2011 m. Birţelio 4 d.

2 kėlinys (Istorija, Komunikavimas, Sportas ir ţaidimai, Pasaulis)
PRAŠOME NEŢIŪRĖTI Į KITUS PUSLAPIUS IKI PRASIDĖS RENGINYS
SUSIPAŢINKITE SU ŠIAIS UŢRAŠAIS
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. 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. Daugiausiai taškų surinkęs ţmogus iš visų dalyvajuančių valstybių taps TVA 2011 m. Pasaulio viktorinos čempionu.
7. 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.
8. Nenumatyto įvykio atvejo Augustinas Ţemaitis, TVA atstovas Lietuvoje priims sprendimą (Vilniuje), o Panevėţyje sprendimą priims
Aistė Ţemaitienė.
9. Sutikimas atsakinėti šiuos klausimus reiškia, jog sutinkate su šiomis taisyklėmis.
Klausimus iš anglų kalbos vertė: Augustinas Žemaitis (istorija, pasaulis, sportas ir žaidimai), Vytautas Juodis (komunikavimas)
Tikimės, kad viktorina bus jums pakankmai sudėtinga bei įdomi.
Sėkmės!
Protmušio, Tarptautinės viktorinos asociacijos ir Babilono komandos.
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PVČ 2011
Istorija
1.

Kokios šalies pirmąja prezidente moterimi 2010 m. tapo Dilma Rousseff?

2. Armand-Jean du Plessis (gimė 1585 m., mirė 1642 m.) buvo turbūt pirmasis istorijoje ţmogus, kurio
pareigos vadinosi “ministras pirmininkas”. Kokiu vardu jis labiau žinomas?
3. Iki šios dvi arabų šalys susivienijo į vieną 1990 m., viena jų buvo vienintelė arabų pasaulyje marksistinė
valstybė. Kokią naują Respubliką sukūrė šios šalys, kuomet susivienijo?

4. Ši moteris 1986 m. – 1992 m. buvo Filipinų prezidentė. Ji labiausiai ţinoma todėl, kad 1986 m. vedė į
priekį EDSA revoliuciją, nuvertusią Ferdinando Markoso (Ferdinand Marcos) reţimą bei grąţinusią
Filipinams demokratiją. Tais pačiais metais TIME ţurnalas ją pripaţino metų moterimi. Kas ji?
5. Koks yra labiausiai žinomas vardas Argentinos prezidento Chuano Perono (Juan Peron) ţmonos, kuri
po Perono mirties 1974 m. buvo Argentinos prezidente? (1976 m. ji nuversta)

6. Šį ţmogų Gineso rekordų knyga įvardija kaip politiką, kuris per gyvenimą uţėmė didţiausią skaičių
skirting politinių pareigybių. Nuo 1941 m. iki galutinio pareigų netekimo 2004 m. jis buvo ir Kambodţos
karalius, ir suverenus princas, ir ministras pirmininkas, ir prezidentas, ir tiesiog valstybės vadovas. Kas
jis?
7. Kurioje JAV valstijoje buvo įkurtas Ku Kluks Klanas (1865 m.), o po 103 metų nuţudytas Martinas
Liuteris Kingas?
8. Pirmieji trys Šventosios Romos imperatoriai (po Karolio didţiojo) visi vadinosi tuo pačiu vardu, taigi,
vadinti “pirmuoju”, “antruoju” ir “trečiuoju”. Koks buvo visų šių valstybės, besidriekusios nuo
šiaurinės Vokietijos iki vidurinės Italijos valdovų vardas?
9. Vadas Lapu-Lapu savo gimtuosiuose Filipinuose gerbiamas kaip nacionalinis didvyris, nes nugalėjo
vakariečius kolonistus Maktano mūšyje (1521 m.). Kuris iš pagrindinių europiečių atradėjų žuvo šiame
mūšyje?
10. Kokiu vardu (kaip manoma, kilusiu iš turkų k.) vadintas Rusijos (taip pat Rumunijos, Bulgarijos)
kilmingasis luomas, buvęs vienu laipteliu ţemiau kunigaikščių, ir gyvavęs nuo X a. iki XVII a.?

Brazilijos
BRAZIL
Kardinolas Rišeljė
Kardinolas Richelieu
Cardinal RICHELIEU
Jemeną
(tos šalys buvo: marksistinė
Jemeno Respublika, kitaip – Pietų
Jemenas, bei Jemeno Arabų
Respublika, arba Šiaurės
Jemenas)
Republic of YEMEN (Marxist
People‟s Democratic Republic of
Yemen aka “South Yemen‟,
merged with the northern, Yemen
Arab Republic)
Korason Akino
Corazon Aquino
Corazon AQUINO
Izabelė
(tikrasis vardas Marija Estela
Martinez Kartas de Peron)
ISABEL (actually named María
Estela Martínez Cartas de
Perón)
“Karalius-tėvas” Norodomas
Sinhanukas
(pakanka parašyti
“Sinhanukas”)
King-Father Norodom
SIHANOUK
Tenesyje
TENNESSEE
Otonas
Otto
OTTO
Ferdinandas Megelanas
Ferdinant Magellan
Ferdinand MAGELLAN
Bajoras
Bojarinas
BOYAR
Grenlandijos
GREENLAND
Menachimas Beginas
(iš Izraelio)
Menachem BEGIN (Israel)

