
Protmūšis



Protmūšio taisyklės

 ✓ Protmūšį sudaro 4 turai.
 ✓ Atsakymai turi būti pateikti į specialius atsakymų pildymo lapus.
 ✓ Kiekvienam etapui skirta po vieną atskirą atsakymų lapą.
 ✓ Po kiekvieno etapo atsakymų lapai yra surenkami.
 ✓ Kiekvieno klausimo pradžioje klausimas yra garsiai perskaitomas.
 ✓ Atsakyti į klausimus turite per tam skirtą laiką.
 ✓ Protmūšio metu draudžiama naudotis pagalbiniais įrenginiais neteisėtam  
informacijos gavimui.
 ✓ Atsakant į klausimus jums prireiks ne tik žinių, bet ir kūrybiškumo.
 ✓ Pasibaigus turui bei surinkus atsakymų lapus bus parodomi atsakymai.
 ✓ Nugalėtoja taps daugiausiai taškų surinkusi komanda.
 ✓ Kiekvienam klausimui atsakyti skiriama ne daugiau nei 45 sekundės 
(išimtys taikomos ilgesnio atsakymo laiko reikalaujančioms užduotims)



I Turas



1 klausimas

Žodis „Seimas“ lietuvių kalboje egzistuoja jau gana 
ilgus amžius. Kokia anksčiau buvo posakio „seimą 
nešti“ reikšmė?

a) Dirbti lauko darbus
b) Tartis susirinkime, posėdžiaujant
c) Vadovauti kaimo bendruomenei
d) Aukų rinkimą per mišias



2 klausimas

Pikuolis, Kerštas, Slibinas, Giltinė. 
Kieno tai vardai?



3 klausimas

Kas sieja valdovus Vytautą Didįjį ir IV a. pr. 
Kr. valdžiusį Aleksandrą Makedonietį?

Pastaba:
Tokie atsakymai, kaip „ta pati lytis“ ar „abu buvo 
karvedžiai“ nepriimami.



4 klausimas

Jurgis ir Kazimieras Steponas. Vienas – pasaulietis, 
kitas – dvasininkas. Abu – Lietuvos Nepriklausomybės 
akto signatarai. Juos vienijo Lietuvos 
Nepriklausomybės idėja ir bendra pavardė, nors 
giminaičiais jie nebuvo. Kokia šių signatarų pavardė.



5 klausimas

Pasirinkite teisingą įvykių chronologinę seką:
1) Panaikintas lietuviškos spaudos lotyniškais 
rašmenimis draudimas.
2) Susirinko Didysis Vilniaus seimas.
3) Įkurta Lietuvos socialdemokratų partija.
4) Lietuvoje panaikinta baudžiava.

a) 4, 3, 2, 1
b) 4, 2, 1, 3
c) 4, 3, 1, 2
d) 1, 4, 3, 2



6 klausimas

Įvardinkite asmenį, kuris parašė šiuos žodžius:

Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies 
gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos 
<...>. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, 
pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink ją – 
sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę <...>.



7 klausimas

Nurodykite tikslią datą (metai, mėnuo, 
diena), kada įvyko Žalgirio mūšis?



8 klausimas

1959 metais šalia Kauno buvo panaikinti 35 
kaimai ir 721 sodyba. Kaip vadinamas jų 
vietoje suformuotas objektas?



9 klausimas

Kokios profesijos atstovų daugiausia tarp 1918 
metų vasario 16-osios Lietuvos 
nepriklausomybės akto signatarų?



10 klausimas

Įvardinkite, koks įvykis Lietuvoje švenčiamas 
kovo 11-ąją dieną?



I Turo
atsakymai



1 klausimo atsakymas

Posakio „seimą nešti“ reikšmė:

b) Tartis susirinkime, posėdžiaujant



2 klausimo atsakymas

Pikuolis, Kerštas, Slibinas, Giltinė – tarpukario 
Lietuvos kariuomenės tankų pavadinimai.



3 klausimo atsakymas

Abiejų valdovų vardas yra Aleksandras.
(Tai yra ir Vytauto Didžiojo krikšto vardas)



4 klausimo atsakymas

Jurgis Šaulys
Kazimieras Steponas Šaulys



5 klausimo atsakymas

1) Panaikintas lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis 
draudimas – 1904 m.
2) Susirinko Didysis Vilniaus seimas – 1905 m.
3) Įkurta Lietuvos socialdemokratų partija – 1896 m.
4) Lietuvoje panaikinta baudžiava – 1861 m.

c) 4, 3, 1, 2



6 klausimo atsakymas

Mikalojus Daukša



7 klausimo atsakymas

Žalgirio mūšis įvyko:

1410 m. liepos 15 d.



