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Konkurso metu negalima naudotis skai�ciuokliais

Ekspertas
13-- klas
es

1. Kiek i�s viso yra sveiku�ju� skai�ciu� tarp skai�ciu� 3,17 ir 20,16?
A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

2. Raminta prie m
egstamiausio jos skai�ciaus tur
ejo prid
eti 26. Ta�ciau vietoje to ji i�s
m
egstamiausio savo skai�ciaus at
em
e 26 ir gavo −14. Kam lygi Ramintos m
egstamiausio
skai�ciaus ir 26 suma?
A) 28 B) 32 C) 36 D) 38 E) 42

3. Lina ant �saldytuvo a�stuoniais stipriais magnetukais pritvirtino
keleta� atviru�ciu�. Kiek daugiausiai magnetuku� ji gali nuimti, kad
n
e viena atvirut
e nenukristu� ant grindu�?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

4. Trapecija padalyta i� 5 lygius lygia�sonius trikampius, kaip
pavaizduota br
e�zinyje. Kiekvieno i�s �siu� trikampiu� perimetras yra
40 cm, o trapecijos perimetras lygus 80 cm. Koks yra ilgesniojo
trapecijos pagrindo ilgis?
A) 15 cm B) 20 cm C) 30 cm D) 40 cm E) 45 cm

17. Skai�cius 1, 5, 8, 9, 10, 12 ir 15 reikia suskirstyti i� grupes taip, kad kiekvienos grup
es
skai�ciu� suma b	utu� ta pati. Kiek daugiausiai galima sudaryti tokiu� grupiu�? (Kai grupe�
sudaro vienas skai�cius, tai jis ir yra tos grup
es skai�ciu� suma.)
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

6. Tomas, Romas ir Domas � trynukai (broliai, gime� ta� pa�cia� diena�). Ju� brolis Simas
vyresnis lygiai trejais metais. Kuris i�s nurodytu� skai�ciu� gali b	uti visu� keturiu� broliu�
am�ziu� suma?
A) 25 B) 27 C) 29 D) 30 E) 60

7. Penkios vover
es A,B,C,D ir E tupi vienoje ties
eje, kurioje yra 6 rie�sutai (pa�zym
eti
kry�ziukais).

Vover
es pradeda b
egti link artimiausio rie�suto ta� pa�cia� akimirka� ir b
ega vienodu grei�ciu.
Kai tik kuri nors vover
e pa�ciumpa rie�suta�, ji pradeda b
egti prie kito artimiausio rie�suto.
Kuri vover
e pa�ciups du rie�sutus?
A) A B) B C) C D) D E) E

8. Klas
eje yra 30 mokiniu�. Mokiniai s
edi poromis. Kiekvienas berniukas s
edi su mergaite,
ir lygiai pus
e mergai�ciu� s
edi su berniukais. Kiek berniuku� mokosi klas
eje?
A) 25 B) 20 C) 15 D) 10 E) 5

9. A�stuonios mergait
es �zaid
e keturis ma�cus teniso turnyro ketvirt�nalyje. Keturios
nugal
etojos �zaid
e du ma�cus turnyro pus�nalyje, o dvi jo nugal
etojos �zaid
e �nale.
Paai�sk
ejo, kad �siu� ma�cu� rezultatai yra tokie (i�svardyti atsitiktine tvarka): Gerda nugal
ejo
Elena�, Patricija nugal
ejo So�ja�, Raminta nugal
ejo Aust
eja�, Raminta nugal
ejo Patricija�,
Patricija nugal
ejo Gerda�, Evelina nugal
ejo Kotryna� ir Raminta nugal
ejo Evelina�. Kurios
dvi mergait
es �zaid
e �nale?
A) Raminta ir Aust
eja B) Raminta ir Patricija C) Patricija ir Gerda
D) Raminta ir Evelina E) Patricija ir So�ja

10. Vienu 
ejimu leid�ziama sukeisti dvi gretimas �zod�zio raides. Kiek ma�ziausiai 
ejimu� reikia,
norint i�s �zod�zio VELO gauti �zodi� LOVE ?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

11. Dvi keng	uros Kanga ir Kenga tupi viena �salia kitos ir kartu pradeda �suoliuoti ta pa�cia
kryptimi. Kiekviena� sekunde� jos padaro viena� �suoli�. Kiekvienas Kangos �suolis lygus 6 m.
Pirmasis Kengos �suolis lygus 1 m, kiekvienas kitas jos �suolis pailg
eja 1 m. Po keliu� �suoliu�
Kenga pavys Kanga�?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

12. Kiek daugiausiai �g	uru�, pavaizduotu� 1 pav., galima i�skirpti
i�s kvadrato 5×5 (�zr. 2 pav.)?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

1 pav. 2 pav.