11. Kurios Danijos kolonijos gubernatorius – jaunas valdininkas vardu Eske Brunas (Eske Brun) – padėjo
šiai kolonijai išvengti nacių okupacijos net ir po to, kai 1940 m. pati Danija buvo okuoputa?
12. 1943 m. Britanijos kolinijinė administracija Palestinoje išleido plakatą “IEŠKOMAS” (“WANTED”)
su dešimties ieškomų teroristų fotografijomis. Pagal abėcėlę pirmasis ţmogus šiame sąraše buvo Lenkijos
klerkas kurio įsidėmėtinais bruoţais įvardyta: ”nešioja akinius, pilnapadis, sugedę dantys”. Šis “teroristas
klerkas” vėliau tapo savo šalies ministru pirmininku ir laimėjo nobelio taikos premiją. Kas jis?
13. Senovės Egipte buvo laikoma, kad yra trys metų laikai. Koks kasmetis įvykis laikytas Naujųjų metų
Nilo potvynis arba Potvynis
(taigi, naujo trijų metų laikų ciklo) pradţia?
FLOODING or RISING OF
THE NILE
14. Ši tamilų dinastija valdė didţiąją pietinės Indijos dalį, o taip pat teritorijas Pietryčių Azijoje (pvz.
Čolų
Sumatrą ir Javą) nuo X a. iki XII a. po Kristaus. Jų palikimas – kai kurie iš ţymiausių dravidų
CHOLA
architektūros bei tamilū literatūros pavyzdţių. Kokia tai dinastija (jos karaliai buvo Radţa Radţa bei
Radţendra I)?
15. Šis jaunos Romos Respublikos didvyris didţiąją gyvenimo dalį praleido ūkininkaudamas trijuose
LUCIJUS KVINKCIJUS ARBA
akruose ţemės, tačiau per kritinę padėtį, susidariusią 485 m. pr. Kr., jis buvo paskirtas diktatoriumi. Jis
CINCINATAS
priėmė šias pareigas – ir iš buvo jose tiek, kiek buvo būtina, o tuomet iškart atsistatydino (po 16 dienų nuo (MIESTAS, PAVADINTAS JO
paskyrimo). Jo garbei netiesiogiai pavadintas vienas iš 25 didţiausių JAV miestų (2008 m. surašymo
GARBEI – CINCINATIS)
duomenimis). Kas buvo šis garsus romėnas?
LUCIUS QUINCTIUS or
CINCINNATUS (city named
for the Society of the
Cincinnati, which was named
for him)
16. Ši kunigaikštystė buvo Lenkijos-Lietuvos valstybės lenas, de facto nepriklausoma šalis. Tai buvo
Kuršas
maţiausia Europos šalis, bandţiusi įsteigti koloniją Naujajame Pasaulyje (ji buvo įkūrusi gyvenvietę
(pilnas pavadinimas: Kuršo ir
Tobago saloje). Vėliau ši kunigaikštystė tapo Rusijos Imperijos dalimi. Dabar jos teritorija įeina į Latvijos Ţiemgalos Kunigaikštystė)
sudėtį. Koks šios buvusios kunigaikštystės pavadinimas?
Duchy of COURLAND and
Semigallia

17. Koks žmogus, sakoma, pats vienas prisidėjo prie klimato kaitos, nes per pusantro šimto metų trukusius Temudzinas arba Čingis Chanas
uţkariavimus jo ir jo palikuonių armijos išţudė 40 milijonų ţmonių ir didelė dalis tų 22% pasaulio ţemės
(NETINKA: tik Čingis arba tik
paviršiaus, kuriuos jie uţkariavo, apaugo miškais? Jis mirė 1227 m.
Chanas, nes Chanas nėra
pavardė, o titulas)
TEMUJIN or GENGHIS
KHAN (do not accept „Khan‟ or
„Genghis‟; it‟s not a surname
but a title)
18. Jis buvo pirmasis JAV prezidentas, nuo gimimo buvęs JAV piliečiu ir kartu – pirmasis JAV
Martinas Van Burenas
prezidentas, kuriam anglų kalba nebuvo gimtoji. Kas jis?
(gimtoji kalba – olandų)
Martin VAN BUREN (he spoke
Dutch)
Kurdas
19. Saladinas (Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb) gimė Tikrite – tame pat mieste, kur ir Sadamas Huseinas.
Saladinas tapo pirmasis ajubidų sultonas. Jis valdė Egiptą, Siriją, Mesopotamiją, Jemeną ir Hedţazą. Buvo KURDS
musulmonas sunitas. Kokia jo tautybė?
20. Nors ir iki tol buvo protestų, pirmąsyk antiglobalistų judėjimas į pasaulio antraštes pateko po 1999 m.
Siatlyje
lapkričio 30 d. protest prieš Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ministrų konferenciją. Ši
Sietle
“mobilizacija”, kartais vadinama “N30”, privedė prie susirėmimų su policija, kuri tuomet panaudojo
SEATTLE
ašarines dujas ir išsklaidė protestuotojus (nors jų dauguma buvo taikūs). Kuriame JAV mieste įvyko šie
protestai?
21. Tarp legendų apie jį yr air pasakojimas, kaip jis išsilaipinęs saloje, kuri pasirodţiusi esanti didelis
Šventasis Brendonas
banginis. Jis pripaţįstamas vienu ankstyvųjų airių vienuolių – šventųjų. Jo diena yra geguţės 16 d. Jis – ir
(airių k. BRÉANAINN, anglų
bebaimis keliautojas, ţinomas pravardėmis “Navigatorius”, “Keliautojas”, “Stiprusis”. Kas jis?
k. BRENDAN)
Saint BRENDAN of Clonfert
(acc. BRÉANAINN)
22. Kurios salos žmonės raiţė rongorongo piktogramas (raides) ant šimtų medinių lentelių? Tačiau šių
Velykų sala arba
ţmonių palikuonys jau pamiršo, kaip šį raštą perskaityti.
Rapa Niujis arba
Rapa Nui
EASTER Island accept RAPA
NUI
23. Kokiu pavadinimu iš dviejų ţodţių vadinti kolonistai Alţyre (daugiausiai Prancūzijos piliečiai) iki
Pieds Noirs arba
pastarosios šalies nepriklausomybės 1962 m.?
Juodapėdţiai arba
Juodos pėdos
PIEDS NOIRS / BLACK FEET
24. Viena Ejafjalajiokulio ugnikalnio Islandijoje išsiverţimo bei dėl šio išsiverţimo susidariusių skrydţių
Stenlis A. Makkristalas
atidėjimų pasekmių – galimybė Rolling Stone reporteriams išgirsti vieno JAV generolo mintis, kuriose jis
Stanley A. McChristal
kritikavo Obamos veiksmus vadovaujant karui Afganistane. Kas šis generolas, vėliau nušalintas nuo
Stanley A. MCCHRYSTAL
tarnybos?
25. Kokia šalis vadinama “Paskutiniąja Europos diktatūra”? Jai nuo 1994 m. vadovauja prezidentas
Baltarusija arba
Aliaksandras Lukašenka.
Gudija
BELARUS
26. Senovėje tai buvo iberų bei romėnų miestas. Arabai jį pavertė vienu labiausiai paţengusių pasaulio
KORDOBA
miestų. Čia buvo šimtai mečečių ir viešųjų pirčių, apie 70 bibliotekų. Savo klestėjimo metu mieste gyveno CÓRDOBA accept  ق رط بةor
500 tūkstančių gyventojų (dešimt kartų daugiau nei tų laikų Paryţiuje), o gatvių apšvietimas jame atsirado QURṭUBA
700 metų anksčiau, nei Londone. Koks tai Pirėnų pusiasalio miestas?
27. Dţadţau mūšyje 1707 m. nugalėjęs savo brolį Azamą Šachą jis tapo Mogolų Imperijos Indijoje
Bahaduras
valdovu. Tikrasis jo vardas buvo Kutbas Uddinas Muchamedas Muazamas, o vėliau tėvas Aurangzebas jį
BAHADUR Shah (I)
praminė Šach Alamu. Kokį vardą šis žmogus pasirinko, kai tapo Mogolų imperatoriumi? (persiškai šis
vardas reiškia “drąsus”)
28. Naujieji Hebridai – salos pietiniame Ramiajame vandenyne – buvo kolonizuotos Britanijos ir
Vanuatu
Prancūzijos XVIII a., greitai po to, kai čia apsilankė kapitonas Dţeimsas Kukas (James Cook). Šias salas
VANUATU
kartu valdė Didţioji Britanija ir Prancūzija nuo 1906 m. iki 1980 m., kuomet jos tapo nepriklausomomis.
Kaip vadinasi čia įsikūrusi nepriklausoma valstybė?
29. 2011 m. Į Haitį po 25 tremties metų atvyko Ţanas Klodas Diuvaljė (Jean-Claude Duvalier). Šis
Sūnelis daktaras arba
atvykimas sukėlė prieštaringų vertinimų – nes iki 1985 m. Šis ţmogus buvo Haičio diktatorius. Kokia
Baby Doc arba
Bebe Doc
anuomet buvo (ir dabar tebėra) šio žmogaus pravardė?
(Pravardė kilo iš to, kad jo
tėvas, irgi Haičio diktatorius,
vadintas “Tėveliu daktaru” –
tokią pravardę gavo kai
dalyvavo JAV remtoje
kampanijoje siekusioje uţkirsti
kelią ligų plitimui Haityje)
BABY DOC (son of Papa Doc
Duvalier)
30. Prie kokios Afrikos valstybės pavadinimo pridėję vieną papildomą priebalsį gausime vieno iš
Ugandos
pagrindinių tos valstybės administracinių vienetų pavadinimą? Šis administracinis vienetas istoriškai buvo (administracinis vienetas –
galinga ir nepriklausoma šalis, valdoma karalių, nuo XIV a. iki šių dienų vadinamų Kabakomis.
Buganda)
(B)UGANDA or in French
(B/O)UGANDA
PVČ 2011
Komunikavimas

