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APKLAUSA
Rusijos grasinimai užkariauti Ukrainą

VIENKARTINIS BONUSAS!:

Jei šią apklausą atliksite ir laiku įteiksite UŽ DVIEJŲ (2) SAVAIČIŲ, PENKTADIENĮ
2022.02.18, ir pusė ar daugiau atsakymų bus teisingi, automatiškai gausite “A+” pažymį.
Kiekvienas atsakymas yra pažymėtas dėžute. Atsakymų iš viso yra 64 — 32 ar daugiau
teisingų atsakymų garantuos A+ pažymį.

Jeigu mažiau nei pusė (31 ar mažiau) atsakymų bus teisingi, gausite “B” pažymį.

Jeigu šio darbo laiku neįteiksite, gausite “D” pažymį.

Jei ateinantį penktadienį nebūsite pamokose, atsiųskite baigtą apklausą man iki kito
penktadienio pamokos į mano emailo dėžutę: rkeleciene@maironis.org

PATARIMAI:

Kiekvienas klausimas gali (bet neturi) turėti daugiau nei vieną atsakymą

Atsakyti klausimus apie Europos Sąjungą, žiurėkite čia:

● 7P geografijos Vadovėlio psl. 10-14 ir
● CNBC:  EU warns Russia: If you invade Ukraine, there will be a high price to pay

Atsakyti klausimus apie NATO ir Amerikos reakciją - žiūrėkite čia:

● Vikipedija:  NATO Skyriuje “Politiniai tikslai ir pagrindiniai uždaviniai” rasite žinias
apie NATO užduotis ir sutarties penktą straipsnį. Skyriuje “Narės” yra sąrašas visų
NATO valstybių-narių lietuvių kalba.

● Wikipedia:  NATO Pačioje straipsnio pradžioje, antroje pastraipoje (paragraph),
rasite NATO užduočių apibūdinimą. “History” skyriuje, 7-oje pastraipoje, rasite žinių
apie NATO sutarties penktą straipsnį (Article 5). “Membership” skyriuje rasite
žemėlapį — jei paspausite “[show]” žemėlapio dešiniam apatiniam kampe, rasite
sąrašą visų NATO valstybių-narių anglų kalba.

● 15min:  Neslūgstant įtampai dėl Ukrainos, JAV dIslokuoja 3 tūkst. karių Rytų
Europoje

● AP:  Biden orders forces to Europe amid stalled Ukraine talks

mailto:rkeleciene@maironis.org
https://www.cnbc.com/2021/12/16/eu-warns-russia-if-you-invade-ukraine-there-will-be-a-high-price-to-pay.html
https://lt.wikipedia.org/wiki/NATO
https://en.wikipedia.org/wiki/NATO
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/neslugstant-itampai-del-ukrainos-jav-dislokuoja-3-tukst-kariu-rytu-europoje-57-1637170
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/neslugstant-itampai-del-ukrainos-jav-dislokuoja-3-tukst-kariu-rytu-europoje-57-1637170
https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-russia-united-states-moscow-e3336e8a1e04e35d29e687575b5258a9
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APKLAUSA
Rusijos grasinimai užkariauti Ukrainą

1. Lietuva turi bendrą sieną su šiomis valstybėmis:

Lenkija
Vokietija
Latvija
Baltarusija
Ukraina
Rusija
Švedija
su nei viena

2. Europos Sąjungos (ES) užduotys įskaito:

palaikyti savo valstybių-narių bendrą ekonominę ir pinigų sąjungą
ekonominiai bendradarbiauti su valstybėmis kurios nėra ES narės, pavyzdžiui, su
Amerika ir Rusija
apsaugoti savo valstybių-narių fizines sienas nuo karinių užpuolimų iš išorinių
valstybių, kurios nėra ES narės
išsaugoti laisvą prekių judėjimą tarp savo valstybių-narių
išsaugoti laisvą (be vizų) žmonių keliavimą tarp savo valstybių-narių
organizuoti bendrą savo valstybių-narių kariuomenę
nei vienas atsakymas netinka

3. Kurios iš šių valstybių priklauso Europos Sąjungai?

Lenkija
Vokietija
Lietuva
Baltarusija
Ukraina
Rusija
nei viena
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4. Kaip Europos Sąjunga dabar reaguoja į Rusijos grasinimus užimti Ukrainą?

