
Klausimai žaidimui Klausimai žaidimui 

Estija -> Ar Estijos tautiniai drabužiai turi
juosteles, dėmes ar yra vienspalviai? 

 Juostelės 
Ispanija Ispanija

Estija -> Kokia duona (kvietinė ar ruginė)
tradiciškai kepama Estijoje? 

 ruginė duona 

Ispanija -> Iš ko Ispanijoje gaminamas
aliejus? 

 Alyvuogės 

Estija -> Iš kokios medžiagos buvo gaminami
dūdmaišių maišeliai? 

 Oda 

Ispanija -> Ar Malagos regionas vasarą
būdingas šaltoms ar karštoms sriuboms? 

 Šalta 

Estija -> Kuris gyvūnas dažniausiai
naudojamas vilnonių verpalų gamybai? 

 Avys 

Ispanija -> Kokios spalvos yra tipiško
Sevilijos chartijos namo keramika? 

 Mėlyna ir balta 

Estija -> Kokie yra tradiciniai Estijos
mezgimo gaminiai? 

 Kardiganai, vilnoniai megztiniai, kumštinės
pirštinės ir kojinės 

Ispanija -> Kaip vadinamas žmogus,
kovojantis su jaučiais? 

 Toreadoras 

Estija -> Kuo galima dažyti stiklą? 
 Metalinės druskos 

Ispanija -> Koks muzikos instrumentas
buvo išrastas Ispanijoje? 

 Gitara 

Estija -> Kokia natūralia medžiaga
užpildytos žieminės striukės? 

 Žąsų ar ančių plunksnos 

Ispanija -> Kodėl paella yra geltona? 
 Dėl šafrano 

Estija -> Kas yra Estijos sostinė? 
 Talinas 

Ispanija -> Kaip vadinami amatininkų
cukraus fabrikai Malagos pakrantėje? 

 Cukraus malūnai 



Estija -> Iš kokio amžiaus yra kilę
seniausi Estijoje adatomis austi tekstilės

fragmentai? 
 12-13 amžiuje 

Ispanija -> Kas yra Ispanijos sostinė? 
 Madridas 

Estija -> Tradicinė estiška duona balta ar
tamsi? 

 Tamsus 

Ispanija -> Kaip vadinasi Andalūzijos šokis
akomponuojant gitara? 

 Flamenkas 

Estija -> Kokie ingredientai dažniausiai
naudojami kepant duoną? 

 Miltai, druska ir mielės 

Ispanija -> Kiek stygų turi ispaniška gitara? 
 6 

Estija -> Kokie buvo moteriški rankdarbiai? 
 Mezgimas, siuvimas, nėrimas ir siuvinėjimas 

Ispanija -> Kokie ingredientai dažniausiai
naudojami gaminant gaspačą? 

 Pomidorai, pipirai, agurkai, duona,
alyvuogių aliejus 

Estija -> Kaip vadinama skylė adatos
viršuje? 

 Akis 

Ispanija -> Kas įvedė alyvuogių auginimą ir
alyvuogių aliejaus gamybą Ispanijos

teritorijoje? 
 Finikiečiai 

Estija -> Koks tradicinis konservavimo
būdas naudojamas žuvims – lašišoms,

silkėms, šprotams – konservuoti? 
 Rūkyti 

Ispanija -> Iš kokių medžiagų gaminamos
amatininkų piniginės ir rankinės? 

 Kamštiena arba oda 

Estija -> Iš kokios medžiagos gaminami
liaudies kostiumai? 

 Linas ir vilna 

Ispanija -> Su kuo tradiciškai valgote
churros? 

 Karštas šokoladas 

Estija -> Kas naudojamas vinims įkalti į
medieną? 
 Plaktukas 

Ispanija -> Kokį instrumentą flamenko
šokėja laiko rankose? 

 Kastanetės 



Ispanija -> Kas naudojamas vinims įkalti į
medieną? 
 Plaktukas 

Islandija Islandija Čekijos Respublika Čekijos Respublika

Islandija -> Iš kokios medžiagos moterys
darė savo plaukų segtukus nuo gyvenvietės

amžiaus? 
 Kaulai 

Čekijos Respublika -> Kas yra Čekijos
sostinė? 

 Praha (Praha) 

Islandija -> Kas yra tradicinis valgis Hákarl? 
 A) fermentuotas ryklys B) fermentuotas

antspaudas C) fermentuotas arklys 

Čekijos Respublika -> Kokie gaminiai
dažniausiai naudojami kailiui ir odai? 