1. Kaip vadinosi 2004 metų filmas apie jaunojo Če Gevaros (Che Guevara) keliones po Pietų
Ameriką 1952-aisiais kuriame vaidino Gaelis Garsija Bernalis (Gael Garcia Bernal)?
2. Sėdėdamas Genujos kalėjime, rašytojas Rustikelo iš Pizos (Rustichello of Pise) susipaţino su
vienu ţinomu ţmogumi ir jo istorijas vėliau panaudojo savo knygai “Il Milione” (“Milijonai”), kuri
labai išpopuliarėjo. Todėl galima sakyti kad būtent Rustičelo yra “Milijonų” autorius, o ne minėtas
jo bendraamţis. Kas jis?
3. Kaip vadinasi eilėraštis iš 17 skiemenų, išdėliotų trimis eilutėmis, kurių pirmoje – 5 skiemenys,
antroje – 7, trečioje – vėl penki, labai populiarus Japonijoje nuo XVII amţiaus?
4. Kas yra vienintelė moteris kada nors apdovanota Oskaru kaip geriausia reţisierė?
5. 1975 m. įvykusio povandeninių laivų medţiotojo “Сторожевой” (“Storoţevoj” – “Sargybinis”)
įgulos maišto siuţetas buvo panaudotas 1984-aisiais išleistoje knygoje. Jos pagrindu 1987m. buvo
sukurtas kompiuterinis ţaidimas, o 1990-aisiais išleistas filmas kitais metais buvo apdovanotas
Oskaru uţ garso efektus. Kaip vadinosi ši knyga?
6. Ši istorija pasakoja apie zulusų pastoriaus kelionę į Johanesburgą beieškant savo sesers Gertrūdos
ir seniai nematyto sūnaus Absalomo. Juos suradęs, pamato kad Gertrūda uţsiiminėja prostitucija o
Absalomas tapęs nusikaltėliu ir gyvena su savo nėščia sugyventine lūšnyne. Absalomas sudalyvauja
apiplėšime, pasibaigiančiame baltojo antirasistinių paţiūrų politiko mirtimi. Jį pasodina į kalėjimą,
nuteisia ir pakaria, o pagrindinis herojus tampa nebepajėgus tęsti pastoriaus veiklos. Šis 1948-ųjų
Alano Peitono romanas buvo ekranizuotas dukart, o jo pagrindu Kurtas Veilas (Kurt Veil) ir
Maksvelas Andersonas (Maxwell Anderson) sukūrė miuziklą. Koks knygos pavadinimas?
7. Koks literatūrinis personažas, besivadinantis taip pat kaip ir kūrinys kuriame jis figūruoja, yra
mokomas Pangloso (Pangloss) bet įsimyli ţavingąją Kunigundą (Cunégonde) ir todėl turi bėgti iš
barono Tunder-ten-troncho (Thunder-ten-tronckh) pilies Vestfalijoje?
8. Kaip vadinasi 2010-ųjų dokumentinis filmas, pasakojantis Tjeri Guetos (Thierry Guetta),
prancūzų imigranto Los Andţele pakvaišusio dėl gatvės meno istoriją? Šią antraštę daţnai galima
pamatyti muziejuose.
9. Kokios slaptos organizacijos pagrindinė būstinės adresas buvo Grimmauld Place 12, Londonas?
10. Viena šio filmo scena buvo panaudota nesuskaičiuojamose parodijose, kur rodomas aktorius
Bruno Gancas (Bruno Ganz) su pakeistais subtitrais. Jo tirada būna nukreipta prieš iPod Touch
kuriame nėra fotoaparato, Second Life nuosmukį, Wally kurio neįmanoma rasti, Oasis išsiskyrimą
arba Breto Favre (Brett Favre) persikėlimą į Minnesota Vikings. Koks tai filmas?
11. “Asterikso” komiksuose, išverstuose į daugiau nei 100 kalbų, šis kaimo druidas daţniausiai
vaizduojamas laikantis auksinį pjautuvą. Jis išrado magiškąjį gėrimą, suteikiantį pagrindiniam
personaţui nepaprastą galią. Koks jo vardas?
12. Jis pats šiam filmui parašė scenarijų ir turėjo tik varganą 1,2 milijono dolerių biudţetą. Koks
Auksinės Palme apdovanotas filmas, Stiveno Soderbergo debiutas, buvo išleistas 1989-aisiais?
13. Šiame 1993-ųjų filme Tomas Kruzas vaidina jauną advokatą, apgaule atviliojamą dirbti
kompanijai kuri tėra priedanga organizuotam nusikalstamumui. Koks autorius knygos, kurios
pagrindu buvo sukurtas šis filmas, ir kuri buvo The Times bestselerių sąrašo viršūnėje 47 savaites?
14. Svarbiausias portugalų kalbos literatūrinis apdovanojimas yra pavadintas pavarde paties
įţymiausio Portugalijos poeto, labiausiai ţinomo dėl savo epo Os Lusíadas (Lusiados). Kokia ji?
15. Bendrai vartotojų kuriami internetiniai puslapiai, tokie kaip Vikipedija, vadinami ţodţiu viki,
reiškiančiu “vikriai, sparčiai”. Iš kokios jis kalbos?
16. Koks australų režisierius, geriausiai ţinomas dėl Raudonosios Uţdangos Trilogijos (“Strictly
Ballroom” (“Tik pramoginiai šokiai”), “Viljamo Šekspyro Romeo + Dţuljeta” ir “Mulen Ruţas!”)
taip pat išleido 1999 metų geriausią singlą Didţiojoje Britanijoje. To singlo pavadinimas
"Everybody's Free (To Wear Sunscreen)" (“Visi turi teisę (naudoti kremą nuo saulės)”)?
17. Kokios žinomos knygos, išleistos tarp 1930-ųjų ir 1943-ųjų, veiksmas vyksta 1913-aisiais,
išgalvotoje Kakanijos šalyje su akivaizdţiomis aliuzijomis į Austrijos-Vengrijos imperiją?

