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Pratarme
Paprastai ziurint, Kenguros konkursas tera ne ka daugiau kaip 30, o jaunesniu klasiu mokiniams dar maziau (tiesa, labai nekasdieniu) matematikos uzdaviniu, susitikimas su kuriais uz
sprendejo suolo trunka nepilnas dvi akademines valandas. Ir viskas. Tik tiek.
Paprastai ziurint, ir musu garsiausiojo alpinisto Vlado Vitkausko paskutinis metras ikopiant i
Everesta irgi susidejo ne is simto judesiu, o kai kurie is ju gal ir apskritai tebuvo tik krustelejimai.
Tiesa, tie krustelejimai turejo buti nezmoniskai sunkus.
Taciau kodel tiek daug zmoniu tu kopimu imasi i realius kalnus ir kodel net per 5 milijonus
vidurines mokyklos mokiniu kasmet pavasari kopia i Kenguros kalnelius? Kuo tie Kenguros kalneliai tokie patrauklus, kokios ten aukstumeles atsiveria? Juk dabar jau nebeissisuksi burbtelejes:
jie neturi kur detis, tai ir sprendineja visokius uzdavinukus. Juk nepasakysi, kad milijonai taip
jau ir neturi kur detis sitokioje pramogu gadyneje.
Ar tik ne todel, kad tie milijonai gerai zino, jog baigiamajame kopime ju laukia, nors ir
iveikiami, bet kartu ir labai grazus, patrauklus uzdaviniai, kuriuos spresdamas gali uzsikabinti
pacia tauriausia to zodzio teikiama prasme? Kaip tai zinojo (o jei ne  tai suzinojo) per 56000
Lietuvos mokiniu, dalyvavusiu konkurse 2019 metais. Juk konkursas  it zavus tornadas (o tokiu
irgi buna)  negriaudamas supurto itempta mokyklos dienu tekme ir pralekes palieka beveik
nematoma, bet aisku pedsaka visu susidurusiu su juo vaizduotese. Jo imi ilgetis daznai pats
to nesuvokdamas  zymia dalimi butent is to ilgesio pamatyti paprastu, graziu bei viliojanciu
uzdaviniu ir atsiranda milijonai dalyvaujanciuju.
75 lemtingos darbo minutes kiekvienu metu kovo menesio treciaji ketvirtadieni vainikuoja
begale idetu pastangu ir kruopstu triusa, neikyriai visam isminties trokstanciam pasauliui be
paliovos irodydamos, kad galva lauzyti prasmingai, kad ir matematikos uzduotis besprendziant,
galima patiriant zaisminguma, speliojimo azarta, zaibiskus, netiketus proto nusvitimus.
Nepamirskime, kad vertinami yra tik konkurso dalyviu  112 klasiu kenguriuku  atsakymai,
o atsakyma kiekvienoje uzduotyje reikia pasirinkti (ir kuo greiciau!) is penkiu duotuju. Ar tikrai
teisingas tas atsakymas, kuris is pirmo zvilgsnio atrodo labiausiai tiketinas? Ar tas uzdavinys
tikrai toks sunkus, kad verciau ji praleisti? O gal tereikia pastebeti kokia smulkmena, savaime
nekrintancia i akis, ir uzdavinys is karto issispres? Ar pasedeti prie sio uzdavinio dar kelias
minutes? O gal verciau rizikuoti ir is karto speti labiausiai patinkanti atsakyma? Juk jei pataikysi
 priklausomai nuo uzdavinio sunkumo gausi 3, 4 ar 5 taskus, taciau jei rizika nepasiteisins ir
prasausi pro sali  bus blogiau nei jei isvis jokio atsakymo nezymetum. Mat uz klaidinga atsakyma
is bendros tasku sumos su saltu buhalteriniu tikslumu atimama ketvirtis to, kas butu prideta
atsakius teisingai. (Visgi pastebesime, kad i minusa nusiristi Kenguros konkurse neimanoma, nes
kiekvienam mokiniui vien uz dalyvavima dosniai skiriama 30 tasku.)
Su panasiais klausimais konkurso dalyviai susiduria daznai, nes Kenguros uzdaviniu sprendimai buna gana netiketi, kvieciantys sprendeja padaryti atradima  persokti per standartinio
mastymo barikadas. Taip kinta milijonu sprendeju poziuris i tai, kokia gi buna (smaiksti) uzduotis
ir is keliu minciu bei paprastu sakiniu jau gali sukristi jos sprendimas  stai jau, regis, net gali
atskirti, uz kuriu salygos zodziu ar skaiciu slapstosi tikrasis atsakymas.
Dabar stabtelekime akimirkai ir paklausykime keliu zodziu is Kenguros gelmiu Lietuvoje ir
visame pasaulyje. Kas gi mums ta kasmeti viesula siuncia?
Kaip nesunku nuspeti, konkurso ideja gime ir labai sekmingai rutuliojosi Australijoje, o Europoje ji eme sklisti is Prancuzijos. Prancuzai suteike Kengurai ir jos dabartine organizacine
isvaizda. Lietuvoje prie Kenguros konkurso istaku stovejo ir labai daug nuveike ivairios institucijos, mokyklos ir kitos savo gyvenima svietimui paskyrusios organizacijos bei entuziastingi pradi-
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ninkai. Kalbant siek tiek zaismingiau, butent ju galingomis pastangomis grakstaus bei efektyvaus
mokymo simboliu tapes gyvunas su visa savo mokslo kariauna ir buvo atviliotas ir, dristame tai
sakyti nedvejodami, negriztamai atsuoliavo pas mus bei isikure Nemuno zemeje.

