
PASAULINĖ 

ŽEMĖS 

DIENA 

Kovo 20 d. 

PROTMŪŠIS 



1. Geografija 

 Kuo žymi ši vieta? Kur ji yra? 



2. Geografija 

   Laanemeri, Itameri, Ostensjon, 

Ostersoen. Tai labai gerai žinomo 

objekto pavadinimas. 

 

  Kaip šis objektas vadinamas 

Lietuvoje? 



3. Geografija 

Koks tai pastatas? Kokioje šalyje jis 

yra? Kuo jis svarbus? 



4. Geografija 

Penki olimpinės vėliavos žiedai simbolizuoja 

penkis žemynus. Jie žymimi  penkiomis 

skirtingomis spalvomis: mėlyna, geltona, juoda, 

žalia ir raudona. 

 

Kuri spalva simbolizuoja Europą? 



5. Geografija 

Kokio ištekliaus pasaulyje vis 

labiau trūksta, o Lietuvoje apstu? 



6. Geografija 

   Kodėl baltosios meškos nevalgo 

pingvinų kiaušinių? 

 



ATSAKYMAI 

GEOGRAFIJA 



1. Geografija 

 Kuo žymi ši vieta? Kur ji yra? 

Lietuvos geografinis centras – Kėdainių 

raj., Ruoščių kaimas 



2. Geografija 

   Laanemeri, Itameri, Ostensjon, 

Ostersoen. Tai labai gerai žinomo 

objekto pavadinimas. 

 

  Kaip šis objektas  

vadinamas Lietuvoje? 

 

            BALTIJOS JŪRA 



3. Geografija 

Koks tai pastatas? Kokioje šalyje jis 

yra? Kuo jis svarbus? 

Grinvičo karališkoji 

observatorija, Londone. 

 

1884 m. pro observatoriją 

praeinantį dienovidinį 

nutarta laikyti atskaitos 

tašku geografinei ilgumai ir 

laiko juostoms skaičiuoti. 



4. Geografija 

 

Kuri spalva simbolizuoja Europą? 

ŽALIA. 

Mėlyna – Australija, Geltona – Azija, 

Juoda – Afrika, Raudona – Amerika. 



5. Geografija 

Kokio ištekliaus pasaulyje vis 

labiau trūksta, o Lietuvoje apstu? 

Gėlo požeminio 

vandens 



6. Geografija 

   Kodėl baltosios meškos nevalgo 

pingvinų kiaušinių? 

 
Pingvinai 

gyvena 

Antarktidoje, 

o baltosios 

meškos – 

Arktyje 



Paveikslėlyje 

pavaizduotas arklio ir 

žmogaus matymo 

laukas. Kodėl žmogaus 

ryškaus vaizdo laukas 

yra 124 laipsniai, o 

arklio - tik 65? 

1. Biologija 



Kuris šulinys 

iškastas 

tinkamai? 

2. Biologija 

 



Sudėliokite paveikslėlius eilės tvarka, 

kad būtų atspindėtas akmens anglies 

kelias nuo susidarymo iki 

panaudojimo kurui. 

3. Biologija 



Kokie ištekliai - neatsinaujina? 

4. Biologija 

 



Kartoschemoje 

pateiktas vidutinis 

metinis vėjo greitis 

Lietuvos teritorijose. 

Kuriose vietovėse 

vėjo jėgainės per 

metus pagamins 

daugiausia energijos? 

Nurodyti 2 vietoves 

5. Biologija 

 



Kas sudaro pievos bendriją? 

6. Biologija 



ATSAKYMAI 

BIOLOGIJA 



Paveikslėlyje 

pavaizduotas arklio ir 

žmogaus matymo laukas. 

Kodėl žmogaus ryškaus 

vaizdo laukas yra 124 

laipsniai, o arklio - tik 65? 

1. Biologija 

Arklio akys yra šonuose, 

o žmogaus – priekyje  

 



Kuris šulinys 

iškastas 

tinkamai? 

2. Biologija 

 

4 – asis šulinys. 

