
a)  Jungtine Karalyste

b)  Norvegija

c)  Prancuzija

d)  Ruanda

e)  Peru
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SKURDO
PANAIKINIMAS

BADO
PANAIKINIMAS

GERA
SVEIKATA

a)  Žmogus neturi išmaniojo telefono

b)  Žmogus negali patenkinti savo pagrindiniu
     poreikiu, iskaitant maista, sveikatos
     priežiura, švietima ir pan.

c)  Žmogus prastai apsirenges

,
, , ,

, ,-

,

Kaip galima suprasti,
kad žmogus gyvena skurde?

LYCIU
LYGYBE

ŠVARUS VANDUO IR
SANITARINES SALYGOS

ATSINAUJINANCIOJI
ENERGIJA

c)  Gamykla, kuri nedaro žalos aplinkai

a)  Gamykla, kuri, nors pastatyta seniai,
      vis dar veikia

b)  Gamykla, kurios gamybos procesuose
     susidaro nuodingos atliekos

PRAMONE, INOVACIJOS
IR INFRASTRUKTURA

Kas yra tvari gamykla?

-

a)  Europoje

b)  Azijoje

c)  Amerikoje

d)  Afrikoje

KOKYBISKAS
SVIETIMAS

Kuriame žemyne gyvena dauguma
mokyklos nelankanciu vaiku?, ,

Raskite neteisinga atsakyma.
Švari energija gali buti gaminama naudojant...-

, ,

a)  anglis

b)  saule

c)  veja

d)  bangas

,

,
Ar pasaulyje gaminama pakankamai maisto,

kad butu galima pamaitinti visus?,

-

a)  Ne, nes visa laika esu alkanas

b)  Gaminama pakankamai sveiko maisto, taciau
     nepakankamai saldumynu ir gazuotu gerimu

c)  Maisto yra pakankamai, bet ne
     kiekvienas gali jo isigyti, 

, ,

, , ,

, .

2017 m. tik vienos pasaulio šalies parlamente
moteru buvo daugiau nei vyru.

Kuri tai šalis?

, ,

-

TINKAMAS DARBO IR
EKONOMIKOS AUGIMAS

Ar moterims turetu buti mokama tiek pat
kaip vyrams, jei jos dirba toki pati darba?

,

-

,, ,

a)  Taip, vyrai ir moterys turi tas pacias teises

b)  Ne, vyrams turetu buti mokama daugiau,
      nes jie yra stipresni

,

-

Kokia yra vidutine
gyvenimo trukme pasaulyje?

a)  50 metu

b)  60 metu

c)  70 metu

,

,

, 

.

,

Kaip galima sumažinti vandens naudojima?,

a)  Ten, kur gyvenu, vandens netruksta,
      galiu naudoti kiek tik noriu

b)  Maudantis duše, o ne vonioje

c)  Vietoj vandens geriant saldintus
     gazuotus gerimus

-

.



K
la

us
im

u 
la

pa
s 

1/
6

,

MAŽESNE
NELYGYBE

KLIMATO
KAITA

TAIKA, TEISINGUMAS IR
STIPRIOS INSTITUCIJOS

GYVYBE
VANDENYJE

GYVYBE
SAUSUMOJE

Kurioje iš šiu šaliu yra demokratija? DARNAUS
VYSTYM SI
TIKSLAI

PARTNERYSTES
TIKSLAMS SIEKTI

.
.

Koks yra geriausias budas kovoti su skurdu?-

a)  Nieko nedaryti, ignoruoti problema

b)  Dalytis pasaulyje sukuriamu turtu

c)  Neleisti i mano šali patekti
     užsienieciams

,

, ,

Kas yra atsinaujinancioji energija?

c)  Energijos šaltinis, kuriam taikomas
     atsinaujinantis abonentinis
     mokestis

b)  Energija, gaunama iš gamtiniu ištekliu,
     pavyzdžiui, saules ir vejo

a)  Energinio gerimo pavadinimas
, , 

, ,

a)  Šalyje, kuria valdo diktatorius

b)  Šalyje, kuria valdo žmones

c)  Šalyje, kuria valdo tik vyrai

,

,

, 

.

Kas yra partneryste?

b)  Kai žmones ir organizacijos remia
     vieni kitus, kad butu pasiektas
     bendras tikslas

a)  Kai su draugu žaidžiu tevus

c)  Kai du mokiniai kasdien valgo
     prie to paties stalo

-

, 

.

