„Atliekų kultūra“ egzaminas 2022
Klausimai 5-10 klasių moksleiviams
1. Kodėl svarbu rūšiuoti atliekas jas išmetant?
a) tokios atliekos yra geresnė žaliava perdirbimui;
b) tokių atliekų nereikės perrūšiuoti;
c) vėliau išrūšiavus atliekas jas perdirbti bus nebeįmanoma;
d) visi atsakymai teisingi.
Rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje yra geriausias sprendimas, nors ir tokios atliekos yra perrūšiuojamos,
bet jų rūšiavimas išmetant išsaugo geresnę antrinių žaliavų kokybę, jos neužsiteršia maisto likučiais ar
kitomis atliekomis. Mišriame atliekų sraute surinktas pakuotes dar bandoma „išgelbėti“ rūšiuojant,
tačiau dar kartą perdirbti galima ne visas.
2. Kas Lietuvoje yra pagaminama perdirbus plastiką?
a) įvairios plėvelės, maišeliai;
b) vamzdžiai;
c) plastikinė tara;
d) visi atsakymai teisingi.
Plastiką rūšiuoti yra labai svarbu, nes jis nepūva ir labai teršia mus supančią aplinką, ypatingai
vandenynus. Be to dauguma plastikinių gaminių yra gaminama iš neatsinaujinančių gamtos išteklių ir
sunaudojama apie 8 proc. visos pasaulyje naudojamos naftos, todėl reikėtų stengtis kuo daugiau
plastikinių pakuočių perdirbti.

3. Kokias pasėkmes sukelia dėl aplinkos nesaugojimo vykstanti klimato kaita?
a)
b)
c)
d)

tirpsta kalnų sniegas ir abiejų žemės polių ledynai;
kyla pasaulinis vandens lygis, didėja potvynių ir visiškų apsėmimų pavojus;
nyksta nespėjančios prisitaikyti sausumos ir vandenynų gyvūnų bei augalų rūšys;
visi atsakymai teisingi.

Dėl besikeičiančio klimato šyla oro ir vandenynų temperatūra, tirpsta kalnų sniegas ir abiejų žemės polių
ledynai. Dėl ledynų tirpsmo ir vandens šiluminio plėtimosi kyla pasaulinis vandens lygis, didėja potvynių
ir visiškų apsėmimų pavojus (1901–2010 m. vid. vandens lygis išaugo 19 cm). Nyksta nespėjančios
prisitaikyti sausumos ir vandenynų gyvūnų bei augalų rūšys. Skursta bioįvairovė, didėja invazinių rūšių
atvejai į kitus naujus plotus, šiaurės kryptimi slenkasi tropinės ligos.
4. Kaip galima prisidėti prie klimato kaitos mažinimo?
a) atsakingu vartojimu;
b) dalinantis daiktais;
c) nešiukšlinant;
d) visi atsakymai teisingi.
Prie klimato kaitos mažinimo prisidėsite atsakingai vartodami, rūšiuodami, dalindamiesi nebereikalingais,
bet tinkamais naudoti daiktais taip skatindami antrinį panaudojimą, taip pat ir tiesiog nešiukšlindami.

Atsakingai vartodami ir dalindamiesi taupome gamtos išteklius ir mažiname susidarančių atliekų
kiekius, nešiukšlindami – neteršiame ir tuo nesekiname gamtos.

5. Ką reiškia šis ženklas esantis ant pakuotės?
a)
b)
c)
d)

pakuotė yra perdirbama;
pakuotė, už kurią imamas ir grąžinamas užstatas;
pakuotė yra pagaminta iš antrinių žaliavų;
pakuotė yra stiklinė.

Perkant gaminį, kurio pakuotė pažymėta šiuo ženklu, pirkėjas sumoka užstatą už
pakuotę. Užstatas grąžinamas, kai vartotojas grąžina pakuotę į prekybos vietą arba
supirktuvę.