8 klausimo atsakymas

Kauno marios



9 klausimo atsakymas

Teisininkų buvo septyni.
Kunigų buvo keturi.
Finansininkų ir agronomų buvo po du.
Vienas ekonomistas, vienas gydytojas, vienas 
spaustuvininkas, vienas inžinierius ir vienas istorikas.

Teisininkų



10 klausimo atsakymas

Kovo 11-oji
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena



II Turas



1 klausimas

Įvardinkite žymų asmenį, kuris yra 
lietuviškų ANBO lėktuvų kūrėjas ir 
konstruktorius.



2 klausimas

Išvardinkite kuo daugiau 1918 m. vasario 
16 d. Nepriklausomybės akto signatarų 
(pilnas vardas, pavardė).



3 klausimas

Įvardinkite nuotraukose pavaizduotą 
asmenybę.



4 klausimas

Įvardinkite istorinę 
asmenybę, kuriai 
skirtas šis greitai 
Vilniuje iškilsiantis 
paminklas.



5 klausimas

Kaip šifruojasi LLKS?



6 klausimas

„Bangų mūša“ , „Ruduo“ , „Pavasaris“. 
Kieno čia pavadinimai?



7 klausimas

Įvardinkite nuotraukose pateiktus Lietuvos partizanus:

1. 2. 3. 4.
Bus įskaityti ir vien tik slapyvardžiai.



8 klausimas

Įvardinkite asmenybę, 
kuri pavaizduota šioje 
nuotraukoje.



9 klausimas

Koks tarptautiniu mastu atgarsio sulaukęs 
įvykis paskatino Lietuvą iš šalies išsiųsti 
tris Rusijos „diplomatus“?



10 klausimas

Vienintelis iš aštuonių likęs gyvas pasakojo: 
„Visiškai nebijojau. Neturėjau laiko išsigąsti. 
Priverčiau žiūrėti save į to žmogaus veidą, jo 
uniformą, detales, kad vėliau galėčiau 
papasakoti. Po to praradau sąmone“.

Nurodykite, apie ką čia kalbama?



II Turo
atsakymai



1 klausimo atsakymas

Antanas Gustaitis



2 klausimo atsakymas

Saliamonas Banaitis
Jonas Basanavičius
Mykolas Biržiška
Kazimieras Bizauskas
Pranas Dovydaitis
Steponas Kairys
Petras Klimas
Donatas Malinauskas
Vladas Mironas
Stanislovas Narutavičius

Alfonsas Petrulis
Antanas Smetona
Jonas Smilgevičius
Justinas Staugaitis
Aleksandras Stulginskis
Jurgis Šaulys
Kazimieras Šaulys
Jokūbas Šernas
Jonas Vailokaitis
Jonas Vileišis



3 klausimo atsakymas

Vladas Jurgutis.
Pirmasis Lietuvos banko valdytojas, vadinamas 
„Lito Tėvu“.



4 klausimo atsakymas

Jonas Basanavičius



5 klausimo atsakymas

LLKS – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis



6 klausimo atsakymas

„Bangų mūša“ , „ Ruduo“, „Pavasaris“. 
Tai SSRS vykdytų Lietuvos gyventojų 
trėmimų operacijų pavadinimai.



7 klausimo atsakymas

1. Adolfas Ramanauskas – Vanagas
2. Antanas Kraujelis – Siaubūnas
3. Jonas Žemaitis – Vytautas
4. Juozas Lukša – Daumantas



8 klausimo atsakymas

Nuotraukoje pavaizduotas 
Teofilius Matulionis.



9 klausimo atsakymas

Dvigubo Rusijos šnipo Sergejaus 
Skripalio ir jo dukters apnuodijimas 
Jungtinėje Karalystėje. 



10 klausimo atsakymas

Medininkų žudynės 1991 metais, kurių 
metu specialusis SSRS smogikų būrys 
nužudė Lietuvos valstybės sieną 
saugojusius pareigūnus.



III Turas



1 klausimas

Kelintais metais Lietuva prisijungė prie 
tarptautinės organizacijos, kurios 
pirmtakė buvo Europos anglių ir plieno 
bendrija?



2 klausimas

Kokia tai tarptautinė organizacija, prie kurios 
Lietuva prisijungė 1991 metais, kurios 
dabartinis generalinis sekretorius yra António 
Guterres, o būstinė yra Niujorke?

