
 

Tarptautinis matematikos konkursas  

„Kengūra 2021“ vyks 

2021 m. kovo 18 d. (ketvirtadienį) 

nuotoliniu būdu  

ekengura.lt 

Konkurso laikas ir trukmė 

Dalyvių amžiaus 
grupė 

Klasės 
Konkurso 
pradžia 

Uždavinių 
sprendimo 

trukmė 

Užduočių 
atsakymus 

išsaugoti iki 

Nykštukas 
0 klasė (priešmokyklinukai) 

1 klasė 
2 klasė 

10 val. 50 min. 11.10 val. 

Mažylis 
3 klasė 
4 klasė 

12 val. 

75 min. 

13.35 val. 

Bičiulis 
5 klasė 
6 klasė 

13 val. 14.35 val. 

Kadetas 
7 klasė 
8 klasė 

14 val. 15.35 val. 

Junioras 
9 klasė 
10 klasė 

15 val. 16.35 val. 

Senjoras 
11 klasė 
12 klasė 

Nuotolinis konkursas vyks adresu ekengura.lt 

Nuotolinio konkurso eiga 

1. Naršyklėje atidarykite konkurso puslapį ekengura.lt 

2. Į prisijungimo formą įveskite el. pašto adresą (kuriuo registravotės) ir slaptažodį (kurį sugalvojote 

registracijos metu) ir spauskite mygtuką Prisijungti.  

- Vietoj slaptažodžio galima įvesti unikalų dalyvio kodą.  

- Jei pamiršote slaptažodį ir unikalų dalyvio kodą, pasinaudokite šia slaptažodžio priminimo 

nuoroda ekengura.lt/slaptazodzio-priminimas/.  

- Rekomenduojame bent dieną prieš konkursą įsitikinti, kad prie dalyvio paskyros prisijungti 

pavyksta.  

3. Prasidėjus konkurso laikui perkraukite / atnaujinkite puslapį, kol pamatysite dalyvio kortelę. 

4. Atsidariusioje dalyvio kortelėje spauskite mygtuką Atsisiųsti užduotis.  

- Jei registruodamiesi suklydote nurodydami užduočių kalbą, tai dalyvio kortelės pabaigoje rasite 

užduotis ir kitomis kalbomis – atsisiųskite Jums reikiamos kalbos užduotis.  

5. Atverkite atsisiųstą užduočių pdf failą. Jei turite galimybę – atsispausdinkite. 

6. Spręskite (50 min; arba 75 min. pagal savo amžiaus grupę).  

- Rekomenduojame išsprendus vieną ar kelis uždavinius jų atsakymus pažymėti dalyvio 

kortelėje ir išsaugoti spaudžiant mygtuką Išsaugoti atsakymus, esantį atsakymų lentelės 

pabaigoje. 

- Išsaugoti atsakymus galėsite tiek kartų, kiek reikės, kol nepasibaigė laikas.  

- Pvz. Nykštuko amžiaus grupėje atsakymams išsaugoti laikas baigiasi 11.10 val., kaip nurodyta 

lentelėje (žr. aukščiau).  

- Pasistenkite suspėti išsaugoti atsakymus, nes pasibaigus laikui užduočių atsakymai nebebus 

priimami.   

http://ekengura.lt/
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Pagalba konkurso metu 

Konkurso organizatoriai jau dabar deda visas pastangas, kad konkurso eiga būtų sklandi.  

1. Konkurso dieną dalyviams pagalbą suteiksime: 

 El. paštu info@kengura.lt.  

 Telefonu (numerį paskelbsime konkurso svetainėje konkurso dieną). 

 Informaciją apie gedimus ir jų spendimus realiu laiku skelbsime konkurso 

svetainėje kengura.lt ir konkurso facebook profilyje 

facebook.com/mathkangaroo. 

2. Neskubėkite rašykite el. laiškų ypač tada, jei tai globalus gedimas. Visada pirmiausia pasitikrinkite 

informaciją konkurso svetainėje kengura.lt ir konkurso facebook profilyje 

facebook.com/mathkangaroo 

3. Jei susidūrėte su nesklandumais prisijungiant prie dalyvio paskyros adresu ekengura.lt, rašykite 

mums el. paštu info@kengura.lt ir būtinai laiške nurodykite: 

 dalyvio vardą ir pavardę,  

 unikalų dalyvio kodą,  

 mokyklą,  

 klasę 

 užduočių kalbą.  

4. Primename, kad Jūsų unikalų dalyvio kodą ir kitus duomenis gali žinoti mokytojas, kuris 

administruoja konkursą Jūsų mokykloje. Galbūt jis Jums suteiks pagalbą greičiau nei mes 

dirbdami su visos Lietuvos dalyviais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sėkmės! 

„Kengūros“ konkurso organizavimo komitetas      info@kengura.lt  
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