13. Kubas sud
etas i�s 8 vienodo dyd�zio baltu�
ir juodu� kubeliu�. Penkios kubo sienos
pavaizduotos paveiksl
elyje. Kaip atrodo
�se�stoji kubo siena?



A) B) C) D) E)

14. Raudonkepurait
e i�ssiruo�s
e paeiliui aplankyti tris savo proseneles ir nune�sti joms
pyrag
eliu�. Kiekviena� karta� prie�s jai i�einant i� prosenel
es namus Pilkas Vilkas suryja
lygiai puse� tuo metu jos krep�selyje esan�ciu� pyrag
eliu�. I�s
ejusi i�s tre�ciosios prosenel
es
Raudonkepurait
e pasteb
ejo, kad jos krep�selyje pyrag
eliu� nebeliko. Kiekvienai prosenelei
Raudonkepurait
e dav
e vienoda� skai�ciu� pyrag
eliu�. I�s kurio skai�ciaus b	utinai dalijasi
Raudonkepurait
es krep�selyje pa�cioje prad�zioje buvusiu� pyrag
eliu� skai�cius?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9

15. Sigut
e i�ra�s
e po skai�ciu� i� 5 i�s 10 skrituliuku� kaip pavaizduota
paveiksl
elyje. Ji nori i�ra�syti skai�cius i� likusius 5 skrituliukus taip,
kad kiekvienos penkiakampio kra�stin
es skai�ciu� suma b	utu� ta pati.
Koki� skai�ciu� ji turi i�ra�syti i� skrituliuka� pa�zym
eta� X?
A) 7 B) 8 C) 11 D) 13 E) 15

Ann has written numbers in 5 of the 10 circles as shown at the figure. She wants to write a
number in each of the remaining 5 circles such that the sums of the 3 numbers along each
side of the pentagon are equal.

Which number will she have to write in the circle marked by X ?

7
3

1

6

2

X

A) 7 B) 8 C) 11 D) 13 E) 15

1

16. Nat	uralusis skai�cius vadinamas i�tartinu, jei jo skaitmenu� suma yra didesn
e u�z jo
skaitmenu� sandauga�. Kiek i�s viso yra i�tartinu� dvi�zenkliu� skai�ciu�?
A) 13 B) 26 C) 39 D) 44 E) 79

17. Simboliai , ir atitinka 3 skirtingus skaitmenis. Sud
eje� tri�zenklio skai�ciaus
skaitmenis, gausime dvi�zenkli� skai�ciu� . Sud
eje� dvi�zenklio skai�ciaus skaitmenis,
gausime vien�zenkli� skai�ciu� . Koki� skaitmeni� rei�skia ?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9

18. Dvieju� tri�zenkliu� skai�ciu� visi 6 skaitmenys yra skirtingi. Antrojo skai�ciaus pirmasis
skaitmuo yra dvigubai didesnis u�z pirmojo skai�ciaus paskutini� skaitmeni�. Kokia gali
b	uti ma�ziausia �siu� dvieju� skai�ciu� suma?
A) 552 B) 546 C) 301 D) 535 E) 537

19. Meistras nori viela apjuosti �se�sis 2 cm
skersmens vamzdelius. Jam reikia pasirinkti
viena� i�s dvieju� b	udu� (�zr. pav.). Kam lygus
vielos kairiajame paveiksl
elyje ilgio ir vielos
de�siniajame paveiksl
elyje ilgio skirtumas
(centimetrais)?
A) −π B) −4 C) π D) 4 E) 0

20. Traukinys turi penkis vagonus. Kiekviename jo vagone yra bent vienas keleivis.
Du keleiviai vadinami kaimynais, jei jie yra tame pa�ciame vagone arba gretimuose
vagonuose. Yra �zinoma, kad kiekvienas �sio traukinio keleivis turi arba lygiai 5, arba
lygiai 10 kaimynu�. Kiek i�s viso keleiviu� yra traukinyje?
A) 13 B) 15 C) 17 D) 20 E) Yra daugiau negu vienas atsakymas

21. Kubas 3×3×3 yra sud
etas i�s 15 juodu�
ir 12 baltu� kubeliu�. Penkios �sio kubo
sienos pavaizduotos paveiksl
eliuose. Kuriame
i�s paveiksl
eliu� yra pavaizduota �se�stoji �sio
kubo siena?