6. Kiek kartų gali būti perdirbamas stiklas?
a) 3 kartus;
b) 5 kartus;
c) 15 kartų;
d) neribotą kiekį kartų.
Taip stiklas gali būti perdirbamas neribotą kiekį kartų! Iš stiklo dažniausiai gaminami įvairiausi buteliai,
stiklainiai. Stiklas yra itin draugiška žaliava aplinkai, kadangi gali būti perdirbama 100% neribotą kiekį
kartų, neprastėjant jo kokybei. Jei stiklinė pakuotė yra gaminama iš stiklo duženų, energijos sąnaudos yra
maždaug 35 % mažesnės, 50 % sumažinama vandens tarša bei oro tarša: perdirbus 1000 tonų stiklo,
sutaupome iki 315 kg anglies dioksido, kuris būtų išsiskyręs gaminant gaminius iš naujų žaliavų.

7. Tinkamai išrūšiuotos stiklo atliekos yra puiki žaliava stiklo pramonei. Ar keramikos duženos gali
būti maišomos su stiklo atliekomis?
a)
b)
c)
d)

taip, nes stiklo ir keramikos struktūra mažai kuo skiriasi, todėl puikiai tinka stiklo pramonei;
ne, nes jos užteršia stiklą bei sukelia stikle defektus;
taip, tinka, nes perdirbti stiklo be keramikos neįmanoma;
a) ir c) atsakymai teisingi.

Į stiklo konteinerį metamos stiklinės pakuotės, buteliai, stikliniai indai be dangtelių, stiklo duženos.
Keramikos duženos yra ypatingai kenksmingos stiklo pramonei, nes keramika yra sunkiai išrenkama,
užteršia stiklą bei sukelia stikle defektus, taigi jų mesti į stiklo atliekoms skirtą konteinerį negalima.
8. Kokios atliekos priskiriamos pavojingoms atliekoms?
a)
b)
c)
d)

traškučių pakuotės;
lakai, dažai, skiedikliai, gyvsidabrio turintys gaminiai;
pakuotės nuo vaistų;
visi atsakymai teisingi.

Namų ūkiuose atlikę buitinės chemijos produktai, lakai, dažai, skiedikliai, jų pakuotės, pasenę vaistai,
baterijos ir elektroniniai prietaisai, gyvsidabrio turintys gaminiai yra priskiriami pavojingoms

atliekoms, todėl jų į komunalinių atliekų konteinerius mesti negalima. Apie tai įspėja ant pakuočių
esantys ženklai. Tokias atliekas reikia pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.

9. Ko siekia Žiedinės ekonomikos sistema?
a)
b)
c)
d)

kiek įmanoma sumažinti atliekų kiekį ir išteklių naudojimą;
siekia, kad produktai būtų taisomi, perdirbami;
siekia, kad produktai būtų pakartotinai panaudojami;
Visi atsakymai teisingi.

Žiedinė ekonomika – tai atsinaujinanti ekonominė sistema, kuri siekia kiek įmanoma sumažinti atliekų kiekį
ir išteklių naudojimą pažangiu produktų projektavimu, pakartotiniu produktų naudojimu ir taisymu,
perdirbimu, darniu vartojimu.

10. Nuo 2021 m. liepos 3 d. Lietuvoje įsigaliojo draudimas prekiauti tam tikrais plastiko gaminiais.
Vienas iš tų gaminių yra?
a) plastikiniai šiaudeliai;
b) plastikiniai žaislai;
c) plastikiniai segtuvai dokumentams;
d) visi atsakymai teisingi
Šiuo draudimu yra uždrausta daug vienkartinių plastiko gaminių tokių kaip: vienkartiniai stalo įrankiai,
lėkštės, ausų krapštukai, gėrimų šiaudeliai ir kt.
Daugiau nei 80 proc. atliekų jūrose ir vandenynuose yra plastikas. Ir dažniausiai tas, kuris mums tarnauja
vos keliolika minučių. Norint mažinti šių atliekų kiekius, buvo priimtas šis draudimas ir vienkartiniai
plastikiniai gaminiai keičiami daugkartiniai arba popieriniais.
11. Kiek į jūras ir vandenynus kasmet patenka šiukšlių?
a) apie 10 milijonų tonų;
b) apie 5 milijonai tonų;
c) apie 2 milijonai tonų;
d) apie 1 milijonas tonų.
Kasmet į jūras ir vandenynus patenka maždaug 10 milijonų tonų šiukšlių. Plastmasė, daugiausia plastmasinės
pakuotės, pvz., buteliai nuo gėrimų arba vienkartiniai įpakavimo maišeliai, yra svarbiausios atliekos,
aptinkamos jūrinėje aplinkoje. Sąrašą galima tęsti: apgadinti žvejybiniai tinklai, virvės, higieniniai
paketai, vatos pagaliukai, cigarečių nuorūkos, vienkartiniai žiebtuvėliai ir t. t.