 



Sudėliokite paveikslėlius eilės tvarka, kad 

būtų atspindėtas akmens anglies kelias nuo 

susidarymo iki panaudojimo kurui. 

3. Biologija 

2 – 3 – 4 – 6 – 1 – 5  

 



Kokie ištekliai - neatsinaujina? 

4. Biologija 

 

NAFTA/  AKMENS ANGLIS/    

GAMTINĖS DUJOS. 

 



Kartoschemoje pateiktas 

vidutinis metinis vėjo 

greitis Lietuvos 

teritorijose. Kuriose 

vietovėse vėjo jėgainės 

per metus pagamins 

daugiausia energijos? 

Nurodyti 2 vietoves 

5. Biologija 

 

KLAIPĖDOS IR VILNIAUS 



Kas sudaro pievos bendriją? 

6. Biologija 

Visi pievoje gyvenantys organizmai. 



1. Chemija 

1. Atliekų perdirbimo įmonė pastatė atliekų rūšiavimo 

konteinerius su užrašais: metalas, popierius, stiklas, 

plastikas. Išrūšiuokite į šiuos konteinerius išvardytas 

atliekas: seni  žurnalai, sulinkusios vinys, stikliniai 

buteliai, seni laikraščiai, seni sąsiuvinių aplankai, 

konservų dėžutės, kartoninės pakuotės, stiklainiai, 

plastikiniai buteliai. 

 



2. Chemija 
   Tinkamos perdirbti atliekos vadinamos antrinėmis 

žaliavomis. Antrinių žaliavų rūšiavimas – tinkamų 

perdirbti atliekų atskyrimas nuo visų kitų. Atskirkite čia 

išvardytas atliekas, kurios tinkamos perdirbti. 

Atliekos: 

1. Pasenę vaistai;                                   7. Stikliniai buteliai; 

2. Kartonas;                                           8. Maisto likučiai;  

3. Dažai;                                                9. Plastikiniai buteliai; 

4. Konservų dėžutės;                            10. Stiklo atraižos;  

5. Popierius;                                          11. Seni tapetai. 

6. Panaudotas automobilių tepalas;  

  

  



3. Chemija 

  Ką reiškia šis įspėjamasis ženklas ant 

kavos arbatos, šokolado, sulčių 

pakuočių?  

 



4. Chemija 
Veikiantis kompiuteris per valandą išmeta apie  

3 gramus anglies dioksido CO2. Koks tūris anglies 

dioksido ( jo tankis 1,98 g/l ) pateks į 

atmosferą, jeigu kompiuteris veiks visą parą? 

  

 



5. Chemija 

    Vienas medis Lietuvoje sugeria apie 6 

kg CO2. Kiek reikia pasodinti medžių, 

kad jie sugertų 500 tonų CO2 ? 

 



6. Chemija 

    Kokių dviejų dujų daugiausia yra 

atmosferos ore? Parašykite jų formules, 

pavadinimus ir nurodykite dujų tūrio 

procentus ore. 

 



ATSAKYMAI 

CHEMIJA 



1. Chemija 

Popierius: seni žurnalai, kartoninės pakuotės. 

Metalas: sulinkusios vinys, konservų dėžutės. 

Stiklas: stikliniai buteliai, stiklainiai. 

Plastikas: seni sąsiuvinių aplankai, 

plastikiniai buteliai. 



2. Chemija 

    Tinkamos perdirbti atliekos vadinamos antrinėmis 

žaliavomis. Antrinių žaliavų rūšiavimas – tinkamų 

perdirbti atliekų atskyrimas nuo visų kitų. Atskirkite 

čia išvardytas atliekas, kurias galima perdirbti. 

Atliekos: 
1. Pasenę vaistai;                                      7. Stikliniai buteliai; 

2. Kartonas;                                              8. Maisto likučiai;  

3. Dažai;                                                   9. Plastikiniai buteliai; 

4. Konservų dėžutės;                               10. Stiklo atraižos;  

5. Popierius;                                             11. Seni tapetai. 

6. Panaudotas automobilių tepalas;  

  



3. Chemija 

  Ką reiškia šis įspėjamasis ženklas ant 

kavos arbatos, šokolado, sulčių 

pakuočių?  