18. Kokio 2002-ųjų Gurinderio Čados (Gurinder Chadha) filmo cenzūruota versija su Keira
Naitli (Keira Knightley) ir Parminder Nagra buvo pirmasis vakarietiškas filmas parodytas per
Šiaurės Korėjos nacionalinį televizijos kanalą 2010-ųjų gruodţio 26-ąją?
19. Sukurta Leno Deitono (Len Deighton) romano pagrindu, ši 1965-ųjų britų drama apie šnipus
buvo sumanyta kaip maţiau ekstravagantiška Dţeimso Bondo filmų alternatyva. Filmas greitai
turėjo du tęsinius - “Laidotuvės Berlyne” (Funeral in Berlin, 1966) ir “Smegenys uţ milijardą
dolerių” (“Billion Dollar Brain”, 1967). Praėjus dešimtmečiams, Maiklas Keinas (Michael Caine)
sugrįţo prie savo personaţo Hario Palmerio (Harry Palmer) filmuose “Kulka į Pekiną” (“Bullet to
Beijing”, 1995) ir “Pusiaunaktis Sankt Peterburge” (“Midnight in Saint Petersburg, 1996). Koks tai
filmas?
20. Kokią pravardę Sonja Aleksandrovna suteikė savo dėdei Ivanui Petrovičiui Voinickiui rusų
rašytojo Antono Čechovo 1897-aisiais parašytoje pjesėje?
21. Kokios siaubo filmų serijos dauguma dalių prasideda paaiškinimais kodėl Dţeisonas (Jason) iš
tikrųjų gyvas ir baigiasi jo mirtimi, dabar tai jau “tikrai tikra”?
22. Koks Sirijos poetas ir eseistas, kaip sklando gandai kandidatas į Nobelio literatūros premiją,

DIARIOS DE MOTOCICLETA /
THE MOTORCYCLE DIARIES /
MOTOCIKLININKO
DIENORAŠTIS
Marco POLO / Markas POLAS

HAIKU (priimtinas ir Hokko)
Kathryn BIGELOW ('The Hurt
Locker'/”Išminuotojų būrys”, 2010)
The HUNT FOR RED OCTOBER /
RAUDONOJO SPALIO
MEDŢIOKLĖ
Verk, mylima šalie? /
CRY, THE BELOVED COUNTY
(miuziklas vadinasi 'Lost in the Stars')

KANDIDAS/CANDIDE (Voltero)
IŠĖJIMAS PER SUVENYRŲ
PARDUOTUVĘ / EXIT THROUGH
THE GIFT SHOP
FENIKSO ORDINAS / ORDER OF
THE PHOENIX (iš Hario Poterio
knygų)
Der UNTERGANG / DOWNFALL /
NUOPUOLIS arba TREČIOJO
REICHO ŢLUGIMAS (originali
tirada yra Adolfo Hitlerio
suprantančio apie pralaimėjimą
Antrajame Pasauliniame kare)
PANORAMIKSAS / GETAFIKSAS /
PANORAMIX / GETAFIX
SEKSAS, MELAS IR
VAIZDAJUOSTĖS / SEX, LIES
AND VIDEOTAPE
Dţonas GRIŠAMAS / John
GRISHAM
Luisas de KAMOSAS / Luís de
CAMÕES
HAVAJIEČIŲ / HAWAI‟IAN
Bazas LURMANAS / Baz
LUHRMANN
Ţmogus be savybių / DER MAN
OHNE EIGENSCHAFTEN („The
Man without Qualities‟ by Robert
Musil; voted best German book of the
20th century)
Uţsuk kaip Bekhamas / BEND IT
LIKE BECKHAM
Ipkreso byla / The IPCRESS FILE