Kuris iš šiu dalyku prisideda
prie juru taršos?

, ,
,

-

a)  Šiukšles papludimyje

b)  Meduzos ir krabai

c)  Juros dumbliai

-

-

-

c)  80 proc.

a)  30 proc.

b)  55 proc.

TVARUS MIESTAI
IR BENDRUOMENES

-
.

Kiek žmoniu besivystanciose šalyse
gyvena lušnynuose?

,

-

ATSAKINGAS VARTOJIMAS
IR GAMYBA

Tiesa ar netiesa, kad juroje yra daugybe žuvies?-

a)  Tiesa, galiu valgyti tiek, kiek noriu!

b)  Netiesa. Pernelyg intensyvi žvejyba, tarša ir
     klimato kaita mažina žuvu populiacija
     vandenynuose

, , 

.

Kodel turime saugoti miškus,
kad galetume kovoti su klimato kaita?

a)  Miškai yra gera vieta žaisti

b)  Medžiai gamina deguoni

c)  Mums reikia medienos namu
     statybai

, 

,



a) Tiesa

b) Netiesa

a)  Taip, nes dirbant uždirbama pinigu

b)  Ne, galima tureti darba ir gyventi skurde

a)  Vanduo, kuri saugu gerti

b)  Vanduo, kurio yra geliu vazonuose

c)  Vanduo, kuris atrodo švarus

a)  Prancuzija

b)  Jungtines Amerikos Valstijos

c)  Suomija
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 Ar šiuo metu skurde gyvena
mažiau žmoniu nei prieš 25 metus?

a)  Ne, šiuo metu skurde gyvena
     1 mlrd. žmoniu daugiau

b)  Taip, šiuo metu skurde gyvena
     1 mlrd. žmoniu mažiau

Tiesa ar netiesa, kad badaujanciu žmoniu
skaicius pasaulyje mažeja?

a)  Tiesa

b)  Netiesa

Pasirinkite du dalykus, kurie gali padeti mažinti
vaiku iki 5 metu amžiaus mirtinguma.

a)  Visavertis maistas

b)  Mobilieji telefonai

c)  Švarus geriamasis vanduo

d)  Gazuoti gerimai

Tiesa ar netiesa, kad visame pasaulyje mokykla
lanko mažiau mergaiciu nei berniuku?

a)  Netiesa

b)  Tiesa

Kuri šalis pirmoji pasaulyje
suteike moterims visas politines teises

(teise balsuoti ir buti renkamoms i valdžia)?

Kas yra geriamasis vanduo?

b)  Kai galima naudoti energija visiškai
     nesijaudinant del sunaudojamo kiekio

c)  Prietaisas ar pastatas, kuris
     naudoja palyginti mažai jam
     reikalingos energijos

a)  Kai ryškiai šviecia lempa

Ka reiškia „energijos vartojimo efektyvumas“? Ar turint darba negresia skurdas? Tiesa ar netiesa, kad kiekvienas
turi galimybe naudotis internetu?

,

,

, 

,

, ,

,

,

,

,

, 
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Tiesa ar netiesa, kad per pastaruosius 25 metus
itin skurdžiai gyvenanciu žmoniu

NESUMAŽEJO?

a)  Tiesa

b)  Netiesa

Energijos taupymo ir planetos apsaugos
sprendimu jau egzistuoja.
Kuris iš ju nera realus?

a)  Dviraciai

b)  Elektriniai autobusai

c)  Skraidantys automobiliai

Kiek maisto iššvaistoma
kiekviena diena visame pasaulyje?

a)  Ne kiek, nes visas maistas suvalgomas
     arba užšaldomas

b)  Trecdalis viso pagaminto maisto

c)  Labai mažai, nes žmones labai
     sumažino atliekas

Kuris iš šiu teiginiu yra teisingas?

a)  Visuotinis atšilimas neegzistuoja, nes
     praejusia žiema buvo tikrai šalta

b)  Visuotinis atšilimas neegzistuoja, nes
     pasaulyje vis dar yra ledynu

c)  Visuotinis atšilimas sukels daugiau
     potvyniu ir audru

Kas yra pernelyg intensyvi žvejyba?

a)  Kai valgoma per daug žuvies ir del to
     susergama

b)  Kai juroje sugaunama daugiau žuvu, nei gali
     naturaliai pasidauginti

c)  Žuvu peršerimas, kad jos augtu
     didesnes

Su kuo yra susijes gyvunu rušiu nykimas?