 Ženklas rodo, kad 

produktas atkeliavo iš 

ūkio ar miško, kuris 

tvarkomas laikantis 

griežtų aplinkosauginių ir 

darbuotojų, jų šeimų ir 

vietinės bendruomenės 

gerovės reikalavimų. 



4. Chemija 
Veikiantis kompiuteris per valandą išmeta apie  

3 gramus anglies dioksido CO2. Koks tūris anglies 

dioksido ( jo tankis 1,98 g/l ) pateks į 

atmosferą, jeigu kompiuteris veiks visą parą? 

  

 

1 val – 3g 

24 val.- 72g 

V=m/=72g/1,98g/l = 36,36 

litrai 
 



5. Chemija 

    Vienas medis Lietuvoje sugeria apie 6 

kg CO2. Kiek reikia pasodinti medžių, 

kad jie sugertų 500 tonų CO2 ? 

 

500 t=500 000 kg 

6 kg - 1 medis 

500000 kg – 83 333 medžiai 

 



6. Chemija 

    Kokių dviejų dujų daugiausia yra 

atmosferos ore? Parašykite jų formules, 

pavadinimus ir nurodykite dujų tūrio 

procentus ore. 

 
N

2
  azotas 78%;  

 O
2
 deguonis  21%. 

 



1. Fizika 

Kuo ypatinga  kovo 21 diena? 

 



2. Fizika 

Ką fizikai vadina fėja Morgana?  

 



3. Fizika 

   Paaiškinkite fizikinį posakį: 

„Šimtas arklių nepakeičia vieno 

traktoriaus“. 

 



4. Fizika 

Kas atsitiktų, jei nebūtų 

žemėje inercijos reiškinio? 

 



5. Fizika 

  Kodėl Negyvojoje jūroje negalima 

nuskęsti? 



6. Fizika 

  Kodėl žvaigždės mirga, o planetos 

švyti ramiai? 

 



ATSAKYMAI 

FIZIKA 



1. Fizika 

Kuo ypatinga  kovo 21 diena? 

 

DIENA LYGI NAKČIAI 



2. Fizika 

Ką fizikai vadina fėja Morgana?  

 

MIRAŽUS 



3. Fizika 

   Paaiškinkite fizikinį posakį: 

„Šimtas arklių nepakeičia vieno 

traktoriaus“. 

 

Tai įvyksta dėl to, kad 

keletas arklių, įkinkytų 

kartu, nesuderina savo 

jėgų ir iš dalies kliudo 

vienas kitam. 



4. Fizika 

Kas atsitiktų, jei nebūtų 

žemėje inercijos reiškinio? 

 

Nebūtų avarijų, iš 

šautuvo išlėkusi 

kulka nukristų iškart 

ant žemės (nebūtų 

karo) ir t.t. 



5. Fizika 

  Kodėl Negyvojoje jūroje negalima 

nuskęsti? 

Labai druskingas jūros 

vanduo žymiai sunkesnis 

už paprastą jūros 

vandenį. Nuskęsti 

tokiame sunkiame 

skystyje neįmanoma: 

žmogaus kūnas 

lengvesnis už jį. 

 



6. Fizika 

  Kodėl žvaigždės mirga, o planetos 

švyti ramiai? 

 

Planetos yra nepalyginamai 

arčiau mūsų negu žvaigždės, 

todėl jos akiai atrodo ne kaip 

taškas, bet kaip 

šviečiąs skritulėlis, diskas, 

tad jos ir nemirga. 

 



Ačiū už gerą laiką kartu! 



• Jei gali – pasodink medį. 

• Jei tai Tau sunku – pasirūpink, kad kitų 

pasodintas medis augtų. 

• Jei ir tai sunku – pasistenk, kad kitų 

pasodintas medis nekentėtų nuo Tavęs. 

 