Dėdė Vania / Uncle VANYA (Dyadya
VANYA)
Penktadienis, 13-oji / FRIDAY THE
13TH
ADONIS (Adunis, real name Ali

vadinasi graikų mitologinio veikėjo vardu kaip slapyvardţiu?
Ahmad SA‟ID Asbar)
23. Koks Nigerijos rašytojo Činuos Achebės (Chinua Achebe) - galimas daiktas ţymiausio
Viskas griūva / THINGS FALL
Afrikos kūrinio anglų kalba autoriaus – romanas pavadintas pagal Jeitso (Yeats) eilėraštį? Jis buvo APART
publikuotas 1958-aisiais, praėjus beveik 30 metų nuo šio rašytojo kito šedevro “Savanos
skruzdėlynai” (“Anthills of the Savannah”).
24. Koks terminas buvo sukurtas rašytojo Viljamo Gibsono (William Gibson) 1981-aisiais
Kibererdvė / CYBERSPACE
apsakyme apie elektroninį tinklą?
25. Šis Oliverio Stouno (Oliver Stone) filmas, išleistas 2010-ųjų balandį su paantrašte “Pinigai
Vol Strytas / WALL STREET
niekada nemiega” (“Money never sleeps”) yra tęsinys kito filmo, prieš 23 metus apdovanoto
Oskaru. Kokio?
26.Viena iš labiausiai įsimintinų Brajano de Palmos (Brian de Palma) filmo “Neliečiamieji” (“The
Sergejus Eizenšteinas / Sergei
Untouchables”) scenų yra susišaudymas ant Čikagos geleţinkelio stoties laiptų kai jais vaţiuoja
EISENSTEIN
vaiko veţimėlis. Ši scena atkartoja panašią situaciją 1925-ųjų begarsiame rusų filme “Šarvuotis
Potiomkinas”, kuris buvo išrinktas geriausiu visų laikų filmu 1958 metų Pasaulinėje parodoje. Kas
”Šarvuočio Potiomkino” režisierius?
27. Nors Dţeimso M. Keino (James M. Cain) 1934-ųjų romanas “Laiškanešys visada skambina
Obsesija / „OSSESSIONE‟ (priimti
dukart” (“The Postman Always Rings Twice”) buvo ekranizuotas JAV du kartus (1946-aisiais ir
„Obsession‟)
1981-aisiais), Europos filmų kūrėjai gerokai anksčiau įvertino jo potencialą. Pirmiausiai 1939aisiais jis tapo prancūzų filmu “Paskutinis apsisukimas” (“Le Dernier Tournant”), o 1943-aisiais
Lučino Viskonti (Luchino Visconti) pavertė jį į kokį klasikinį italų filmą?
28. Kaip, su užuominomis tiek į Samiuelį Koulridžą (Samuel Coleridge) tiek į Kublai Chaną,
Ksanadu / XANADU
vadinosi Čarlzo Fosterio Keino (Charles Foster Kane) rūmai klasikiniame filme “Pilietis
Keinas” (“Citizen Kane”), ir 1980-ųjų filme su Olivija Niuton-Dţon (Olivia Newton-John) ir Dţin
Keli (Gene Kelly)?
29. Paskutinį kartą Auksinė palmė (Palme d‟Or) Kanų festivalyje atiteko filmui pavadinimu “Dėdė TAILANDO
Boonmee, kuris atsimena savo praeitus gyvenimus” („Uncle Boonmee who can recall his past
lives‟). Jo reţisierius pavarde Apichatpong Weerasethakul ir yra iš Azijos šalies. Kurios?
30. Šis personaţas iš Maiko Minjolos (Mike Mignola) komiksų serijos buvo iškviestas Ţemėn nacių PRAGARO VAIKIS / HELLBOY
okultistų bet ima dirbti jiems priešiškoje tarptautinėje organizacijoje. Šio demono tikrasis vardas yra
Anung Un Rama, tačiau kokiu vardu jis yra labiau žinomas? (ţr. paveikslėlį)

PVČ 2011
Sportas ir ţaidimai
1. Koks vyras per 2009 m. Pasaulio plaukimo čempionatą Romoje pasiekė pasaulio rekordus 100 m
ir 200 m plaukimo peteliške 50 m ilgio baseline? Šie rekordai dar nepagerinti, o jam priklauso ir 400
m plaukimo mišriu stiliumi pasaulio rekordas, pasiektas Pekino olimpiadoje 2008 m.
2. Kas 2011 m. vasario 26 d. pasiekė daugiausiai taškų pelniusio žaidėjo rekordą regbio pagal
Sąjungos taisykles (Rugby Union) istorijoje?
3. Šis vokietis suţaidė pirmąjį tarptautinį futbolo mačą tik 2010 m. kovą, tačiau pernykščiame
Pasaulio čempionate jis dalijosi daugiausiai įvarčių įmušusio futbolininko titulu su ispanu Davidu
Vija (David Villa), urugvajiečiu Diegu Furlanu (Diego Furlan) bei olandu Vesliu Snyderiu (Wesley
Sneijder). Kas jis toks?
4. Kokia šalis yra mažiausia pagal plotą tarp šalių, iškovojusių ledo ritulio aukso medalį
oliminėse ţaidynėse? (šį titulą jie iškovojo Nagane, 1998 m.)
5. Ant ko pyksta paukščiai ţaidime “Angry Birds” (“Pikti paukščiai”), skirtame išmaniesiems
telefonams?
6. Ką dar be keturių “Didžiojo kirčio” (“Grand Slam”) serijos turnyrų turi laimėti tenisninkas,
kad būtų laikomas iškovojusiu auksinį kirtį (“Golden Slam”)? Vos trys vienetų ţaidėjai iškovojo
auksinį kirtį savo karjeroje: Štefi Graf (Steffi Graf), Andrė Agasis (Andre Agassi) bei Rafaelis
Nadalis (Rafael Nadal).
7. Kas Meksiko olimpiadoje nušoko 8,9 m ir šitaip pagerino senąjį rekordą visais 55 cm? Naujasis
rekordas išliko iki 1991 m.

Maiklas Felpsas
(Michael Phelps)
Michael PHELPS
Dţonis Vilkinsonas
Jonny Wilkinson
Jonny WILKINSON
Tomas Miuleris
Thomas Muller
Thomas MÜLLER
Čekija
CZECH REPUBLIC
Kiaulių
PIGS
Olimpinį aukso medalį
OLYMIC GOLD medal

