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Dalyvio Nr. ___________________

1.	 Kurios šalies gyventojų amžiaus ir lyties 
 piramidė čia pavaizduota? 

a)	 Kinijos

b)	 JAV

c)	 Italijos

d)	 Meksikos

2.	 Kurioje šalyje pastaruosius 20 metų kryptingai  
 ir efektyviai vykdyta demografinė politika  
 gimstamumui mažinti?

a)	 Saudo Arabijoje

b)	 Pakistane

c)	 Irane

d)	 Jemene

3.	 Kurioje šalyje vidutinė gyvenimo trukmė šiuo   
 metu yra mažiausia?

a)	 Malyje

b)	 Etiopijoje

c)	 Liberijoje

d)	 Pietų Afrikos Respublikoje

4.	 Didžiausias Pietų Amerikos megamiestas yra:

a)	 Buenos Airės

b)	 Bogota

c)	 Rio di Žaneiru

d)	 San Paulu 

5.	 Kurios Lotynų Amerikos šalies ši rasinės 
 sudėties diagrama? 

a)	 Kubos

b)	 Dominikos Respublikos (Dominikanos)

c)	 Meksikos

d)	 Urugvajaus

6.	 Kaip vadinamas fotografijoje matomas 
 kraštovaizdis?

a)	 čaparalis

b)	 paramos

c)	 finbošas

d)	 kaatinga

7.	 Kuris iš įvardytų Lietuvos ežerų priklauso 
 ledyniniam užtvenktiniam tipui?

a)	 Dusia

b)	 Asveja

c)	 Platelių ež.

d)	 Žuvintas 
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8.	 Koks orų reiškinys, pažymėtas tokiu sinoptiniu   
 ženklu, vyksta Berlyne?

a)	 liūtis

b)	 kruša

c)	 dulksna

d)	 perkūnija

9.	 Kurios Afrikos šalies ūkio struktūra pagal ūkio   
 sektoriuose sukuriamą BVP dalį pavaizduota   
 diagramoje?

a)	 Maroko

b)	 Angolos

c)	 Namibijos

d)	 Pietų Afrikos Respublikos

10.	Kuriai kalbų grupei priskiriama lyvių kalba 
 (tauta gyvenanti Latvijoje)?

a)	 germanų

b)	 slavų

c)	 baltų

d)	 finų ugrų

11.	Kokia bendra specialiai sukurta kalba 
 šnekama žaliai išskirtame Afrikos regione? 

a)	 Sukuma

b)	 Svahili

c)	 Bantu

d)	 Makonde

12.	 Kurioje iš šių šalių galima pamatyti tokius vaizdus? 

a)	 Etiopijoje

b)	 Kongo DR

c)	 Tanzanijoje

d)	 Mozambike
10% žemės ūkis

66% pramonė

24% paslaugos
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13.	Tai XVI a. išleisto Brauno sudaryto garsaus 
 atlaso šiuolaikinis leidimas. Kuo šis atlasas  
 svarbus Lietuvai?  

	a)	 jame pirmą kartą buvo pavaizduota   
 Lietuva

b)	 šiame atlase yra to meto Vilniaus miesto  
 planas

c)	 šis atlasas buvo spausdintas Lietuvoje

d)	 prie šio atlaso stipriai prisidėjo to meto   
 Lietuvos kartografai

14.	Vienas iš didžiausių teigiamų užsienio 
 prekybos balansų kelis pastaruosius metus   
 fiksuojamas:

a)	 Prancūzijoje

b)	 Jungtinėje Karalystėje

c)	 JAV

d)	 Vokietijoje

15.	Kuris iš šių teiginių yra neteisingas?

a)	 daugiausia musulmonų gyvena 
 Indonezijoje

b)	 suomiai ir vengrai etniniu požiūriu yra   
 giminingos tautos

c)	 demografinė politika pradėta taikyti JAV

d)	 JAE imigrantų yra daugiau nei vietinių   
 gyventojų

16.	Kada Lietuva pirminikaus Europos Sąjungai? 

a)	 nuo 2013 metų liepos 1d. Iki gruodžio 31d.

b)	 nuo 2013 metų sausio 01d. Iki liepos 30d.

c)	 nuo 2012 metų liepos 1 d. Iki gruodžio 31d.

d)	 nuo 2014 metų sausio 01 d. Iki liepos 30 d.

