
 

 

 

 
DALYVAUKITE IR BŪSITE APDOVANOTI 

 

SAUSIO 13-OJI – LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA 
(Skirta Laisvės gynėjų dienos 30-mečiui paminėti) 

 

Laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklausomybė  

yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę. 

 

Viktorina 4-7 klasių mokiniams 

(Teisingus atsakymus pabraukite) 
 

1. Kas buvo pirmasis Lietuvos valstybės prezidentas:  

a) Antanas Smetona,          

b) Jonas Basanavičius,       

c) Aleksandras Stulginskis, 

d) Kazys Grinius.            

2. Kada susidegino Romas Kalanta dėl Lietuvos laisvės prie Kauno muzikinio 

teatro:  

a) 1970 m.,                             

b) 1972 m. gegužės 14 d.,  

c) 1968 m., 

d) 1969 m. 

3. Kada susikūrė Lietuvos Sąjūdis:  

a) 1988 m. birželio 3 d.,          

b) 1988 m. spalio mėn.,          

c) 1989 m. rugpjūčio 23 d., 

d) 1989 m. vasario 16 d.   

4. Kada Lietuva atkūrė Nepriklausomybę:  

a) 1990 m. kovo 11 d.,            

b) 1991 m. sausio 13 d.,         

c) 1988 m. birželio 3 d., 

d) 1989 m. rugpjūčio 23 d.   

5. Kas buvo pirmasis išrinktas atkurtos Lietuvos prezidentu:  

a) Algirdas Mykolas Brazauskas,         

b) Vytautas Landsbergis,                      

c) Rolandas Paksas, 

d) Valdas Adamkus. 

 

 



6. Koks svarbus Lietuvos istorijai dokumentas visai neseniai buvo rastas Vokietijos 

archyvuose? 

        a) Lietuvos konstitucija, 

       b) Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės aktas, 

7. Lietuvos ministras pirmininkas yra... 

        a) Ingrida Šimonytė, 

        b) Gabrielius Landsbergis. 

8. Kaip vadinamas pagrindinis mūsų šalies įstatymas? 

         a) Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, 

        b) Lietuvos Respublikos Konstitucija. 

9. Kas sukūrė Lietuvos himną? 

       a) Vincas Kudirka, 

        b) Maironis, 

 c) Bernardas Brazdžionis. 

10. Kaip vadinami žmonės, pasirašę Vasario 16-osios aktą? 

         a) signatarais, 

         b) seimo nariais. 

11. Kaip vadinamas pastatas, kuriame dirba prezidentas? 

         a) registratūra, 

         b) prezidentūra. 

12. Kaip atrodo Lietuvos vėliava? 

     a) dvi vienodo pločio juostos: balta ir juoda, 

     b) trys vienodo pločio juostos: geltona, žalia ir raudona, 

 c) trys vienodo pločio juostos: raudona, geltona, žalia. 

13. Kiek žmonių žuvo 1991 m. sausio 13-osios naktį? 

a) 13, 

b) 10, 

c) 14 bokšto gynėjų. 

14. Kas iš žuvusiųjų yra kėdainiečiai? 

a) Titas Masiulis, 

b) Rimantas Juknevičius, 

c) Alvydas Kanapinskas,  

d) Vytautas Koncevičius.  

15. Kam priklauso eilės „Oi neverk, motušėle, kad jaunas sūnus eis ginti 

brangiosios Tėvynės“:  

a) Maironiui,  

b) Antanui Miškiniui,  

c) Baliui Sruogai,  

d) Kaziui Binkiui.  

16. Vasario 16. Kokia tai diena? 

 a) Lietuvos valstybės atkūrimo diena, 

 b) Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 
 

Atsakymus siųskite iki sausio 16 dienos.  
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