12. Kaip vadinamas biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo būdas, kai organinės atliekos paverčiamos
dirvožemiu?
a)
b)
c)
d)

akėjimas;
kompostavimas;
kultivavimas;
melioravimas.

Kompostavimas – tai biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo būdas, kai organinės atliekos paverčiamos
dirvožemiui bei augalams lengvai pasisavinamų maistinių medžiagų šaltiniu, vadinamu – kompostu. Šis
procesas vyksta mikroorganizmų pagalba.

13. Koks procesas leidžia atliekas sudarančias medžiagas paversti į tos pačios ar kitos paskirties
produktus?
a)
b)
c)
d)

rūšiavimas;
restauravimas;
perdirbimas;
dekupažas.

Atliekas sudarančios medžiagos į tos pačios ar kitos paskirties produktus paverčiamos jas perdirbant.
Restauravimas – antrinis daiktų gimimas juos atnaujinant. Dekupažas, tai daiktų dekoravimo įvairiais
piešinėliais technika. Rūšiuodami atliekas, sudarome galimybę jas kuo tinkamiau panaudoti ir taip
taupyti gamtos išteklius.
14. Turite kelias kartonines dėžes. Kaip pasielgsite atnešę jas prie atliekų konteinerių?
a)
b)
c)
d)

mesite į popieriui skirtą konteinerį, o netilpusią dėžę – į mišrių atliekų konteinerį;
mesite į popieriui skirtą konteinerį, o jei visos netilps – pastatysite šalia konteinerio;
jei visos dėžės netilps, paskambinsite atliekų tvarkytojams, kad laiku neišvežtos atliekos;
visas dėžes išardysite, suspausite ir tik tada mesite į konteinerį, o netilpusias dėžes parsinešite į namus ir
atnešite, kai konteineriai bus ištuštinti.

Kartoninės dėžės nors ir sąlyginai nedaug sveria, užima labai daug vietos. Norėdami kuo daugiau atliekų
sutalpinti į konteinerį tokias atliekas išardykite, suspauskite ir tik tada meskite į konteinerį. Palikti dėžę
prie konteinerių – labai blogas sprendimas, nes tai teršia aplinką.

15. 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)
b)
c)
d)

stiklainio su etikete;
neišplauto stiklainio;
stiklainio su agurkais;
visi atsakymai teisingi.

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.

16. Atliekas išmesdami ne tam skirtose vietose, šiukšliname. Taip teršiame gamtą. Kokia taisykle
reikia vadovautis iškylaujant gamtoje?
a)
b)
c)
d)