A) B) C) D) E)

22. Vijoklis augdamas lygiai penkis kartus apsivijo aplink statu� apskrita�
stulpa� (�zr. pav.). Stulpo auk�stis yra 1 m, o pagrindo perimetras lygus
15 cm. Vijoklis augdamas kilo auk�styn tolygiai. Koks yra vijoklio ilgis?
A) 0,75 m B) 1 m C) 1,25 m D) 1,5 m E) 1,75 m

1 m

23. Keng	uru� respublikoje kiekviena� m
enesi� sudaro 40 dienu�, sunumeruotu� skai�ciais nuo 1
iki 40. Diena yra �sventadienis, jei jos numeris dalijasi i�s 6 arba yra pirminis skai�cius.
Kiek kartu� per Keng	uru� m
enesi� tarp dvieju� �sventadieniu� dirbama lygiai viena� diena�?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

24. Trys tri�zenkliai nat	uralieji skai�ciai sudaryti i�s skaitmenu� nuo 1 iki 9, panaudojant
kiekviena� skaitmeni� po viena� karta�. Kuris skai�cius negali b	uti tu� triju� skai�ciu� suma?
A) 1500 B) 1503 C) 1512 D) 1521 E) 1575

25. Kubo vidaus ta�skas sujungtas su kubo vir�s	un
emis. Taip gautos 6 piramid
es. Penkiu�
piramid�ziu� t	uriai yra 2, 5, 10, 11 ir 14. Koks yra likusios piramid
es t	uris?
A) 1 B) 4 C) 6 D) 9 E) 12

26. Papietauti u�z apskrito stalo sus
edo keturi sportininkai, vyrai ir moterys: �ciuo�z
ejas,
slidininkas, ledo ritulininkas ir snieglentininkas. Slidininkas s
ed
ejo Au�srai i�s kair
es.
�Ciuo�z
ejas s
ed
ejo prie�sais Bena�. Ema ir Fredas s
ed
ejo greta. Ledo ritulininkui i�s kair
es
s
ed
ejo moteris. Kokiu sportu u�zsiima Ema?
A) �Ciuo�zimas B) Slidin
ejimas C) Ledo ritulys D) Snieglen�ciu� sportas
E) Nei�manoma nustatyti

27. �Sios dienos data yra 2016-03-17. Data� MMMM-mm-dd vadinsime stulbinan�cia, jei visi
8 ja� sudarantys skaitmenys skirtingi. Koks bus m
enuo, kai sulauksime artimiausios
stulbinan�cios datos?
A) Kovas B) Bir�zelis C) Liepa D) Rugpj	utis E) Gruodis

28. Keng	uru� respublikoje gyvena 2016 keng	uru�, sunumeruotu� nuo K1 iki K2016. Viena� diena�
kiekviena keng	ura nuo K1 iki K2015 susidau�z
e kaktomis su tiek keng	uru�, koks yra jos
numeris. Su keliomis bendrapiliet
emis ta� diena� susidau�z
e K2016?
A) 1 B) 504 C) 672 D) 1008 E) 2015



29. Kvadrata� 5×5 sudaro 25 balti langeliai. Vienu 
ejimu leid�ziama
pakeisti bet kuriu� triju� gretimu� langeliu� vienoje eilut
eje arba
viename stulpelyje spalva�: balti langeliai spalvinami juodai,
o juodi � baltai. Kiek ma�ziausiai 
ejimu� reikia, norint gauti
paveiksl
elyje pavaizduota� kvadrata�?
A) Ma�ziau nei 10 B) 10 C) 12 D) Daugiau nei 12
E) To nei�manoma padaryti

30. Nat	uralusis skai�cius N turi lygiai �se�sis (teigiamus) daliklius, i�skaitant 1 ir N . Penkiu�
dalikliu� sandauga lygi 648. Koks yra �se�stasis N daliklis?
A) 4 B) 8 C) 9 D) 12 E) 24


