 

besivystantį gemalą. Jis yra svarbus maisto šaltinis ţmonėms, kadangi būtent ta dalis malama į miltus 

duonai kepti. Jis taip pat yra salykle, yra pagrindinis alaus ingredientas ir sudaro valgomas kukurūzų ir 
kokoso dalis. Kas tai? 

ENDOSPERMAS 

17. Aukštos energijos dalelės judančios per permatomą medţiagą (pvz. vandenį) sukelia švytėjimą. Tai yra 

šviesinis ekvivalentas garso bangai sukeltai viršgarsiniu greičiu judančio objekto, kadangi jį sukelia dalelės 

judančios didesniu greičiu negu šviesos greitis vandenyje. Kaip vadinasi šis švytėjimas arba radiacija?  

ČERENKOVO radiacija.  

18. Kokiu vardu bendrai vadinami 15 lantanoidų grupės element, skandis ir itris? RETOSIOS ŢEMĖS elementai (RARE 

EARTH) 

19. Kaip populiariai vadinama medžiaga, chemiškai uţrašoma  D2O or HDO? SUNKUSIS VANDUO (D reiškia Deuterį) 

20. Šis vijoklinis augalas, kilęs iš Japonijos ir pietryčių Kinijos, ţinomas dėl savo neįtikėtino augimo 
greičio, iki 30 cm per dieną. Jis gerai prisitaikė pietinėse JAV, kur laikomas piktţole, nes uţdengia kitus 

augalus. Ten jis pravardţiuojamas “piktţole nuţudţiuse Pietus”. Tikrasis šio augalo pavadinimas kilęs iš 

japonų kalbos. Koks tai augalas?  

KUDZU 

21. Kaip fizikoje vadinamas pastovus atsitiktinis dalelių, esančių skystyje arba dujose, judėjimas, gerai 
matomas dūmuose arba dujose? Jis buvo pavadintas XIX a. škotų mokslininko pavarde, bet jau apie 60 

m.pr.Kr. buvo aprašytas Lukrecijaus.  

BRAUNO judėjimas 

22. Iki palyginti neseniai buvo manoma kad kiekvienoje gyvybės formoje yra 6 būtini elementai: anglis, 
vandenilis, deguonis, azotas, siera ir fosforas. Pernai metų pabaigoje buvo iškeltas teiginys kad bakterija, 

rasta Kalifornijos Mono eţere (Mono Lake), sugeba pakeisti savo ląstelių struktūroje fosforą kitu elementu, 

kuris labiau ţinomas dėl savo nuodingumo. Kokiu?  

ARSENU 

23. Kas yra elektrono antidalelė, sukuriama atominio skilimo ir naudojama medicininiuose medicininiuose 
tyrimuose?  

POZITRONAS 

24. Nedidelė Geirfuglaskerio (Geirfuglasker) vulkaninė sala buvo apsupta skardţių ir neprieinama 

ţmonėms. Tai buvo paskutinis ţinomas Pinguinus impennis, islandų vadinamų "geirfugl”, prieglobstis. 
1830-aisiais išsiverţus vulkanui uola nugrimzdo ir paukščiai persikėlė į kitą, Eldey salą, kuri deja buvo iš 

vienos pusės prieinama ţmonėms ir šie paukščiai buvo išnaikinti. Kokie? (ţr. paveikslėlį) 

DIDŢIOJI ALKA 

25. Vienas keisčiausių išlikusių paukščių yra maţdaug fazano dydţio tropinis paukštis ilgu kaklu ir maţa 
galva, randamas Pietų Amerikos pelkėse, paupio miškuose ir mangrovėse Amazonės baseine ir Orinoko 

ţiotyse. Jaunikliai turi po du didelius nagus ant kiekvieno sparno, kas leido kai kuriems mokslininkams 

susieti šiuos gyvūnus su fosiliniais Archaeopteryx iš dinozaurų eros. Jų virškinimo sistema fermentuoja 
augalus nelyginant karvės. Kas šis paslaptingas paukštis? (ţr. paveikslėlį) 

HOACINAS (Opisthocomus hoazin) 

26. Šio į katę panašaus gyvūno iš  Viverra genties pavadinimas yra toks pat kaip vaškinės medţiagos 

naudojamos kaip kvepalų fiksatorius. Labai vertinama kopi luwak kavos rūšis yra gaminama iš pupelių, 

pereinančių šio per jo virškinamąjį traką. Šis gyvūnas taip pat įtariamas SARS platinimu. Kas jis? (ţr. 
paveikslėlį) 

CIVETA 

27. DNR analizės parodė kad ši šunų veislė priklauso pačioms seniausioms, tiesiogiai kilusioms iš pačių 

pirmųjų šunų. Kaip vadinasi ši veislė, laikoma Japonijos nacionaliniu turtu? (ţr. paveikslėlį) 

AKITA INU 

28. 2005-aisiais Tarptautinis Botanikos Kongresas pasiūlė padalinti šią gentį ir naudoti dabartinį pavadinimą 
tik Australijos rūšims. Tai reikštų kad šis medis, Afrikos savanos simbolis, turėtų būti pervadintas į 

Senegalia ar Vachellia. Kokia didelė medžių gentis buvo padalinta? (ţr. paveikslėlį) 

AKACIJOS 

29. Ši rajų šeima randama tropiniuose pakrančių vandenyse, nors kai kurios rūšys įplaukia ir į gėlus 
vandenis. Šios ţuvys  neypatingai agresyvios ir paprastai vengia kontaktų su ţmonėmis. Tačiau būtent šios 

rūšies ţuvis 2006-aisiais uţmušė “Krokodilų gaudytoją” Stivą Irviną (Steve Irwin). Kokia tai rajų šeima? 

(ţr. paveikslėlį) 

DYGLIAUODEGĖS RAJOS / DASYATIDAE / 
PIJLSTAARTROGGEN 

30. Šis JAV-Kanados eksperimentinis psichologas, kognityvistas ir lingvistas yra taip pat ir kelių mokslo 
populiarinimo knygų autorius, tokių kaip “Kalbos instinktas” (The Language Instinct,1994), “Kaip veikia 

protas” (How the Mind Works, 1997), “Tabula rasa” (The Blank Slate, 2002) ir “Minčių medţiaga” (The 
Stuff of Thought, 2007). Jis tvirtina kad kalba yra “instinktas” arba biologinė adaptacija formuojama 

natūralios atrankos.  Kas jis?  (ţr. paveikslėlį) 

Stivenas PINKERIS 

 
 

 