Bobas Bymonas
Bob Beamon
Bob BEAMON
8. Koks šachmatų variantas turi japonišką pavadinimą, kuris galėtų būti verčiamas kaip “Generolo Šogis
stalo ţaidimas”?
(Japoniški šachmatai)
SHOGI
9. Kokia šalis 1996 m. tapo šiauriausia ţemyninės Europos šalimi iš kurios yra kilęs Tour de France Danija

nugalėtojas?
10. 2010 m. Formulės 1 čempionatas buvo vienas iš įdomiausių pastaraisias metais. Pačiose
paskutinėse lenktynėse vokietis Sebastianas Fėtelis (Sebastian Vettel) sugebėjo pasiimti čempiono
titulą, nors jau buvo, rodos, beviltiškoje padėtyje. Tos paskutinės lenktynės vyko Jas Marina trasoje.
Kokiame Azijos mieste yra ši trasa?
11. Ši komanda turi seniausią pavadinimą tarp JAV Nacionalinės amerikietiškojo futbolo lygos
(NFL) komandų. Seniausias tiek jos pats pavadinimas, tiek ir miestas, sudarantis pavadinimo dalį:
nes ši komanda itin ilgą laiką pasiliko tame pačiame mieste. Dabar šis miestas – maţiausias Šiaurės
Amerikos miestas, turintis NFL komandą. Koks šio miesto ir jo komandos pavadinimas?
12. Dţit Kun Do (Jeet Kune Do) – šis pavadinimas reiškia “kumščio sugavimo meną” yra hibridinis
kovos menas bei gyvenimo filosofija. Koks žmogus – kovos menų legenda – sukūrė šį kovos meną?
13. Kas anksčiau šiais metais tapo pirmąja Azijos tenisininke, iškopusia į “Didţiojo kirčio”
(“Grand Slam”) serijos turnyro vienetų finalą?
14. Pirmas ţodis šiam hobiui pavadinti buvo “timbromanija”. Kaip jį vadiname dabar?
15. 1999 šis ţirgas išrinktas antruoju pagal gerumą XX amţiaus JAV lenktyniniu ţirgu. 1973 m. jis
tapo pirmuoju JAV Triple Crown (trigubos karūnos) laimėtoju per 25 metus. Jis pagerino rekordus
Kentucky Derby bei Belmont Stakes varţybose, ir šie rekordai išlikę iki šiol. Kas šis žirgas?
16. Šią sporto šaką sukūrė austras Hancas Lorencenas (Hanz Lorenzen) ir vokietis Sepas Raindlis
(Sepp Reindle) 1946 m. kaip reabilitacijos formą antrojo pasaulinio karo veteranams, netekusiems
regėjimo. Pirmasis šio sporto pasaulio čempionatas įvyko Austrijoje 1978 m., o nuo 1980 m.
Arnhemo ţaidynių jis įtrauktas į parolimpiadų programą. Tai – komandinis ţaidimas, kuriame
komanda susideda iš trijų ţaidėjų. Kaip vadinasi ši sporto šaka, skirta akliesiems atletams?
17. Koks italas, seniau ţaidęs Trevizo Benetton, 2006 m. tapo pirmuoju istorijoje europiečiu,
pašauktu NBA naujokų birţoje pirmuoju šaukimu (jį pasirinko Toronto Raptors)?
18. Kokio sporto manijos buvo apsėstas Vol Strytas (Wall Street) per 2010 m. olimpiadą? Šis
sportas pravardţiuojamas “šachmatais ant ledo”.
19. Be sunkumų kilnojimo koks dar nekovinis olimpinis sportas turi lengvąją svorio kategoriją?
Vyrai jai priskiriami jei sveria maţiau nei 72,5 kg, moterys – jei maţiau nei 59 kg.
20. Tai – vienintelis ţaidėjęs, uţdirbęs 400 bėgimų (angl. runs) viename testinio kriketo (angl. test
cricket) mačo ininge (kėlinyje; angl. inning). Šį pasiekimą jis pasiekė 2004 m. rungtyniaujant prieš
Angliją. Kas šis Vest Indijos kriketo žaidėjas, pravardţiuojamas “Trinidado princu” ir laikomas
vienu geriausių visų laikų atmušinėtojų (angl. batsmen)?
21. Jo gimtojoje kalboje jo pavardė glaudţiai daugiausiai siejama su planeta Venera. Šis Austrijos
šuolininkas su slidėmis jau yra laimėjęs 3 olimpinius aukso medalius ir laimėjo šiųmetį legendinį
Keturių Kalnų Turnyrą, į kurį įeina ir garsusis Obersdorfo šuolis naujųjų metų dieną. Kas jis toks?
22. Dakaro ralis pastaruosius tris metus finišuodavo Buenos Airėse. Tačiau dabar jį organizuojantis
komitetas paskelbė, kad 2012 m. ralis baigsis kitame Pietų Amerikos mieste. Kuriame?
23. 2010 m. FIFA klubų pasaulio čempionate pirmąsyk į finalą iškopė komanda iš kito ţemyno, nei
Europa arba Pietų Amerika. Tai buvo Afrikai atstovaujanti TP Mazembe, pusfinalyje įveikusi Pietų
Amerikos atstovę Internacional iš Brazilijos. Finale TP Mazembe pralošė Milano Interui. Iš kokios
šalies yra TP Mazembe?

24. Rošambo pasaulio serijos yra perstiţiškiausias čempionatas “profesionaliems” rošambo
ţaidėjams. Kokiu pavadinimu šitas žaidimas yra plačiau žinomas?

(nugalėjo Bjarne Riis)
DENMARK (Bjarne Riis)
Abu Dabyje
ABU DHABI
Gryn Bėjaus Packers arba
Green Bay Packers
GREEN BAY PACKERS
Briusas Ly
Bruce Lee
Bruce LEE
Li Na
(pavardė – Li)
LI Na
Filatelija
(pašto ţenklų kolekcionavimas)
PHILATELY
Sekretoriatas
(Secretariat)
SECRETARIAT
Golbolas arba
Aklųjų riedulys
GOALBALL
Andrėja Bargnanis
Andrea Bargnani
Andrea BARGNANI
Akmenslydis arba
Kerlingas
CURLING
Irklavimas
ROWING
Brajanas Lara
Brian LARA

Tomas Morgenšternas
Thomas Morgenstern
(Morgenstern reiškia aušrinę
ţvaigţdę)
Thomas MORGENSTERN
Limoje
LIMA
Kongo Demokratinė Respublika arba
Kongas (sostinė Kinšasa) arba
Kongas (buvęs Zairas)
NETINKA TIESIOG “KONGAS”,
NES KONGAS YRA NE VIENAS, DAR
YRA “KONGO RESPUBLIKA”
DR CONGO (or Congo-Kinshasa,
formerly Zaire; do NOT accept
CONGO)
Vaskihop
Vasači
Pamaskomu
Vaskičik
Uola, popierius, ţirklės
Šulinys, popierius, ţirklės
ROCK, PAPER, SCISSORS
Krisė Velington
Chrissie Wellington
Chrissie WELLINGTON
Šri Lanka
SRI LANKA
Radionas Gataulinas
Radion GATAULLIN