a)  Su žmogaus veikla

b)  Su gyvunais, kurie eda vieni kitus

c)  Su skleidžiamais mobiliuju telefonu dažniais

Kas yra vaikas kareivis?

a)  Vaikas, kuris žaidžia karo žaidimus
     su kitais vaikais

b)  Vaikas, kuris yra itrauktas i ginkluota grupe

c)  Teisingi abu atsakymai

Kaip prie darnaus vystymosi tikslu prisideda
sažininga prekyba?

a)  Sudaro geresnes prekybos salygas
     gamintojams ir darbuotojams

b)  Didina pramones imoniu pelna

c)  Skatina gamintojus samdyti
     vaikus
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. ATSAKINGAS VARTOJIMAS

IR GAMYBA

.
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a)  Tiesa

b)  Netiesa

a)  Kiekviena menesi sutaupoma daugiau pinigu

b)  Dideja kainos

c)  Dideja šalies pagaminamu prekiu
     ir paslaugu verte

a)  Ozonas

b)  Anglies dioksidas

c)  Garstyciu dujos

a)  Jos apdorojamos ir perdirbamos

b)  Jos laikomos saugiose vietose

c)  Jos išleidžiamos i upes ar juras,
     prieš tai neišvalius
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Kiek pasaulio žmoniu
gyvena visiškame skurde?

a)  Apie 800 žmoniu

b)  Apie 8000 žmoniu

c)  Daugiau nei 800 mln. žmoniu

Kiek pasaulio žmoniu valgo nepakankamai,
kad butu geros sveikatos?

a)  Beveik 90 žmoniu

b)  Beveik 9000 žmoniu

c)  Beveik 900 mln. žmoniu

Kas yra geriausia naujagimiui?

a)  Maitinimas iš buteliuko

b)  Geriamasis vanduo

c)  Maitinimas krutimi

Švietimas…

a)  apsunkins darbo gavima

b)  pades gauti darba ir pagerinti gyvenima

c)  yra naudingas tik labai gabiems vaikams

Visuotinis atšilimas vyksta daugiausia del to,
kad atmosferoje padidejo tam tikru duju

koncentracija. Kokios tai dujos?

Kiek 2017 m. pasaulio šaliu prezidentu ar
valstybes vadovu buvo moterys?

Kas atsitinka su didžiaja dalimi nuoteku,
susidaranciu del žmogaus veiklos?

Ka reiškia „ekonomikos augimas“? Tiesa ar netiesa, kad visi žmones
aprupinti elektra?

,

,

,

, 

,
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a)  Pašto balandžiai

b)  Internetas

c)  Rašteliai buteliuose

a)  kareivis, dirbantis su Jungtinemis Tautomis
     ir palaikantis taika

b)  gaisrininkas kariniame juru laivyne

c)  vaikas kareivis

a)  musu planetoje gyvenanciu gyvunu ir
     augalu rušiu ivairove

b)  sveiku produktu, kuriuos galite rasti
     prekybos centre, ivairove

c)  planetu, kuriose galetu gyventi
     žmones, skaicius

a)  Apie 5 proc.

b)  Apie 50 proc.

c)  Daugiau nei 80 proc.

a)  anglies ir naftos energijos gamybai

b)  branduolines energijos

c)  saules, vejo ir bangu energijos

DARNAUS
VYSTYM SI
TIKSLAI
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.

Mokykloje...

a)  mergaites turetu išmokti megzti ir virti

b)  berniukai turetu mokytis tiksliuju mokslu
     ir technologiju

c)  mergaites ir berniukai turetu tureti lygias
     mokymosi galimybes

Kas yra atsinaujinancioji energija?

a)  Energija, kuri gaunama iš gamtiniu šaltiniu
     ir niekada nesibaigia

b)  Energija iš kosmoso

c)  Energijos forma, naudota senoves
     Egipto faraonu

Naftos pramone yra labiausiai teršianti pramones
šaka pasaulyje. Kuri pramones šaka yra antra?

a)  Anglies gavyba

b)  Tekstiles pramone

c)  Mobiliuju telefonu pramone

Šalys turetu naudoti daugiau: Kiek procentu visu vandenyno gyvunu
yra identifikuota?

Biologine ivairove yra...

„Melynasis šalmas“ yra... Kas palengvino partneriu bendravima?