17.	Kurie deriniai atitinka miesto funkcines zonas ir  
 jas apibūdinančius teiginius?

A	– greta daugiabučių gerai išvystyta 
 infrastruktūra

B	– beveik nėra nuomojamų būstų

C	– dominuoja didelio tūrio statiniai

D	– daug pastatų, kuriuos reikia renovuoti
E – brangiausia žemė

a)	 A–2; B–1; C–5; D–3; E–4

b)	 A–1; B–2; C–3; D–5; E–4

c)	 A–3; B–4; C–5; D–1; E–2

d)	 A–4; B–5; C–2; D–3; E–1

18.	Kas iš šių žmonių įkūrė didžiausią pasaulyje   
 laisvąją interneto enciklopediją „Wikipedia“?

a)	 Jimmy Walesas (Jimmy Wales)

b)	 Stivas Džobsas (Steve Jobs)

c)	 Lorensas Page ir Sergejus Brinas 
 (Larry Page, Sergey Brin)

d)	 Bilas Geitsas (Bill Gates)
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19.	Koks miestų santalkos tipas pavaizduotas 
 palydovinėje nuotraukoje?

a)	megalopolis

b)	aglomeracija

c)	konurbacija

d)	megamiestas

	

20.	Kokio XIX a. europiečio keliautojo kelionė 
 parodyta kartoschemoje?

a)	 Henrio Stanlio

b)	 Francisko de Oreljanos

c)	 Henrio Barto

d)	 Deivido Livingstono

21.	Virš kurio miesto vasario 3 d. saulė bus zenite?

a)	 Rio di Žaneiru

b)	 Karakaso

c)	 Limos

d)	 Kito (Quito)

22.	Kurioje šalyje gyvena šis gyvūnas?

a)	 Kongo DR

b)	 Indonezijoje

c)	 Australijoje

d)	 Brazilijoje

23.	Slenkančio ledyno ardomoji veikla vadinama:

a)	 denudacija

b)	 egzaracija

c)	 abrazija

d)	 korazija

24.	Per kurį Lietuvos miestą nevažiuoja traukinys   
 „Vikingas“?

a)	 Vilnių

b)	 Šiaulius

c)	 Kauną

d)	 Telšius
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25.	Kurios šalies įmonių ženklai čia pavaizduoti?

a)						Pietų Korėjos

b)						Malaizijos

c)						Japonijos

d)						Taivano

26.	Kokios kitados ypač turtingos Ramiojo 
 vandenyno salelėje įsikūrusios valstybėlės   
 žemėlapis čia pavaizduotas?

a)						Fidžis

b)						Tuvalu

c)						Tonga

d)						Nauru

27.	Kaip vadinama uoliena, kurios dariniai 
 suformavo į UNESCO sąrašą įtrauktą unikalų   
 gamtos paminklą Šiaurės Airijoje?

a)						granitas

b)						smiltainis

c)						marmuras

d)						bazaltas

28.	Šis miestas kitados buvo Gvatemalos sostinė,  
 tačiau po ypač stipraus miestą nuniokojusio  
 žemės drebėjimo 1773 m. perleido jį dabartinei  
 sostinei. Kaip vadinama ši senoji šalies sostinė   
 ir tuo pačiu vienas gražiausių Vidurio Amerikos  
 miestų?

a)	Antigva

b)	Kecaltenangas

c)	Tikalis

d)	Merida
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29.	Kaip vadinamas šis Europos ir Azijos paribyje   
 stūkstantis dvigalvis užgesęs ugnikalnis?

a)						Kazbekas

b)						Araratas

c)						Elbrusas 

d)						Nemrutas

30.	Kurios salų valstybės sostinė matoma 
 fotografijoje?

a)	Maldyvų

b)	Komorų

c)	Vanuatu

d)	Jamaikos


