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Linards KALVĀNS

24 gadus vecs LU Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas maģistra programmas 2. kursa students, dzimis 1980. gadā Priekuļos, turpat arī pabeidzis Priekuļu vidusskolu. Skolas gados gūti atzīstami panākumi ķīmijā, divas
reizes izcīnot bronzas medaļu starptautiskajās olimpiādēs. Studiju laikā darbojies gan LU Studentu padomē, gan joprojām turpina strādāt FMF Studentu
pašpārvaldē. No studijām brīvajā laikā pasniedz fizikas stundas Rīgas Centra
humanitārajā vidusskolā.

1. Kuram basketbolistam
pieder siluets, kas
redzams NBA logotipā?
a. Andris Biedriņš

7. Džordža Orvela romānā «Dzīvnieku ferma»
mājdzīvnieki padzen saimniekus un pārņem
savā varā fermu. Kuri dzīvnieki kļūst par
jaunajiem «saimniekiem»?

b. Džerĳs Vests

a. zirgi

c. Karims Abduls–Džabars

b. suņi

d. Vilts Čemberlends

c. kaķi

d. cūkas
2. Kurš izcīnīja pašu pirmo olimpisko medaļu
neatkarīgās Latvijas komandai?
a. Igors Vihrovs

8. Kurā valstī šobrīd atrodas leģendārā Bābeles
pilsēta?

b. Jānis Daliņš

a. Irānā

c. Haralds Blaus

b. Irākā

d. Ivans Klementjevs

c. Saūda Arābĳā
d. Jordānĳā

3. Kurš gāja pa priekšu otrajam cilvēkam,
kurš izkāpa kādā vietā, kas atrodas
384 000 kilometrus tālu?

a. Nīls Armstrongs
b. Orvils Raits
c. Sers Edmunds Halejs
d. Kristofors Kolumbs

4. Kurš no The Beatles mūziķiem nekad nav
šķīries?

9. Četrus cilvēkus tur aizdomās par zādzību.
Viņi sniedz šādas liecības:
Jānis: Vainīgs esmu es. Pēteris nav vainīgs.
Pēteris: Vainīgs ir Valdis. Jānis nav vainīgs.
Mārtiņš: Vainīgs ir Pēteris. Valdis nav vainīgs.
Valdis: Vainīgs ir Mārtiņš. Vainīgs ir Jānis.
Zināms, ka katrs pateica vienu patiesu un
vienu nepatiesu apgalvojumu. Kurš īsti ir
vainīgais?

a. Džons Lenons

a. Jānis

b. Džordžs Harisons

b. Pēteris

c. Pols Makartnĳs

c. Mārtiņš

d. Ringo Stārs

d. Valdis

5. Anglijas karalis Henrijs I ar likumu noteica,
ka šai mērvienībai jābūt vienādai ar
attālumu no karaļa zoda līdz pirkstu galiem.
Kā sauc mērvienību?

a. jards
b. olekts
c. aršīna
d. metrs

6. Jaunībā Jūliju Cēzaru sagūstīja
a. galli
b. laupītāji

c. pirāti
d. skiti

10. Kuru dzīvnieku Alise nesatika Brīnumzemē?
a. trusi

b. kurmi
c. kaķi
d. zaķi

Atbildes uz šī atvēruma jautājumiem
meklējiet

www.lu.lv/laikraksts
pēc 1. aprīļa.
Atbildes uz dzīves jautājumiem
meklējiet turpat jau tagad!