ES skelbia, kad ji uždės stiprias ekonomines sankcijas Rusijai jeigu Rusija bandys
užimti Ukrainą
ES žada siųsti savo kariuomenę apsaugoti Ukrainą
nereaguoja į Rusijos grasinimus
nei vienas atsakymas netinka

5. Kaip Europos Sąjunga gali padidinti spaudimą prieš Rusiją, kad ji nebandytų užkariauti
Ukrainos?

uždedant ekonomines sankcijas Rusijai jei ji puls Ukrainą
kuriant karinio saugumo susitarimus tarp ES ir Rusijos
nei vienas atsakymas netinka

6. Kurie atsakymai teisingai apibūdina NATO (North Atlantic Treaty Organization)?

gynybinė sąjunga kuri apima Ameriką ir daugumą Europos demokratinių šalių
prasidėjo po Antrojo pasaulinio karo
NATO yra pagrįsta savo valstybių-narių politiniu ir kariniu bendradarbiavimu
pagal NATO sutarties penktą straipsnį (Article 5) NATO valstybės-narės yra
įsipareigojusios ginti kiekvienos savo valstybės-narės laisvę
pagal NATO sutarties penktą straipsnį, NATO organizacija yra įsipareigojusi
apsaugoti Lietuvą nuo Rusijos ginkluoto užpuolimo
Amerikos prezidentas Bidenas yra pasiryžęs reikalui esant pilnai vykdyti NATO
penktą straipsnį
nei vienas atsakymas netinka

7. Kurios iš šių valstybių priklauso NATO?

Amerika
Lenkija
Vokietija
Lietuva
Baltarusija
Ukraina
Rusija
Rumunija
nei viena
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8. Ar Rusija ir jos prezidentas Putinas savo žodžiais ir viešais pranešimais tiesioginiai
grasina užkariauti Ukrainą?

Taip
Ne

9. Kaip Rusija dabar grasina Ukrainą?

apsupdama Ukrainą su karo technika, ginklais ir kariuomene
šaudydama į Ukrainą su balistinėmis raketomis
puldama Ukrainą iš vidaus su savo įgaliotiniais kareiviais (proxy, stand-in,
surrogate troops) kurie yra išdėstyti rytų Ukrainoje
puldama Ukrainą iš Krymo (Crimea’s) peninsulos, kurią Rusija užėmė 2014 m.
vaidindama, kad ji turi kariškai apsisaugoti nuo Ukrainos, nes Ukraina grasina
kariškai pulti Rusiją
Rusija negrasina užkariauti Ukrainos

10. Kaip Amerika reaguoja į Rusijos grasinimą užkariauti Ukrainą?

paskelbdama, kad ji Rusijai uždės stiprias ekonomines sankcijas jeigu Rusija
bandys užkariauti Ukrainą
siųsdama 3,000 savo kareivių į NATO valstybes Lenkiją, Rumuniją ir Vokietiją
pasižadėdama nesiųsti savo kariuomenės į Ukrainą kovoti tiesioginiai su Rusija
palaikydama artimus diplomatinius ryšius su Rusija, kad sumažinti Ukrainos
karinio užėmimo galimybę
nei vienas atsakymas netinka

11. Pažymėkite teisingus tvirtinimus:

Amerika, Europos Sąjunga ir NATO organizacija tikrai žino, kad Rusija neužilgo
užkariaus Ukrainą
Rusijos prezidentas Putinas paskelbė, kad Rusija žada užkariauti Ukrainą šio
vasario mėn. pabaigoje
Amerika siunčia savo kariuomenę į Ukrainą kovoti su Rusija
Amerika siunčia savo kariuomenę į Lietuvą, Latviją ir Estiją padėti Ukrainai kovoti
su Rusija
Ukraina provokuoja Rusiją pradėti Trečiąjį pasaulinį karą
visi tvirtinimai yra neteisingi
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