Masonų istorijos egzaminas
Perspėjame, tai sunkus išbandymas.
Masonų biblioteka gausi įvarių istorinių dokumentų,
Tačiau masonai neraštingi, dėl to dokumentai nedatuojami.
Ar gali atsekti bent apytiksle chronologine tvarką?
Juk tu gali:





Spėti
Daryti prielaidą, kad gramatinės klaidos eigoje vis mažėja
Tartis su savimi
Tartis su kitais masonais

O jeigu ir nepavyks atspėti, bent pasisemsite žinių ir sužinosite kažko naujo!
Atsakymas, raidžių seka nuo seniausio dokumento iki naujausio (pvz. A
B C D E F G) turi būti išsiųstas iki ketvirtadienio vakaro, adresu
vilius.visockas@gmail.com. Masonai iš jūsų atsakymo išpeš ilgiausią
teisingą posekį ir jo elementų skaičių padaugins iš 50. Už tiek masonitų
jums ir bus išrašytas čekis. Taigi, jei visa seka teisinga, jums bus
atriekta net 350 masonitų.
Sėkmės,
Masonų koordinatorius Vilius

Dokumentas A
3 LITAI
6x Namine bandele
1x Aguonele
6x Namine bandele
1x Bandele su kokosu
5x Namine bandele
2x Bandele su cinamonu
4x Namine bandele
2x Bandele su obuoliais
1x Bandele su cinamonu
3x Namine bandele
4x Bandele su obuoliais
3x Namine bandele
3x Aguonele
3x Namine bandele
2x Aguonele
1x Bandele su kokosu
3x Namine bandele
1x Aguonele
2x Bandele su kokosu
3x Namine bandele
1x Aguonele
1x Pyragelis su suriu ir desrele
3x Namine bandele
3x Bandele su kokosu
3x Namine bandele
1x Bandele su kokosu
1x Pyragelis su suriu ir desrele
2x
1x
1x
1x

Namine bandele
Bandele su obuoliais
Aguonele
Mazas pyragelis su desrele

2x
1x
1x
1x

Namine bandele
Bandele su obuoliais
Bandele su kokosu
Mazas pyragelis su desrele

2x Namine bandele
2x Bandele su cinamonu
2x Aguonele
2x
2x
1x
1x

Namine bandele
Bandele su cinamonu
Aguonele
Bandele su kokosu

Dokumentas B

Dokumentas C

“Jis”
tiesiog geriausias

Rinkimų biuletenis
□ Vardenis Pavardenis
□ Abonentas
□ Orlandas Baksas
□ JIS
Jeigu Mahometas neina pas kalną,
tai kalnas ateis pas Mahometą.
Jeigu nerastumėte „Jo“ sąraše,
„Jį“ tiesiog prirašykite.

Jokia kliūtis “Jam” nesutrukdys!

Dokumentas D
IZANGA I PASKALI !!!!!!!!!!!!11
KAS yra PROGRAMA PASCAL ?
T.y. programa skirta rasyti programoms DOS aplinooje. Is pradziu PASKALIS
buvo sukurtas kaip mokymosi priemone, taciau veliau net ir profesionalai
pamego sia kalba. Si programavimo kalba tikrai puikiai tinka mokytis progra
muoti, taciau ji turi ir labai "Fainu" savotisku savo bruozu. PASKALIS
pavergia savo paprastumu, aiskumu ir pan ...
KO REIKIA NORINT ISMOKTI PASCAL ?
Daugiausiai noro ir truputi matematikos. Rimtesnems programoms reikia
tureti dalele ir uzsispyrimo ir sveikos nuovokos. Patikekite manim,
pirmososiomis dienomis pirstai tiesiog savaime liesis prie CNTRL + ALT + DEL
kombinacijos. Bet paskui isvysite, kad paskalis - tai ne pomegis, ir net liga,
o gyvenimo budas.

