Moterų ralis 2020
Teisingi užduočių atsakymai

Klausimo
Nr.

Klausimo tekstas

Atsakymas

3

Koks ąžuolas auga šalia šios skulptūros?

Remleinų (šalia Mildos)

4

Kas archeologinių tyrimų duomenimis buvo centriniame Aukuro
kalno piliakalnyje?

5

Kiek angų turi Juvelyro kieme esantis gyvenamasis namas?

6

Kaip manote, kurio meistro kieme eksponuojama archeologinių
tyrimų metu rasta ir atkurta pirtis?

1. Kalvio kieme.

7

Kiek yra išlikusių upių brastų, kadaise žinomų ir Vokiečių ordino
kariuomenei?

3

8

Kuris iš paveikslėliuose pavaizduotų objektų turi tam tikrų sąsajų
su šia koplytėle?

1 variantas (Pizos bokštas)

2.
Kunigaikščio rezidencija.
Tai liudija aptikti tik
kunigaikščio aplinkai būdingi
prabangūs radiniai – stiklo
taurės iš Artimųjų Rytų,
kunigaikščio kanceliarijoje
dirbusio raštininko pamestas
stilius, prekių plombos iš
Venecijos.
5

Klausimo
Nr.

Klausimo tekstas

Atsakymas

10

Garsi žydų tautybės pianistė Estera Elinaitė (Esther Yellin), 1943
metais būdama vos trejų metukų, mamos buvo išvesta iš Kauno
geto ir nuvesta į Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės namus. Po
kurio laiko mergaitė buvo atvesta į Kauno benediktinių
vienuolyną, o galiausiai, dėl saugumo nuo hitlerininkų, kurie
tikrindami vienuolyną galėjo mergaitę surasti, ji buvo pervežta į
Čiobiškio dvare įkurtus seserų benediktinių vaikų namus, kur
dabar ir esate.
Estera buvo viena iš 300 išgelbėtų žydų geto vaikų, kuriame tuo
metu jų gyveno apie 5000.
M. K. Čiurlionio šeimos globojama Estera vėliau baigė Maskvos
konservatoriją pas rusiškojo pianizmo guru Heinrichą Neuhauzą,
dalyvavo 1965 metų Chopino konkurse Varšuvoje, Šveicarijoje
įsteigė savo mokytojo vardu pavadintą fondą.
Čiobiškio dvaro rūmuose viename iš kambarių pasiklausykite
talentingos pianistės Esteros Elinaitės (Esther Yellin) grojamo
kūrinio ir nurodykite jo pavadinimą.

1. Chopin, Berceuse, Op.57

11

Aplankykite nuotraukoje pavaizduotą pastatą. Kaip manote,
kokia buvo šio XIX a. I pusėje pastatyto vieno aukšto pastato su
pastoge ir rūsiu paskirtis?

4. Ledainė

12

Kokie įrengimai įmūryti paminkliniame akmenyje?

2. Girnos

13

Apsidairykite aplink ~200 m spinduliu ir raskite pastatą, ant kurio
nurodyti jo pastatymo - 1961 metai. Kaip manote, kokia šio
pastato paskirtis buvo anuomet? Atsakymas susijęs su prieš tai
teisingai įmintos užduoties atsakymu.

2. Malūnas

14

Nustatykite, kuris iš dviejų kvapų yra SPA kvapas.

2 variantas

15

Pažymėkite, iš kokio akmens sukurta skulptūra „Šuo Keksas“ Ukmergės miesto garsenybė. Beje, sakoma, kad paglosčius
miesto sargui nosį, šis įsimena to žmogaus kvapą ir saugo jį visą
gyvenimą.

2. Granitas

16

Miesto laiką saugo dangaus, žemės, ugnies ir vandens dievybės.
Kuris iš atsakymų variantų paveikslėliuose pavaizduotų objektų
turi sąsajų su dievybe, kuri žymima šiuo simboliu (žr. klausimo
nuotrauką)?

3 variantas:

17

Pirmasis Ukmergės paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose oficiali miesto įkūrimo data - 1333 m. Kyla daug diskusijų, kokia
yra miesto vardo kilmė. Kaip manote, su kuriuo iš objektų,
pavaizduotų paveikslėliuose, vienoje iš vardo kilmės versijų
siejamas Ukmergės vardas?

2 variantas:

Klausimo
Nr.

Klausimo tekstas

Atsakymas

18

1549 m. pastatyta pirmoji medinė bažnyčia. XVII a. pastatyta
koplyčia su rūsiu, kuriame buvo laidojami Giedraičių šeimos
nariai. 1618-1620 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia ir
mūrinis 2 aukštų vienuolynas. Kuris iš kryžių puošia Videniškių
bažnyčios bokštelį?

2 variantas:

19

Įvardinkite, koks žodis užšifruotas šiame paveikslėlyje.

20

Šiandien aplankėte Giedraičių miestelį, važiavote pro Šv.
Baltramiejaus bažnyčią, apie kurią kelio knygoje buvo pateikta
glausta informacija. Tad atsakykite, kas pagal vyskupo valią buvo
įmūryta presbiterijos sienoje?

2 variantas:

22

Surinkite dėlionę ir nurodykite, koks tai MAZDA modelis.

Mazda CX30

komunikacija, ryšys, signalas,
informacijos, informacijos
perdavimas, bendravimas