حدةة  المتت مم
أ
الأ



3 klausimas

Kelintais metais Lietuva prisijungė prie 
tarptautinės organizacijos, kurios dabartinis 
generalinis sekretorius yra Jensas Stoltenbergas, 
o jos pavadinimas viena oficialių Europos 
Sąjungos kalbų atrodo taip:

Organisation du traité de l'Atlantique Nord 



4 klausimas

Kiekviena komanda ant savo stalelio turite po 
vieną atvirutę, ant kurios reprezentacinės pusės 
parašyta „Mūrinė Lietuva“.
Atidžiai įsižiūrėkite į iliustraciją ir parašykite, 
kokie du Lietuvoje esantys žymūs pastatai ir 
vertingi architektūros paminklai pavaizduoti?



5 klausimas

Jums pateikti vieno iš Lietuvos respublikos 
prezidentų pomėgiai.
Įvardinkite šį Lietuvos  prezidentą.

Pomėgiai: lengvoji atletika, plaukimas, lauko 
tenisas, golfas, sporto varžybų stebėjimas, daug 
laisvalaikio skiria muzikai ir knygoms.



6 klausimas

Jums pateikti vieno iš Lietuvos respublikos 
prezidentų pomėgiai.
Įvardinkite šį Lietuvos  prezidentą.

Pomėgiai: bitininkystė, krepšinis, kovos menai, 
kelionės, knygos, sportas, klasikinė muzika.



7 klausimas

Jums pateikti vieno iš Lietuvos respublikos 
prezidentų pomėgiai.
Įvardinkite šį Lietuvos  prezidentą.

Pomėgiai: akrobatinis skraidymas, tenisas, 
knygos, muzika.



8 klausimas

Jums pateikti vieno iš Lietuvos respublikos 
prezidentų pomėgiai.
Įvardinkite šį Lietuvos  prezidentą.

Pomėgiai: jaunystėje – rutulio stūmimas, disko 
ir kūjo metimas, penkiakovė. Vėliau – 
buriavimas, medžioklė – turėjo didžiulę 
medžioklinių peilių ir trofėjų kolekciją.



9 klausimas
Įvardinkite lietuvių mitologinės būtybės vardą, 
kuriuo  vadinamas  vienas iš Lietuvos 
kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų 
dalinių?



10 klausimas
Kokios asmenybės pavaizduotos ant litų banknotų?



III Turo
atsakymai



1 klausimo atsakymas

2004 metais Lietuva įstojo į Europos 
sąjungą.
(Jos pirmtakė buvo Europos anglių ir 
plieno bendrija)



2 klausimo atsakymas

Jungtinių Tautų Organizacija



3 klausimo atsakymas

2004 metais Lietuva prisijungė prie Šiaurės 
Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO).



4 klausimo atsakymas

Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika
Kauno centriniai pašto rūmai
Kauno „Pienocentro“ rūmai



5 klausimo atsakymas

Pomėgiai: lengvoji atletika, plaukimas, lauko tenisas, golfas, sporto 
varžybų stebėjimas, daug laisvalaikio skiria muzikai ir knygoms.

Valdas Adamkus



6 klausimo atsakymas

Pomėgiai: bitininkystė, krepšinis, kovos menai, kelionės, knygos, 
sportas, klasikinė muzika.

Dalia Grybauskaitė



7 klausimo atsakymas

Pomėgiai: akrobatinis skraidymas, tenisas, knygos, muzika.

Rolandas Paksas
Dėmesio:
Šis asmuo eidamas LR 
Prezidento pareigas, 
paniekindamas Lietuvos 
įstatymus ir visuomenę, sulaužė 
duotą priesaiką bei 
pasinaudodamas savo tarnybine 
padėtimi veikė prieš Lietuvos 
Respublikos interesus.
Nuo pareigų nušalintas 2004 m.



8 klausimo atsakymas

Pomėgiai: jaunystėje – rutulio stūmimas, disko ir kūjo metimas, 
penkiakovė. Vėliau – buriavimas, medžioklė – turėjo didžiulę 
medžioklinių peilių ir trofėjų kolekciją.

