
„Atliekų kultūra“ egzaminas 2022 

Klausimai 1-4 klasių moksleiviams 

 

1. Atliekas rūšiuojame tam, kad jas perdirbus būtų pagaminti nauji daiktai. Kas gali būti pagaminta 
iš jūsų išrūšiuotų plastiko atliekų? 

a) marškinėliai; 
b) suoliukai; 
c) šluotos; 
d) visi atsakymai teisingi. 
 
Perdirbto plastiko panaudojimo galimybės – labai plačios. Pavyzdžiui, iš perdirbtų plastikinių dėžių gali 

būti gaminami lauko baldai, žaidimų aikštelių įranga, iš plastikinių maišelių – parko suoliukai, tvorelės, 
iš kamštelių – grėbliai, šluotos ar net lynai, o iš plastikinių buteliukų – marškinėliai ir net megztiniai. 
 

2. Kai kurios atliekos specialiai renkamos atskirai – jos rūšiuojamos. Po išrūšiavimo likusios atliekos 
metamos į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Kurias iš šių atliekų galima mesti į mišrių 
komunalinių atliekų konteinerį? 

 

a) baterijas;  
b) dažus;  
c) elektros prailgintuvą;  
d) visi atsakymai neteisingi. 

Visas šias atliekas reikia pristatyti į didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Jos čia bus saugiai ir 
tinkamai sutvarkytos – bus nukenksmintos jose esančios pavojingos medžiagos, o naudingos - 
perdirbtos, taip išgaunant žaliavas, kurios bus panaudotos naujiems gaminiams gaminti. 

 
3. Jei norime, kad iš atliekų kas nors būtų pagaminta, turime jas rūšiuodami laikytis tam tikrų 

taisyklių. Kokio stiklainio negalima mesti į konteinerį, kuriame surenkamos stiklo atliekos? 
a) stiklainio su etikete; 
b) neišplauto stiklainio; 
c) stiklainio su agurkais; 
d) spalvoto stiklainio. 

Plauti stiklainį ar kitas pakuotes ar nulupti nuo jų etikečių nebūtina. Svarbu, kad pakuotės būtų 
tuščios, kad  iš jų nebėgtų skysčiai, kurie galėtų užteršti konteineryje esančias kitas pakuotes. 

 

4. Turime stengtis, kad atliekų susidarytų kuo mažiau. Ką reikėtų daryti su tinkamais naudoti, bet 
nebereikalingais daiktais? 

 

a) nuvežti į dalijimosi daiktais stotelę; 
b) atiduoti kaimynui; 
c) paaukoti labdarai; 
d) visi atsakymai teisingi. 



Naujinant ar tvarkantis namus, atrandame įvairiausių daiktų, kurie mums – jau nebereikalingi, tačiau 
kitiems gali pasitarnauti. Tokiais daiktais galime pasidalinti su draugais ar kaimynais, juos galime 
paaukoti labdarai ar netgi parduoti. Taip pat juos galime nuvežti į dalijimosi daiktais stoteles.  Vilniaus 
regione tokios stotelės vadinasi Dėk‘ui, Utenos regione - „Dalinkimės“, Šiaulių regione - „Daiktų 
kiemas“, Klaipėdos regione – „Imk“, Kauno regione – „Atiduotuvės“, Alytaus regione „Mainukai“ ir 
greitu metu dalijimosi daiktais stotelių duris Panevėžio regione atversiančios „Keisk‘is“ stotelės. Tokių 
stotelių rasite ir kituose Lietuvos regionuose.  Ko negalima daryti su tokiais daiktais, tai juos palikti tam 
neskirtose vietose, pavyzdžiui, prie atliekų surinkimo konteinerių, nes taip teršiame aplinką. 

5. Kas niekada nesusidėvi ir gali būti perdirbamas tūkstančius kartų nepakenkiant kokybei? 
 

a) popierius; 
b) stiklas; 
c) padanga; 
d) plastikas. 
 

Stiklas gali būti perdirbamas neribotą skaičių, nes nesikeičia jo savybės ar kokybė. 
 
6. Gaminant maistą ar daiktus naudojami gamtos ištekliai ir išsiskiria dujos (anglies dvideginis), dėl 

kurių keičiasi klimatas visame pasaulyje. Prie klimato pasikeitimų prisidedame ir valgydami bulvių 
traškučius. Kodėl?  

 

a) nes reikia užauginti bulves; 
b) nes bulves ir pagamintus traškučius reikia vežti mašinomis; 
c) nes reikia perdirbti traškučių pakelius; 
d) visi atsakymai teisingi. 
 