,
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a)  Elektrinis automobilis

b)  Dyzelinis automobilis

c)  Benzininis automobilis

a)  2 mln.

b)  20 mln.

c)  200 mln.

a)  Nes jie neteršia

b)  Nes jie yra visiškai nauji

c)  Nes gamta per trumpa
     laika gali juos atnaujinti

a)  Mobiluji telefona turi daugiau žmoniu,
     nei tualeta

b)  Dauguma žmoniu turi tualeta, bet
     negali sau leisti isigyti mobiliojo telefono

c)  Kiekvienas turi mobiluji telefona
     ir tualeta

a)  Vyrai

b)  Moterys

c)  Turetu prisideti visi

a)  60 minuciu

b)  30 minuciu�

c)  Vaikams nereikia kasdien
     mankštintis

a)  Europoje

b)  Šiaures ir Pietu Amerikoje

c)  Afrikoje ir Azijoje
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Dauguma skurstanciu žmoniu gyvena:

c)  Galima išlikti sveikiems nevalgant
     daržoviu ir vaisiu

a)  Norint išlikti sveikiems, reikia išgerti bent
     viena saldinta gazuota gerima per diena

b)  Pasaulyje yra pakankamai maisto visiems
     pamaitinti

Kuris iš šiu teiginiu yra teisingas? Kiek laiko per diena 5–17 metu amžiaus
vaikai turi skirti mankštai?

Kokybiškas švietimas padeda...

c)  gerinti sveikata ir mažinti skurda

a)  gerinti sveikata

b)  mažinti skurda

Kas turetu gaminti maista ir tvarkyti namus?

Kai kurie energijos šaltiniai yra
atsinaujinantieji. Kodel?

Kuris teiginys yra teisingas?

Kiek yra bedarbiu visame pasaulyje? Kuri iš šiu naujoviu geriausiai tinka
kovojant su klimato kaita?

, ,
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a)  auga, medžiu yra visur

b)  kertami tokiu pat greiciu,
     kaip ir sodinami

c)  nyksta, beveik puse visu
     mišku jau išnyko

a)  Tiesa

b)  Netiesa

a)  Mokslininkai

b)  Garsus žmones

c)  Vyriausybes pareigunai

d)  Visi

a)  Švedija

b)  Rusija

c)  Ruanda

a)  Europoje

b)  Jungtinese Amerikos Valstijose

c)  Besivystanciose šalyse

DARNAUS
VYSTYM SI
TIKSLAI
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Kas turi buti prieinama visiems vaikams,
kad sumažetu sveikatos priežiuros skirtumai?

a)  Švarus geriamasis vanduo

b)  Medicinine priežiura

c)  Vakcinos

d)  Visi nurodyti dalykai

Kur vyksta sparciausia pasaulyje urbanizacija?
Plastikiniai maišeliai yra didele problema

musu aplinkai. Kuri šalis pirmoji
uždraude plastikinius maišelius?

b)  Stovykla žmonems, kuriems teko
     begti iš savo namu, apsaugoti

a)  Vasaros stovykla kalnuose

c)  Karine stovykla

Ko reikia norint pasiekti
17 darnaus vystymosi tikslu?

a)  Visu šaliu dalyvavimo

b)  Kad išsivysciusios šalys
     skatintu pokycius

c)  Kad besivystancios šalys
     skatintu pokycius

Kas turi rupintis planeta? Tiesa ar netiesa, kad jei nekeisime gyvenimo budo,
iki 2050 m. vandenyne bus daugiau

plastiko nei žuvies?

Visame pasaulyje miškai...

Kas yra pabegeliu stovykla?

-

,

-

-

-
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a)  Tiesa

b)  Netiesa

a)  Alyva

b)  Dujos

c)  Saules šviesa

a)  Tik 3 proc.

b)  Puse viso vandens, 50 proc.

c)  Beveik visa, 97 proc.

a)  80 proc.

b)  60 proc.

c)  30 proc.

a)  Kai negauname triju patiekalu valgio

b)  Kai nevalgome mesos kiekviena diena

c)  Kai tam tikra laika nevalgome
     pakankamai sveiko maisto
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1990 m. beveik keturi iš dešimties žmoniu (38 proc.)
gyveno visiškame skurde.

