1. Kuris iš „milžinų“ gimė anksčiau – Simonas Daukantas ar Jonas Basanavičius?
2. Simonas kartu su tėveliu kieme pasodino klevą. Kokį žodį gulėdamas po šiuo medžiu
sugalvojo Simonas? Kokius dar naujus žodžius jis yra sukūręs?

3. Kodėl Simonas įsigijo molinę taupyklę ir ką darė, kad ją papildytų?

4. Kokiu būdu Simonas keliavo į Vilnių mokytis? Per kiek laiko jis įveikė 300 kilometrų
atstumą?

5. Iš kur girininko sūnus studentas Simonas gavo bajoro kilmės dokumentus?
a) pats nusipiešė bajorystę įrodančius dokumentus
b) pirko už sutaupytus pinigus
c) gavo dovanų iš savo profesoriaus
6. Simonas Daukantas mokėjo devynias kalbas: lietuvių, lenkų, rusų, lotynų, prancūzų,
vokiečių, latvių, gudų ir anglų. Kokia kalba jis kalbėjo viešumoje?
7. Kodėl Simonas Daukantas įsidarbino Peterburgo valstybės departamente?
a) norėjo tapti valstybės departamento viršininku
b) jam patiko darbas su dokumentais
c) norėjo slapta rinkti istorinę medžiagą ir nurašinėti įvairius dokumentus sumanytai
istorijos knygai
8. Kodėl Simonas Daukantas vadinamas „vargo pele“?

9. Kokį žygdarbį padarė „vargo pelė“?
a) pirmasis parašė Lietuvos istoriją lietuvių kalba
b) tapo pirmuoju lietuvių kilmės valdininku, ėjusiu Peterburgo valstybės departamento
viršininko pareigas
c) nukeliavo pėsčiomis iš Vilniaus iki Peterburgo
10. Kaip Simonas Daukantas išvaizda ir apranga stengėsi išsiskirti iš pilkos lenkų bajorų masės

11. Kada gimė Jonas Basanavičius?
a) 1951 metais
b) Prieš 200 metų
c) 1851 metais
12. Koks Jono Basanavičiaus gimtojo kaimelio pavadinimas?
a) Ožkaragiai
b) Ožkbaliai
c) Ožkaičiai
13. Kodėl Jonuko tėvai nusprendė, kad sūnus užaugęs būtinai taps kunigu?

14. Kodėl Lukšių mokykloje vaikams užkabindavo „gėdos lentelę“?
a) nes mokiniai tarpusavyje kalbėdavo lietuviškai
b) nes jie neparuošdavo namų darbų
c) nes jie atsikalbinėdavo prieš mokytojus
15. Baigęs Marijampolės gimnaziją Jonas Basanavičius išvyko į Maskvą. Ką jis ten veikė?

16. Kokia Jono Basanavičiaus profesija?
a) mokytojas
b) gydytojas
c) rašytojas
17. Gyvendamas Prahoje Jonas Basanavičius
a) pradėjo leisti žurnalą „Varpas“
b) parengė spaudai pirmąjį žurnalo „Aušra“ numerį ir susipažino su būsimąja žmona
c) vedė ir susilaukė vaikų
18. Kaip Jonas Basanavičius padėjo išsaugoti Gedimino pilies bokštą?

19. 1918 metų vasario 16-ąją buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. Kaip su šiuo faktu
susijęs Jonas Basanavičius?
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