Dokumentas E
II Skyrius
Taigi grįžo Algis namo. Pavalgė raugintų katino lašiniš, užsigėrė, burnoj neturėjo,
nusvalė dantis ir lygtajs jau ruošėsi miegot. Bet kur tau ! Miegot dar anksti, nes dar
nepabaigti dienos darbai. Algis dar privalėjo išvalyti savo tėvo, žymaus Albanų kovotojo,
Kulkosvaidį, dar gi jis privalėjo pagaminti, t.y. suklijuoti su Lipalu UZI modeli 32xA2.
Tai beveik pats galingiausias Albanų ginklas. Algis jį nešiojasi kiekvieną dieną. Ir šiaip
Algis miegot dažniausiai tik 12 vakato eina, nes albanai tiki, kad iki dvyliktos vaijkšto
gaidžiai ir visus sutiktuosius užkapoja savo snapais. Čia ne į temą, bet galima būtų
paminėti, kad albanų pasaulio medžio suvokimas labai savitas. Jie įsivaizduoja pasaulio
medį kaip, aj nu žodžių, patys suprantat, kad iki dvyliktos vaijkšto gaidžiai ir visus
sutiktuosius užkapoja savo snapais. Čia ne į temą, bet galima būtų paminėti, kad albanų
pasaulio medžio suvokimas labai savitas. Jie įsivaizduoja pasaulio medį kaip, aj nu
žodžių, patys suprantat.

Dokumentas F
Konspektai
Šią pamoką įdomiai diskutuojame apie ... em.... sėdim tyloje, ir nieko
nedarome... ...
„Aš dar nepradėjau kalbėti, o jis konspektuoja.“
Ką veikėm praeitą pamoka?
--klasė nerimauja, šneka visi...—
Laurynas parodo mokytojui, kad tas nepasiruošė pamokai.
-- mokytojas dalina vadovėlius... vadovėliai keisti, spalvoti... pavadinimas –
„chrestomatija“... wtf? Paskutiniu judesiu numeta man vieną, negailėdamas
knygos ir manęs. Dabar vaikšto ir nieko nedaro, išskyrus posakį „Taigi“.
Skaito. Pats sau. Ir skaito. Ir žiūri į knygą. So? Na... em... nu nieko ir
nevyksta, tik visi ten žvengia šone. „Fuuuuuu, gerai. Keturi tekstai“ – sako
mokytojas. Ir vėl stojo tyla. Dabar jis sako, kam kokį tekstą skaityti. „O,
visiem tas pats“, ir dabar mes turime skaityti tą patį. Visi. Neįdomu. Ir vėl jis
nieko doro nedaro, tik žiūri į knygą. Žiūri, o ne skaito. Tikisi, kad mes
mokysimes? Heh. Paskutinis suolas (Aivaras su Dima) išskirtiniai, gavo kitą
tekstą. Psirodo, gautus tekstus mes turime perskaityti. Taip mokytojas sako.
„Brač“. ineka, epikūrai – stoikai. Markas Aurelijus – stoikai. Mes kalbėsime
apie juos. Tad skaitykite tekstą, kurį gavotę, ir pasiruoškite atpasakoti,
argumentuoti, --žvengas iš šono ir galo ir kairės--, pristatyti tekstą.
Nerekomenduotina braukyti teksto, nebent labai būtina .
Gerai, skaitom, pasakė mokytojas, ir visi pradėjo skaityti... nu tipo. Visiems
skaityti. Ania? „Tegu tau būna nesarbu, ar tu atlieki savo pareigą kėsdamas
šaltį ar karštį“, sako MARKAS AURELIJUS, paskutinis žymus stoicizmo
atstovas. Stoikui pareiga – jo orumo ir garbės pamatas.

Žmogus žemėje sukurtas darbui ir veiklai, o
atsiduodamas malonumams jis elgiasi prieš savo
prigimtį, nepaisydamas savo gyvenimo tikslo.

Dokumentas G