Algirdas Mykolas 
Brazauskas 



9 klausimo atsakymas

Aitvaras



10 klausimo atsakymas

1 Lt – Žemaitė (Julija Žymantienė)
2 Lt – Motiejus Valančius 
5 Lt – Jonas Jablonskis
10 Lt – Steponas Darius ir Stasys Girėnas
20 Lt – Maironis (Jonas Mačiulis)
50 Lt – Jonas Basanavičius
100 Lt – Simonas Daukantas
200 Lt – Vydūnas (Vilhelmas Storosta)
500 Lt – Vincas Kudirka



IV Turas



1 klausimas
Koks yra pirmojo lietuviško dirbtinio Žemės 
palydovo (nufotografavusio šią nuotrauką) 
pavadinimas?



2 klausimas

Įvardinkite dvi nuolatines Jungtinių Tautų 
saugumo tarybos nares valstybes, kuriose 
lankėsi ir su kurių prezidentais Lietuvos 
Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė 
buvo susitikus balandžio 3 ir 9 dienomis. 
Taip pat įvardinkite minėtųjų valstybių 
prezidentus.

Taškai skiriami tik už teisingai įvardintą 
valstybės ir prezidento porą.



3 klausimas

Vienas žinomiausių dabartinės Seimo kadencijos 
parlamentarų. Savo elgesiu ir pasisakymais sukėlęs ne 
vieną skandalą ir pasipiktinimą visuomenėje. Jo 
valdomos ir dukterinės įmonės kartu valdo daugiau nei 
22 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės. Po 
muzikinės grupės G&G Sindikatas pasirodymo šių metų 
M.A.M.A renginyje kilo diskusijos dėl blogo pavyzdžio 
vaikams demonstravimo ir patyčių eskalavimo.
Įvardinkite šį parlamentarą.



4 klausimas
Rusijos ambasadoriaus Libane žodžiai:
„Jei bus amerikiečių smūgiai, mes numušime raketas ir tuomet 
taikysimės į vietas, iš kurių jos buvo paleistos.“

Donaldo Trumpo žodžiai:
„Rusija, ruoškis, nes raketos atkeliaus – gražios, naujos ir 
išmanios!“

Koks neseniai didelį nepasitenkinimą Vakaruose 
sukėlęs įvykis nulėmė JAV ir sąjungininkų karinių 
ginkluotųjų pajėgų veiksmus artimuosiuose Rytuose, 
kurie itin nepatiko Rusijos valdžiai, tačiau pastaroji 
savo grasinimų neįvykdė?



5 klausimas

Įvardinkite lietuvišką šunų veislę, kurios 
atstovas pavaizduotas nuotraukoje.



6 klausimas

Kokios dvi mitologinės būtybės 
pavaizduotos Lietuvos Respublikos 
Prezidento vėliavoje?



7 klausimas

Kokia asmenybė pavaizduota ant į 
apyvartą neišleisto 1000 litų banknoto?



8 klausimas

Kuriame Lietuvos rajone yra šis dirbtinis 
pusiasalis?



9 klausimas
Įvardinkite projektą, kurio vykdymo renginiuose 
naudojamas šis pripučiamas gaublys.



10 klausimas

Įvardinkite šį 
Lietuvos 
miestą.



IV Turo
atsakymai



1 klausimo atsakymas

Pirmojo lietuviško dirbtinio Žemės palydovo 
(nufotografavusio pateiktą nuotrauką) pavadinimas yra
LituanicaSAT-1



2 klausimo atsakymas

JAV – Donaldas Trumpas
Prancūzija – Emmanuelis Macronas 



3 klausimo atsakymas

Ramūnas Karbauskis



4 klausimo atsakymas
Balandžio 4 d. Sirijos valdžios kartu su Rusijos parama 
įvykdyta cheminė ataka Sirijoje, Dūmos mieste, 
kurios metu nužudyta daugiau nei 80 žmonių ir daugiau 
nei 500 patiria toksinių medžiagų simptomus.



5 klausimo atsakymas

Lietuviška šunų veislė – Lietuvių 
skalikas.



6 klausimo atsakymas

Lietuvos Prezidento vėliavoje 
pavaizduota – grifas (grifonas) ir 
vienaragis.



7 klausimo atsakymas

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis



8 klausimo atsakymas

Lietuvos formos pusiasalis yra Molėtų 
rajone.



9 klausimo atsakymas

„Lietuva 4 000 000”

Tikslas – Lietuvos atkūrimo 100-mečio 
proga pakviesti 4 milijonus lietuvių 
visame pasaulyje bendrai „Tautiškai 
giesmei” ir taip žengti pirmą žingsnį į 
globalią skaitmeninę lietuvių 
bendruomenę.



10 klausimo atsakymas

Vilnius



Rezultatai
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