Bet kurio produkto atsiradimas daro poveikį mus supančiai aplinkai. Kažin, ar susimąstome, kiek vandens, 

aliejaus, prieskonių, maisto priedų bei energijos išteklių sunaudojama bulves paverčiant traškučiais. 
Tam, kad bulvė taptų traškučiu, reikia užauginti bulves ir jas apdoroti, traškučius nuvežti į sandėlį, o 
vėliau – į parduotuvę, taip pat, suvalgius traškučius, prireiks sutvarkyti ir likusį pakelį.  

 
7. Atliekas išmesdami ne tam skirtose vietose, šiukšliname. Taip teršiame gamtą. Kokia taisykle reikia 

vadovautis iškylaujant gamtoje? 
 

a) valgant nenaudoti peilių ir šakučių; 
b) tai ką pasiimsi su savimi į iškylą – viską parsinešk, o atliekas išrūšiuok į tam skirtus konteinerius; 
c) susidariusias atliekas sudegink; 
d) visi atsakymai teisingi. 
 
Iškylaudami su savimi pasiimame įvairių daiktų, tame tarpe ir maisto. Geriausia stengtis neimti į iškylą 

daiktų, kuriuos reikėtų išmesti. Pavyzdžiui, vietoj vienkartinių indų derėtų naudotis daugkartiniais. Bet 
jei jau po iškylos lieka atliekų, nedeginkite jų ir šiukštu nepalikite gamtoje. Pasiimkite atliekas su savimi 
ir išmeskite jas tam skirtose vietose.  

 

8. Po to, kai atliekas išmetame į konteinerius, jos yra išvežamos tam, kad jas sutvarkyti.  Kur atliekos 
keliauja pirmiausia? 

 

a) į atliekų sąvartynus; 
b) į atliekų perdirbimo gamyklas; 
c) į atliekų perrūšiavimo gamyklas; 
d) į kogeneracines (atliekų deginimo) jėgaines. 



Šiukšliavežės išveža atliekas į perrūšiavimo centrus. Ten atliekos atskiriamos pagal rūšis. Vėliau 
perdirbimui tinkamos atliekos yra vežamos į perdirbimo gamyklas, netinkamos - panaudojamos 
energijai išgauti, o tos, kurių negalima panaudoti, keliauja į sąvartynus. 

 

9.  „Maisto bankas“ yra labdaros ir paramos organizacija, kuri kovoja su maisto švaistymu ir rūpinasi 
maisto stokojančiais gyventojais. Kokiu kilniu tikslu „Maisto bankas“ iš gyventojų priima tuščius 
0,5 l stiklainius? 

 
a) maistas nėra išmetamas – iš jo pagaminamos uogienės, sriubos, troškiniai, kuriais užpildomi stiklainiai; 
b) saugomi gamtos ištekliai, nes nereikia gaminti naujų stiklainių; 
c) padedama maisto stokojantiems – stiklainiai su maistu išdalinami jiems; 
d) visi atsakymai teisingi. 
 
„Maisto banko“ misija – kovoti su maisto švaistymu – joks geras maistas negali būti išmetamas, ir padėti 

stokojantiems maisto. Vykdydamas veiklą „Maisto bankas“ taip pat skatina efektyvų išteklių naudojimą. 
Todėl Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose renka 0,5 l užsukamus stiklainius, kuriuos pripildo iš nuo 
iššvaistymo išsaugotų daržovių/vaisių pagamintais troškiniais, sriubomis,  džemais ir kt. gaminiais. 

 

10. Atliekos gali būti sutvarkomos įvairiais būdais. Kuris atliekų sutvarkymo būdas laikomas 
pačiu nepriimtiniausiu? 

 

a) rūšiavimas; 
b) deginimas kogeneracinėse jėgainėse; 
c) perdirbimas; 
d) šalinimas sąvartyne. 
 
Atliekų tvarkymo būdai priklauso nuo atliekų rūšies, jų surinkimo būdų, panaudojimo galimybių. Pats 

geriausias būdas – kažkam nereikalingus daiktus perduoti tam, kam jie reikalingi - panaudoti 
pakartotinai. Atliekas perdirbant galima pagaminti naujus produktus. Sudeginus atliekas 
kogeneracinėse jėgainėse gaunama elektra ir šiluma. Na o pačiu blogiausiu atliekų tvarkymo būdu 
laikomas jų šalinimas sąvartyne, nes ten patekusios atliekos negali būti naudingos.   

 

 

11. Tam, kad kuo mažiau pakenktume aplinkai, turime žinoti kur reikia išmesti atliekas. Kur 
reikia išmesti tuščią plastikinį pieno butelį? 

 

a) nunešti į taromatą; 
b) išmesti į plastiko atliekoms skirtą konteinerį; 
c) išmesti į popieriaus atliekoms skirtą konteinerį; 
d) išmesti į po rūšiavimo likusioms atliekoms skirtą konteinerį. 

Pieno buteliai nėra priimami taromatuose. Jie, kaip ir visa likusi plastikinė pakuotė, turi būti išmesti į 
plastiko atliekoms skirtą konteinerį. 