Kiek žmoniu dabar gyvena visiškame skurde?

a)  1 iš 10

b)  3 iš 10

c)  5 iš 10

Kurie vabzdžiai padeda skleisti liga maliarija?

a)  Uodai

b)  Laumžirgiai

c)  Jonvabaliai

Kokia procentine dalis suaugusiuju šiuo metu
yra raštingi, t. y. moka skaityti ir rašyti?

a)  50 proc.

b)  30 proc.

c)  70 proc.

Kuris iš šiu dalyku yra atsinaujinantysis
energijos šaltinis?

Kas yra prasta mityba?

Kiek procentu mokslo ir technologiju darbuotoju
sudaro moterys?

Kokia dali vandens pasaulyje
sudaro geriamasis vanduo?

Tiesa ar netiesa, kad kiekvienas
suauges žmogus turi banko saskaita?

Kokia infrastruktura yra svarbi
kokybiškam švietimui?

,

,

, ,

, ,

, ,

-

,a)  Žaidimu aikšteles ir užkandžiai

b)  Švarios mokyklos, mokytojai ir knygos

c)  Gaiviuju gerimu dozatorius , , ,

, ,

,

,
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, ,

, ,
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MAŽESNE
NELYGYBE

KLIMATO
KAITA

TAIKA, TEISINGUMAS IR
STIPRIOS INSTITUCIJOS

GYVYBE
VANDENYJE

GYVYBE
SAUSUMOJE

PARTNERYSTES
TIKSLAMS SIEKTI

.
.

.

.

TVARUS MIESTAI
IR BENDRUOMENES

-
. ATSAKINGAS VARTOJIMAS

IR GAMYBA

.

Mes galime kovoti su nelygybe:

a)  pasirupindami, kad visi vaikai galetu
     gauti gera išsilavinima

b)  pasirupindami, kad visi devetu
     vienodus drabužius

c)  pasirupindami, kad visi žiuretu
     vienodas televizijos programas

Kokia dalis pasaulio gyventoju
2030 m. gyvens mieste?

a)  60 proc.

b)  100 proc.

c)  20 proc.

Kaip bites padeda aplinkai?

a)  Padeda augalams augti ir užmegzti vaisius

b)  Nepadeda, tik gamina medu

c)  Eda kitus vabzdžius

Kur 2015 m. pasaulio lyderiai pasiraše susitarima
del kovos su klimato kaita plano?

a)  Paryžiuje (Paryžiaus susitarimas)

b)  Londone (Big Beno susitarimas)

c)  Niujorke (Manhatano susitarimas)

Plastikiniai maišeliai yra pavojingi vežliams,
nes kartais jie mano, kad maišeliai yra...

a)  maistas

b)  žaislas

c)  apvalkalas

Medžiai yra butini, nes...

a)  jie yra laukiniu gyvunu buveine

b)  galima i juos lipti

c)  iš ju gaminamas plastikas

Kas yra vaiku perkelimas?

a)  Kai vaikas atostogauja

b)  Kai vaikas perkeliamas del
     ginkluoto konflikto

c)  Kai vaikas praleidžia nakti
     draugo namuose

a)  Pilieciai

b)  Vyriausybes

c)  Zmones

d)  Visi nurodytieji

-

, , 

-
,

,

,

,

,,

,

,

-

, 
, , 

-

,

- -
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Kas turetu dalyvauti partnerystese
siekiant 17 DVT?



a)  Ne 

b)  Taip 

c)  Tures ateityje

a)  Papildomi laisvadieniai 

b)  Dovanu cekiai 

c)  Darbuotoju kompetenciju
     skatinimas

a)  Naturalus molis 

b)  Nendres 

c)  Šiaudai

a)  Augalams auginti nereikalinga žeme 

b)  Augalams auginti nereikalingas vanduo 

c)  Augalams auginti nereikalingos
     trašos
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SKURDO
PANAIKINIMAS

BADO
PANAIKINIMAS

GERA
SVEIKATA

LYCIU
LYGYBE

ŠVARUS VANDUO IR
SANITARINES SALYGOS

ATSINAUJINANCIOJI
ENERGIJA

PRAMONE, INOVACIJOS
IR INFRASTRUKTURA

-

KOKYBISKAS
SVIETIMAS

, .

TINKAMAS DARBO IR
EKONOMIKOS AUGIMAS

.

,

.

a)  Lapkricio 12 d. 

b)  Gruodžio 20 d. 

c)  Sausio 5 d. 