 Rankinės, batai, paltai Iš kokios medžiagos
taip pat pagamintas stiklas (prasideda s)

Smėlis 

Islandija -> Kiek avių reikia vienam
megztam vilnoniam megztiniui? 

 Vienas 

Čekijos Respublika -> Kuriame amžiuje
krištolinis stiklas buvo pradėtas gaminti

Čekijoje? 
 18-ojo amžiaus 

Islandija -> Kaip įmanoma, kad net žiemą
galima maudytis lauke? 

 Dėl karštųjų versmių ir geoterminės veiklos 

Čekijos Respublika -> Kaip iš vilnos
gaminami džemperiai? 

 Mezgimu 

Islandija -> Kuriame amžiuje islandai
megztinius pradėjo megzti iš vilnos? 

 19-tas amžius 

Čekijos Respublika -> Kuris tekstilės
gaminys asocijuojasi su Nový Jičín miestu? 

 Skrybėlė 

Islandija -> Kokią mėsą galima valgyti saloje
ir uždrausta visame pasaulyje, išskyrus

Japoniją? 
 Banginio mėsa 

Čekijos Respublika -> Kaip galima
formuoti stiklą, suteikti jam formą? 

 Per pvz. pūtimas, presavimas, piešimas ir
liejimas Čekijos Respublika 



Islandija -> Kokia dažniausiai pasitaikanti
islandų tautinio kostiumo papuošalų forma? 

 Salų laukinė gėlė 

Čekijos Respublika -> Kas yra Čekijos
sostinė? 

 Praha (Praha) 

Islandija -> Kas yra Islandijos sostinė? 
 Reikjavikas 

Čekijos Respublika -> Kokie gaminiai
dažniausiai naudojami kailiui ir odai? 

 Rankinės, batai, paltai Iš kokios medžiagos
taip pat pagamintas stiklas (prasideda s)

Smėlis 

Islandija -> Iš kokio gyvūno Saudarkrokur
yra ypatingos odos gamybos namai? 

 Žuvis 

Čekijos Respublika -> Kuriame amžiuje
krištolinis stiklas buvo pradėtas gaminti

Čekijoje? 
 18-ojo amžiaus 

Islandija -> Kam buvo naudojami
antspaudai? 
 Mėsa, kailis 

Čekijos Respublika -> Kaip iš vilnos
gaminami džemperiai? 

 Mezgimu 

Islandija -> Ką salos gyventojai naudoja
savo namams šildyti? 

 Geoterminė energija, karštosios versmės 

Čekijos Respublika -> Kuris tekstilės
gaminys asocijuojasi su Nový Jičín miestu? 

 Skrybėlė 

Islandija -> Kokie buvo moteriški
rankdarbiai? 

 Mezgimas, siuvimas, nėrimas ir siuvinėjimas 

Čekijos Respublika -> Kaip galima
formuoti stiklą, suteikti jam formą? 

 Per pvz. pūtimas, presavimas, piešimas ir
liejimas 

Islandija -> Iš ko pastatytas tradicinis, iš
dalies požeminis namas? 

 Dirvožemis, velėna 

Čekijos Respublika -> Kuris Čekijos
miestas populiarus dėl porceliano ir

bohemiško kirpimo stiklo? 
 Karlovi Varai 

Islandija -> Ar spygliuočių miškai saloje yra
gana spygliuočiai ar plačialapiai? 

 Spygliuočių 

Čekijos Respublika -> Kaip vadinasi
gamykla Nový Jičín mieste, gaminanti

kepures? 
 Tonakas 



Islandija -> Kokia mėsa tradiciškai
dažniausiai valgoma Islandijoje? 

 Žuvis, arklys, ėriena 

Čekijos Respublika -> Kokia alkoholinių
gėrimų gamyba garsėja Čekija? 

 Alus 

Islandija -> Koks gyvūnas plačiai auginamas
ir pramogai, ir pragyvenimui? 

 Islandų arklys 

Čekijos Respublika -> Kokios spalvos yra
čekiškas granatas (brangakmenis)? 

 Raudona 

Čekijos Respublika -> Kokia medžiaga
naudojama porcelianui gaminti? 

 Kaolinas (kaolinas) 

Čekijos Respublika -> Kuri įmonė,
gaminanti čekišką avalynę, yra garsiausia? 

 Baťa 

Čekijos Respublika -> Kurią šventę vyrai
mezga botagą iš strypų blakstienų

merginoms? 
 Velykos 

Čekijos Respublika -> Iš kur kilęs
žinomiausias čekiškas alus Pilsner Urquell? 

