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40393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321Laikas!

UNESCO pasaulio materialaus paveldo 
sąraše yra keturi (4) objektai Lietuvoje. Tai: 

Vilniaus istorinis centras; Kernavės 
archeologinė vietovė; Kuršių Nerija ir ......

Koks ketvirtas objektas?
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2017 m. buvo paskelbti Piliakalnių metais. Tarp 

įspūdingiausių/gražiausių, apklausos duomenimis, pirmu 
išrinktas Kernavės, antru Šatrijos, o kuris piliakalnis tapo 

trečiuoju? Jis yra vienoje iš nuotraukų. (Nuotraukos pateiktos abėcėlės tvarka)

40393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321Laikas!

Kernavės Medvėgalio Merkinės

Rambyno Seredžiaus Šatrijos
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40393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321Laikas!

Kiek LR Seime yra komitetų?

Vienu daugiau nei 
ministrų vyriausybėje.
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40393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321Laikas!

Lietuvoje valstybės saugomais paskelbti 7-ni 
senamiesčiai. Tai: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 

Kėdainių, Telšių ir ...... 

Kurie dar du?

Tai nėra apskrities centrai.
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40393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321Laikas!

Dauguma medikų sutinka, kad yra trys 
pagrindiniai sveikos mitybos principai: 

įvairumas, balansas ir ....

Koks trečias principas, dažnai 
įvardijamas svarbiausiu?
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40393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321Laikas!

Pasaulio sveikatos organizacija 2005 m. įvardijo 
septynis lėtinių neinfekcinių ligų rizikos faktorius. 

Tai: arterinė hipertenzija (1), padidėjusi cholesterolio 
koncentracija kraujuje (2), nepakankamas vaisių ir 

daržovių vartojimas (3), nesaikingas alkoholinių 
gėrimų vartojimas (4), antsvoris (5), rūkymas (6) ir 

dar vienas. 

Koks dar vienas?
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40393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321Laikas!

Sovietinės okupacijos metais katalikų vienuolynų veikla 
buvo persekiojama. Vilniuje po 1990 m. savo veiklą 

atnaujino ar įsikūrė 8-nios vyrų vienuolijos. Tai 
bazilijonų ordino, pranciškonų observantų (bernardinų) 

ordino, dominikonų ordino, joanitų kongregacija, 
pranciškonų konventualų ordino, saleziečių 

kongregacija, šv. Pranciškaus Ksavero brolija.

Kokios draugijos vienuoliai, nusipelnę 
Lietuvos švietimui, neįvardinti šiame 

sąraše?
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40393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321Laikas!

Koks sovietmečiu Kaune gamintų 
populiarių televizorių pavadinimas?

Minimas vienos garsios poemos pavadinime
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40393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321Laikas!

Vieno MČTAU fakulteto devizas yra „Didžiausia gėda 
nepažinti žemės, kurioje gyveni, o dar 

didesnė, kai svetimais kraštais domiesi labiau 
nei savuoju“. 

Kas sentencijos autorius? 
Vilniaus apylinkėse yra šios sentencijos autoriaus muziejus, o 

Vilniuje jo vardo gatvė

Pavargau nuo kalbų. Nuo bičiulių gerų.
Nuo varduvių triukšmingų tostų.
Noris duonos ant ajerų
Ir močiutės rankas paglostyt.
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4039383736353433323130292827262524232221201918171514Laikas!

Svetimos valstybės kariuomenė pirmą kartą 
Vilnių užėmė 1655 m. ir jį nusiaubė.

Kokios tai valstybės kariuomenė?