25. Jos pavardė – kaip vienos pasaulio sostinės. Ši anglų triatlono sportininkė laimėjo moterų
Havajų Geleţinio Ţmogaus konkursą 3 iš 4 pastarųjų kartų (2007 – 2009 m.) ir jai priklauso trasos
moterų rekordas. Kas ji?
26. Nors ši šalis turi vieną geriausių pasaulyje kriketo rinktinių, 1991 m. ji paskelbė tinklinį savo
nacionaliniu sportu. Kokia tai šalis?
27. Kas iki 1995 m. kartu su Sergėjumi Bubka buvo vienintelis atletas, sugebėjęs nušokti
daugiau nei 6 metrus su kartimi? Jis gime Uzbekijoje, bet po Sovietų Sąjungos ţlugimo atstovavo
Rusiją. (ţr. paveikslėlį)
28. Kokios sporto šakos rungtynes žaidžia vyrai šioje nuotraukoje? 1904 m. ir 1908 m. ji įėjo į
Lakroso
Olimpinių ţaidynių programą ir tebėra populiari JAV bei ypač populiari Kanadoje. (ţr. paveikslėlį)
LACROSSE
29. Kokia Jamaikoje gimusi lengvosios atletikos sportininkė 2009 m. kartu su Kenenisa Bekele ir Sanja Ričards

Jelena Isinbajeva laimėjo Aukso lygos didijį prizą? (ţr. paveikslėlį)
30. Kokio kazino žaidimo lenta pavzaiduota paveikslėlyje? (ţr. paveikslėlį)

Sanya Richards
Sanya RICHARDS
Ţaidimo kauliukais arba
Krepso arba
Craps
CRAPS

PVČ 2011
Pasaulis
1. Kaip lietuviškai (ir dauguma kitų pasaulio kalbų) vadinamas didelis Šiaurės Afrikos miestas, kuris vietine
kalba ţinomas kaip ad-Dār al-Bayḍā? (kino gerbėjams į šį klausimą turėtų būti atsakyti lengviau)
2.Koks pasaulio žemynas turi tik vieną tarptautinį telefono kodą: +672 ?

3. Šioje dykumoje kupranugariai daţnai “atsigeria” valgydami sniegą, nes sniegas – čia vienintelis lengvai
pasiekiamas vandens šaltinis. Kuri tai yra dykuma? (5 pagal dydį dykuma pasaulyje)
4.Kokia aliteracinė dviejų žodžių frazė tapo Italijos premjero Silvijaus Berluskonio neva rengtų orgijų
sinonimu?
5. Kokios šalies vėliavą sudaro didelė geltona ţvaigţdė raudoname fone? Ši šalis yra viena didţiausių
pasaulyje kavos augintojų.
6. Kaip vadinami pakeisti Google logotipai, rodomi Google tinklapyje per įvairias šventes, sukaktis, taip pat
dedikuoti garsiems menininkams bei mokslininkams?
7. Kokios transporto priemonės, vis dar plačiai naudojamos Azijoje, pavadinimas yra kilęs iš japoniško
ţodţio, reiškiančio “Ţmogaus jėga varoma transporto priemonė”?
8. Manheteno rajonas SoHo yra apibrėţiamas kaip zona į pietus nuo vienos gatvės. Kokia tai gatvė?

9. Ši ţvaigţdė, viena iš artimiausių saulės kaimynų (atstumas nuo saulės iki jos – 26 šviesmečiai), per 12 000
metų bus matoma iš ţemės kaip ţvaigţdė, esanti arčiausiai Šiaurės ašigalio (t.y. pakeis Šiaurinę ţvaigţdę).
Kokia tai žvaigždė?
10. Šio miesto, kurį įkūrė Antoine de la Mothe Cadillac, pavadinimas yra kilęs nuo prancūziško ţodţio,
reiškiančio “Sąsiauris”. Miesto vėliava atspindi prancūzišką kilmę. Mieste yra trys sienos kirtimo punktai į
gretimą šalį – svarbiausias jų yra Ambasadoriaus tiltas. Ambasadoriaus tiltas kartu yra ir svarbiausias sienos
kirtimo punktas Šiaurės Amerikoje pagal prekybos apimtis. Apie kokį miestą čia kalbama?
11. Kaip vadinamas sferos pavidalo regionas, supantis mūsų saulės sistemą ir besidriekiantis iki 3 šviesmečių

Kasablanka
CASABLANCA
Antarktida
(+672 dar galima paskambinti ir į
Australijos uţjūrio teritorijas bei
Norfolko salą)
ANTARCTICA
(+672 also covers certain Australian
External Territories and Norfolk
Island)
Gobio dykuma
GOBI desert
Bunga Bunga
(Aliteracija – ţodţių pasikartojimas)
BUNGA BUNGA
Vietnamas
VIETNAM
Dūdlai (Doodles)
DOODLES
Rikša
(tinka atsakymai dzinrikša ir pan.)
RICKSHAW (accept jin·rik·sha,
jin·rick·sha jin·riki·sha or similar)
Hiūstono gatvės
(SoHo yra trumpinys “South of
Houston street”)
HOUSTON Street
Vega
VEGA
Detroitas
(siena tarp JAV ir Kanados)
DETROIT
Orto debesis arba Orto kometoidų

nuo jos ribų? Manoma, kad šis regionas yra daugumos ilgo periodo kometų šaltinis.
12. Koks ežeras, kurio paviršiaus plotas yra 166 km2, yra didţiausias gėlavandenis eţeras Izraelyje? (Biblijoje
jis vadinamas Kinereto arba Kenereto eţeru)
13. Nors jos yra į šiaurę nuo šiaurės poliarinio rato, Lofoteno salų klimatas yra šilčiausias apsaulyje
(atsiţvelgaint į platumas, kuriose jos yra). Tai – viena šiauriausių pasaulio vietų, kurioje kiekvieno mėnesio
vidutinė temperatūra yra aukštesnė nei 0 laipsnių Celsijaus. Kokioje šalyje yra šios salos?
14. Šis naujas polo sporto tipas pirmąsyk suţaistas 2004 m. Uţuot naudojus arklius ţaidėjai čia naudoja
transporto priemonę, kurią 2001 m. išrado Dynas Kamenas (Dean Kamen). Turbūt ji nėra visiškai saugi, nes ją
gaminančios įmonės savininkas Dţeimsas Heseldenas (James Heselden) pernai uţsimušė per nelaimę su šia
transport priemone. Kokia tai transporto priemonė?
15. Kokia JAV valstija yra ketvirtoji pagal plotą, po Aliaskos, Teksaso ir Kalifornijos? Šios valstijos pravardė
yra “Lobių valstija” (“Treasure state”)
16. Šano (Schaan) savivaldybėje įsikūrę du svarbūs verslai: didţiausias pasaulyje dirbtinių dantų gamintojas ir
vienas didţiausių jėgos įrankių gamintojų. Tiek pagal plotą, tiek pagal gyventtojų skaičių Šano savivaldybė yra
didţiausia savo šalyje. Kokioje Europos šalyje yra Šanas?
17. Kokioje šalyje yra Neumo miestelis, esantis tos šalies labai trumpoje (iki 25 km ilgio) Adrijos jūros
pakrantėje?