 Plzeň 

Čekijos Respublika -> Ar tiesa, kad
keramika naudojama lėktuvų gamybos

procese? 
 Taip 

Lietuva Lietuva Jungtinė Karalystė Jungtinė Karalystė



Lietuva -> Iš kokios medžiagos dažniausiai
gaminamos lietuvių mitinių būtybių

skulptūros? 
? 

 Mediena 

Jungtinė Karalystė -> Ant ko tradiciškai
patiekiama žuvis ir traškučiai? 

 Popierius 

Lietuva -> Kokia lietuvių tradicinė senovinė
avalynė tapo suvenyru? 

 Klumpės – mediniai batai 

Jungtinė Karalystė -> Koks įrankis
naudojamas keramikai gaminti, pavyzdžiui,

puodai ar puodeliai? 
 Verpimo ratelis 

Lietuva -> Koks yra populiariausias Lietuvos
popieriaus karpinių motyvas? 

 Medis 

Jungtinė Karalystė -> Kaip vadinasi
Šekspyro teatras? 

 Pasaulis 

Lietuva -> Iš kokių grūdų miltų kepama
tradicinė lietuviška tamsi duona? 

 Rugiai 

Jungtinė Karalystė -> Kuris regionas dėl
sodų ir apynių auginimo vadinamas

Anglijos sodu? 
 Kentas 

Lietuva -> Kur lietuviai ieškojo gintaro? 
 Ant jūros kranto 

Jungtinė Karalystė -> Kokiu amatu
užsiėmė Šekspyro tėvas? 

 Pirštinių gamintoja 

Lietuva -> Kur gyvena bitės? 
 Bičių avilyje 

Jungtinė Karalystė -> Iš kokių medžiagų
gaminamos pypkės tabakui rūkyti? 

 Mediena ir molis 

Lietuva -> Kuris brangakmenis viduramžiais
buvo svarbiausias Lietuvos papuošalų

gamyboje? 
 

Jungtinė Karalystė -> Kaip vadinasi laivus
statančios gamyklos? 

 Laivų statyklos 

Lietuva -> Kas yra Lietuvos sostinė? 
 Vilnius 

Jungtinė Karalystė -> Kas yra JK sostinė? 
 Londonas 



Lietuva -> Kokia gintaro spalva? 
 Geltona arba oranžinė 

Jungtinė Karalystė -> Kaip lordas
Sandvičas išrado sumuštinius? 

 Jis neturėjo laiko valgyti pietų žaisdamas
golfą, todėl įdėkite mėsos tarp duonos

riekelių. 

Lietuva -> Senas važiuojamosios dalies
kryžius mini ... mirtį? 

 Jėzus Kristus 

Jungtinė Karalystė -> Kurioje tradicinėje
sporto šakoje naudojamas kamuolys su

kamščiu ir odiniu apvalkalu? 
 Kriketas 

Lietuva -> Kas gaminama iš natūralaus bičių
vaško? 

 Žvakės, korio 

Jungtinė Karalystė -> Iš ko pagaminta
virvė? 

 Natūralūs pluoštai, tokie kaip džiutas,
medvilnė, kanapės, linas, sizalis 

Lietuva -> Iš ko gaminami tradiciniai
krepšeliai ir baldai? 

 Pinti 

Jungtinė Karalystė -> Kodėl maišelis
dūdmaišyje plaukuotas? 

 Kadangi jis pagamintas iš gyvūnų, tokių
kaip ožkos, šunys, avys ir karvės, odų 

Lietuva -> Iš kokio augalo gaminami lininiai
audiniai? 

 Pluoštinis 

Jungtinė Karalystė -> Ką kalviai naudoja
metalui formuoti? 

 Ugnis ir kūjis ir priekalas 

Lietuva -> linas Lietuvos kryždirbystė
paskelbta UNESCO Pasaulio paveldu -

Taip/Ne. Taip 

Jungtinė Karalystė -> Iš ko pagaminta
anglis? 

 Mediena 

Lietuva -> Su kuo susijęs šventinis kiaušinių
dažymas ir graviravimas? 

 Velykos 

Jungtinė Karalystė -> Kokia tradicinė
medžiaga sienoms statyti? 

 Sausas akmuo 

Lietuva -> Tradicinė medinė liūdno sėdėjimo
figūra Jėzus remia galvą…? 

 Jo ranka 

Jungtinė Karalystė -> Iš kokios medžiagos
– šalutinis augalininkystės produktas –

gaminami stogeliai ar krepšeliai? 
 Šiaudai