valgant nenaudoti peilių ir šakučių;
tai ką pasiimsi su savimi į iškylą – viską parsinešk, o atliekas išrūšiuok į tam skirtus konteinerius;
susidariusias atliekas sudegink;
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 atliekų lieka, nedeginkite jų ir šiukštu nepalikite gamtoje. Pasiimkite atliekas su savimi
ir išmeskite jas tam skirtose vietose.
17. „Dėk‘ui“, „Dalinkimės“, „Imk“, „Daiktų kiemas“, „Atiduotuvės“, „Mainukai“ - kas tai?
a) labdaros organizacijos;
b) pakuočių perdirbimo įmonės;
c) dalijimosi daiktais stotelės;
d) filmų apie ekologiją pavadinimai.
Tokiais pavadinimais Lietuvoje jau keletą metų veikia dalijimosi daiktais tinklai. Kasmet didėjantys
atliekų kiekiai skatina ieškoti sprendimų, tokių kaip atliekų prevencija (vengimas). Vienas tokių yra
nebereikalingus, bet tvarkingus, tinkamus naudoti daiktus atiduoti tiems, kam jie bus reikalingi tokie,
kokie yra arba atnaujinti.
18. Per metus Lietuvoje susidaro apie 1 500 tonų šios atliekos, kurioje yra daug nuodingų medžiagų.
Joje galima rasti chromo, cinko, kadmio, švino, vario ir gyvsidabrio. Ji vandenyje suyra per
maždaug 15 metų, o per visą irimo laikotarpį ji gali užteršti 1 m3 vandens ir padaryti jį
netinkamą gyvybei, gali sukelti gaisrą bei rimtus sveikatos sutrikimus žmogui. Iš pirmo žvilgsnio
ši maža atlieka gali pasirodyti nekaltai. Kokia tai atlieka?
a)
b)
c)
d)

plastikinis maišelis;
nuorūka;
kramtomoji guma;
pakuotė nuo traškučių.

Nuorūka – iš pažiūros nedidelė atlieka, tačiau jų kasmet Lietuvoje susidaro apie 1 500 tonų. Numesta ant
žemės ar į vandens telkinį, nuorūka padaro milžinišką žalą gamtai. Nuorūkos ne tik įvardijamos kaip
vienos dažniausių gaisrų sukėlėjų, bet jose yra daugybė nuodingų medžiagų, kurios pasklinda į aplinką.

19. Išskirtinėms progoms – išskirtinės dovanos, kurios dažnai tampa įkvėpimu stengtis dar labiau,
dar daugiau. Išskirtinės dovanos – muzikinio himno – sulaukė „Atliekų kultūros” projektas 3 m.
gimtadienio proga. Turbūt girdėjote ir galite atsakyti, kokia frazė skamba himno priedainyje ir
yra praleista šiame stulpelyje?
.......... – tai menas, filosofija,
Tai poilsis atnaujintoje sofoje.
.......... – tai įpročiai ir pamokos,
Tai ateities ir Žemės pamatas.
a)
b)
c)
d)

„Atliekų kultūra“;
„Švarūs namai“;
„Aplinkos apsauga“;
„Žiedinė ekonomika“.

Idėja sukurti „Atliekų kultūros“ himną, laidos režisierei Rūtai Lukoševičiūtei – Daudienei kilo besiruošiant
Atliekų kultūros 3 m. gimtadieniui. Prie sumanymo mielai sutiko prisidėti kompozitorius Paulius Jasiūnas
ir laidos vedėjas – Juozas Gaižauskas.

„Matyti, kad kūrėjai šventai tikėjo tuo, ką sudėjo į dainą, o ji – apie mūsų visų bendrą rūpestį. Tikime, kad
klausytojus pasieks ši žinia“, – kalbėjo projekto „Atliekų kultūra“ sumanytojai.
20. Visagino Europe Direct informacijos centras kartu su Lietuvos dailininkais karikatūristais 2021
m. pristatė karikatūrų parodą. Šios parodos tikslas – pasitelkiant humorą, pažvelgti į žmogaus
santykio su gamta klaidas, daromą neigiamą poveikį ne tik aplinkai, bet ir mums patiems. Kaip
manote, kaip pavadinta paroda?

a)
b)
c)
d)

„Kursu žaliu, smagiai galiu“;
„Pabaiga“;
„Begėdžiai“;
„Aplinka ne mūsų namai“.

Tradicinės parodos tema atspindi Europos Žaliojo kurso temas: ekologiją, draugišką aplinkai veiklą,
energetiką, klimato kaitos problemas. Parodoje dalyvavo net 42 Lietuvos dailininkai, kurie specialiai šiai
parodai sukūrė ir pristatė 198 darbus.