Kurioje iš ekonomiskai stipriu šaliu,
kur veikia „Roquette“, imones darbuotojai
prisideda prie Maisto banko iniciatyvos? 

a)  Singapuras 

b)  Indija 

c)  Meksika

a)  Tarptautine sveikatos diena
     (balandzio 7 d.) 

b)  Pasauline darbuotoju saugos ir
     sveikatos diena
    (balandzio 28 d.) 

c)  Tarpautine darbo diena
     (geguzes 1 d.) 

„Roquette Amilina“, 2021 m. pradesianciam
veikti Panevežio STEAM centrui padovanojo

hidroponini šiltnami. Kuo jis ypatingas? 

Visoje „Roquette“ imoniu grupeje veikia
vidinis darbuotoju tinklas, skirtas lyciu lygybei

ir ivairovei užtikrinti. Kaip jis vadinasi? 

a)  Diversity@Roquette 

b)  All equal@Roquette 

c)  Women@Roquette

„Roquette Amilina“ Panevežyje idiege ekologiška
ir tvaru lietaus vandens valymo sprendima,

naudojant naturalia medžiaga. Kas tai? 

Ar tiesa, kad „Roquette Amilina“ Panevežyje
turi moksliniu tyrimu ir pletros laboratorija,

kurioje kuriamos naujos biotechnologiju inovacijos? 

„Roquette“ ne vienoje pasaulio šalyje
gauna geriausio darbdavio ivertinimus.

Kuris kriterijus labiausiai lemia toki ivertinima? 

Kokia tarptautine diena, skirta nelaimingu atsitikimu
darbe prevencijai? Jos proga, kasmet „Roquette

Amilina“ organizuoja nemažai iniciatyvu, siekdama
darbuotojams priminti saugaus darbo principus.  

Kuo „Roquette Amilina“ keicia
iškastini kura energijos gamybai?  

a)  Biomase, elektra iš saules, vejo
     ir hidroelektriniu šaltiniu 

b)  Dujomis 

Kasmet, „Roquette Amilina“ Tarptautines
žmoniu solidarumo dienos proga, kviecia savo

darbuotojus atkreipti demesi i labiausiai
pažeidžiamas visuomenes grupes ir dalyvauti

labdaringose akcijose.
Kada minima Tarptautine žmoniu

solidarumo diena?

,

, ,

,
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,

, , 

, , ,

,

, ,

, ,

,

, ,

, ,

, ,

-

-

, ,

,

, 

, ,

-

,



a)  2009 m.  

b)  2020 m.  

c)  2015 m. 

a)  Molainiu 

b)  Pramones 

c)  Savitiškio 

a)  100% naudoja žalia energija 

b)  Daugiau naudojasi oro transportu   

c)  Daugiau naudojasi vandens
     transportu 
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Ka daro „Roquette Amilina“,
siekdama kuo mažesnio poveikio aplinkai?  

Kuriame Panevežio rajone, prie dviraciu tako,
„Roquette Amilina“ pasodino medžiu skvera? 

„Roquette“ remia darnaus vystymosi tikslus. 
Nuo kelintu metu „Roquette“

prisijunge prie JT pasaulinio susitarimo?   

  „Roquette Amilina“ Panevežyje iš vietiniu ukininku
superka kviecius.

Kokiu kvieciu superkama vis didesni kiekiai?  

a)  Skirtu duonos gamybai 

b)  Tvariu ir sertifikuotu 

c)  Skirtu miltu gamybai 

Kokiai Panevežio mokyklai „Roquette Amilina“
padejo atsinaujinti biotechnologiju laboratorija?

a)  Kazimiero Paltaroko gimnazijai

b)  Juozo Balcikonio gimnazijai

c)  Vytauto Žemkalnio gimnazijai

, ,

-

, ,

,

, , 

, ,

,

, ,

,

,

, , 

, ,
, ,

Ar tiesa, kad moteru atlygis už ta pati
darba kaip ir vyru,

Lietuvoje dažnai skiriasi?

a)  Taip

b)  Ne

a)  Daugiau nei 10

b)  Mažiau nei 10

Lietuvoje vyksta pasauline
upiu švarinimo iniciatyva.

Kaip ji vadinasi?

a)  River Cleanup Lietuva

b)  Švarios upes

c)  Neteršk upiu

, , ,

, , Kiek elektromobiliu aikšteliu
irengta Panevežyje 2020 m.?

, ,

,

,
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