18. Kokiame tolimųjų rytų Rusijos pusiasalyje, esančiame tarp Ochotsko jūros vakaruose ir Ramiojo
vandenyno bei Beringo jūros rytuose, yra 127 vulkanai, tarp jų Kliučevskaja Sopka, aukščiausias Eurazijos
veikiantis ugnikalnis?
19. Bir Tavilas išsiskiria tuo, kad tai yra vienintelis pasaulio regionas (be Antarktidos), kurio niekas nenori.
Kokios dvi musulmoniškos Afrikos šalys ginčijasi teigdamos, kad šitas regionas turėtų priklausyti kitai iš jų?
20. Kokiame Italijos mieste yra seniausias pasaulio veikiantis universitetas?
21. Aleksandras Makedonietis šią perėją naudojo kaip svarbiausią prekybos kelią tarp dabartinių Pakistano ir
Afganistano. Kokia tai kalnų perėja? (Jos aukščiausias taškas yra Landi Kotal)
22. Kokia Artimųjų Rytų šalis 2011 m. uţima antrąją vietą Artimuosiuose Rytuose pagal ţydų skaičių?
(pirmojoje vietoje, be abejo, Izraelis)
23. Į kurią pusę nuo Johanesburgo miesto centro yra Soveto (Soweto) priemiestis? Atsakymas turi sutapti
su viena iš 8 pagrindinių pasaulio šalių, kuriomis įvardijamos ir vėjų kryptys.

24. 1999 m. penki ţmonės buvo išrinkti “šimtmečio azijiečiais”. Mokslo ir technologijų kategorijoje buvo
nominuotas Čarlzas K. Kao (Charles K. Kao), kuris 2009 m. laimėjo Nobelio fizikos premiją. Ką naudoti
telekomunikacijose jis pradėjo (ir vystė šią technologiją)?

25. Kaip vadinamas astronominis įvykis, įvykstantis dukart metuose, kurio metu saulė pasiekia šiauriausią
arba piečiausią poziciją (ir, stebint iš ţemės, atrodo, kad jos judėjimas nuo tada pakeičia kryptį)?
26. Keliose planetose, kaip spėjama, skriejančiose aplink ţvaigţdę Gliese 581, galėtų būti panašios sąlygos,
kaip Ţemėje. Kokia pravarde jos vadinamos? (Ši pravardė susijusi su viena pasakos heroje, sukurta Roberto
Sautėjaus (Robert Southey)).
27. Kokiame didmiestyje yra Tižuka (Tijuca) – didţiausias miesto teritorijoje esantis miškas pasaulyje, o
sykiu ir vienos iš dviejų dţiunglių mieste? (kitos miesto dţiunglės yra Singapūre)
28. Tai – viena naujausių pasaulio kalbų, arba, jei tiksliau, alternatyvi rašto sistema, skirta anglų kalbos
uţrašymui. Šis simboliškas raštas sukurtas kaip slapta rašto sistema programišiams (hakeriams). Pastaraisiais
metais ji pateko ir į įprastinius tinklapius bei kompiuterinių ţaidimų gerbėjų bendruomenes. Šioje “kalboje”
kiekviena raidė yra pakeičiama simbolių kombinacija, kuri atrodo panašiai arba skamba panašiai, kaip ta raidė.
Paveikslėlyje matote pavyzdţius. Koks yra šios “kalbos” (žr. paveikslėlį) pavadinimas?
29. Kas 1991 m. rugpjūtį sukūrė tinklapį, matomą paveikslėlyje? Pradţioje jis buvo pasiekiamas adresu
http://nxoc01.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html .

30. Lėktuvo modelis “172 Skyhawk” pirmąsyk pakilo į orą 1955 m. ir vis dar yra tebegaminamas (ţr.
Paveikslėlį). Jis yra populiariausias tarp lengvųjų orlaivių su varikliais, jų buvo pagaminta daugiau nei visų kitų
skraidančių mašinų istorijoje. Kokia lėktuvų gamybos įmonė gamina šį modelį?

debesis
OORT cloud
Galilėjos jūra/eţeras arba
Tiberiados eţeras
Sea of GALILEE / Lake TIBERIAS /
Sea of GENNESERET
Norvegijoje
NORWAY
Riedis arba
Segvėjus (Segway)
SEGWAY
Montana
MONTANA
Lichtenšteine
LIECHTENSTEIN
Bosnija ir Hercegovina
(tiks ir atsakymai “Bosnija”,
“Hercegovina”)
BOSNIA-HERZEGOVINA (accept
BOSNIA or HERZEGOVINA)
Kamčiatkos
KAMCHATKA peninsula
Egiptas ir Sudanas
EGYPT and SUDAN
Bolonijoje
BOLOGNA
Kiberio perėja
KHYBER pass
Iranas
IRAN
Pietvakarius
(Soweto yra South West Township
trumpinys, angl. Pietvakarių Miestas)
South west (Soweto is abbreviation of
SOuth WEst TOwnship)
Šviesolaidţių
(Šviesos perdavimas laidais optinei
komunikacijai)
FIBER OPTICS “transmission of
light in fibers for optical
communication”
Saulėgrįţa
NETINKA: Ekvinokcija, lygiadienis
SOLSTICE (not equinox)
Auksaplaukė arba
Goldiloks
GOLDILOCKS
Rio de Ţaneiras
RIO DE JANEIRO
Leet, Eleet, Leetspeak arba L33t ir
pan.
LEET or ELEET or LEETSPEAK or
L33T
Timas Bernersas-Ly (Tim BernersLee)
(tai buvo pirmasis pasaulio tinklapis)
Tim BERNERS-LEE (very first
website ever)
Cessna
CESSNA