 

 
12. Didžiąją dalį stiklinės, skardinės, plastikinės taros (pavyzdžiui, butelių) nešame į taromatus. 

Ar žinote, kas yra daroma su taromatuose surinkta tara? 



 
a) surinkta tara išvežama į sąvartyną; 
b) skardinės perdirbamos ir vėl virsta skardinėmis; 
c) plastikinė tara sudeginama ir taip gaminama šiluma; 
d) visi atsakymai teisingi. 

Visa taromatuose surinkta tara ruošiama perdirbimui. Stikliniai buteliai surūšiuojami pagal spalvas, 
susmulkinami ir vežami į gamyklas kur atgimsta į naują stiklo tarą, skardinės perdirbamos ir vėl virsta 
skardinėmis, o plastikinė tara perdirbus atgimsta įvairiomis formomis – į plastikinius butelius, plastikinį 
sintetinį pluoštą. 

 
13. Maistui pagaminti reikia didelių gamtos išteklių, be to nemažai pasaulio žmonių jo turi 

nepakankamai. Ką reikia daryti, kad maisto atliekų susidarytų kuo mažiau?  
 
a) daugiau valgyti; 
b) mažiau valgyti; 
c) pirkti maistą suplanavus patiekalus, kuriuos valgysi ir tiek, kiek sveikai suvalgysi; 
d) visi atsakymai yra teisingi. 

Maistas yra būtinas kiekvienam žmogui. Turime valgyti, kad būtume sveiki ir stiprūs. Tačiau jo išmesti 
nevalia. Planuodami patiekalus, kuriuos valgysime, rečiau eisime į parduotuvę ir efektyviau 
išnaudosime visus turimus produktus, todėl mažiau jų taps atliekomis. Bet, jei jau taip nutinka, kad 
nusipirkote per daug maisto, pirmiausiai reikėtų pagalvoti apie tuos, kuriems to maisto gali prireikti. 
Tais atvejais, kai maistas tampa netinkamu naudoti, žalą aplinkai sumažinsite jį kompostuodami arba, 
jei tokią galimybę turite, jį rūšiuodami – išmesdami į tam skirtą konteinerį. 

 

14. Atliekas rūšiuoja tie žmonės, kurie: 
 
a) baigia atliekų rūšiavimo kursus; 
b) turi daugiau laisvo laiko; 
c) galvoja; 
d) yra vyresni nei 16 metų. 

Visi, kurie supranta, kaip svarbu tausoti ir saugoti aplinką – rūšiuoja. Kiekvienam iš jų tai tik kasdienis ir 
įprastas gyvenimo įprotis. Nuo visų mūsų priklauso kokia bus planetos ateitis, tad svarbu nedelsti ir jau 
šiandien pradėti rūpintis mus supančia aplinka. 

 

15. Portugalų menininkas Bordalo II (Artur Bordalo) milžiniškas gyvūnų skulptūras kuria iš 
šiukšlių, kurias randa mieste: plastikinių daiktų, padangų, automobilių karkasų, alaus skardinių. 
Ką jis tuo nori pasakyti? 

 
a) kad šie gyvūnai gali išnykti, nes šiukšlės šiukšlynais paverčia jų skrandžius ir taip juos žudo;  
b) kad plastiko buteliai yra gera priemonė skulptūroms kurti;  
c) kad šie gyvūnai gali prisitaikyti prie šiukšlinimo; 
d) visi atsakymai teisingi. 



   
  (Bordalo II archyvo nuotr./Bordalo - Half Gorilla University of Coimbra) 
 
Iš perteklinės gamybos ir perteklinio vartojimo neišvengiamai gimsta perteklinės šiukšlės, kurias mes 

tiesiog išmetame lauk. Tačiau pamirštame, jog Žemėje nėra to „laũk“. Mūsų šiukšlynais tampa miškai, 
upių pakrantės, vandenynai, gyvūnų skrandžiai, o tai turi tragiškų pasekmių visai gyvybei Žemėje, 
įskaitant ir mus pačius. Nuolatinis teršimas ir šiukšlinimas veikia tiesiogiai visą gyvąją gamtą, todėl 
gresia apskritai dėl to išnykti. Menininkas sako: „Siekiu pavaizduoti pačią gamtą – šiuo atveju gyvūnus 
– tomis pačiomis medžiagomis, kurios yra kaltos dėl gamtos naikinimo.“ Matom lokius, lapes, 
dramblius, vėžlius, pelikanus ir daugybę kitų, kuriais vaikystėje grožėjomės spalvotose knygelėse – ir 
kurių ateinančios kartos gali nebepažinoti. Šiais darbais menininkas siekia parodyti, kad nemažindami 
vartojimo keliame grėsmę gamtos išnykimui.   

 