Tarp sumaniai i Lietuva Kenguros konkursa viliojusiu instituciju pirmiausiai minetini Svietimo
ir mokslo ministerija, Matematikos ir informatikos institutas bei Vilniaus universitetas, o nenutylint zmoniu pirmiausiai reiketu pamineti  cia butent tas atvejis, kai nutyleti butu nepadoru 

Lietuvos matematikos olimpiadu patriarcha Juoza Juvenciju Maci bei SMM
vyriausiaja matematikos specialiste Maryte Skakauskiene.
O siaip, Kengurai nuolat musu gyvenime randantis, viskas vyksta kaip visur, kur rimtai
dirbama. Ir Kenguros ratas sukasi kiaurus metus  net vasaromis, kai, atrodytu, tik atostogos,
geriausiai konkurse pasirodziusieji mokiniai kvieciami i stovyklas, kur gali dalyvauti tiek sportiniuose, tiek kenguriniuose (matematiskai sportiniuose), tiek kituose smagiuose renginiuose. O
rudeni ekspertai, suvaziave is viso pasaulio, renka uzdavinius konkursui, per ziema jie verciami i
desimtis kalbu, adaptuojami ir pritaikomi taip, jog kartais atrodo, kad jie sugalvoti kaimyniniame
miestelyje. Vien Lietuvoje Kengura kalba keturiomis pagrindinemis kalbomis: lietuviu, lenku,
rusu ir anglu.
Tik taip, nepastebimai bei nenuleidziant ranku, ir gali uzgimti konkursas, keiciantis jo dalyviu
poziuri i matematika. Tik tai ir teparodo, kaip moderniam zmogui duoti derama pasirengima dar
modernesnei mus uzgriunanciai ateiciai, i kuria jam lemta zengti.
 kelias neisvengiamas  juo teks eiti. Eiti bus idomu, kartais siek tiek baugu, gal net sunku
Sis
 bet jo vingiai iveikiami, o ji pasirinkusiuju uzmojai stebinantys.

Kas gi musu laukia kelioneje? Sioje
knygeleje pateikti konkurso uzdaviniai, pro kuriuos
2019 metu kovo 20 diena keliavo ir gausiai sprende 56 klasiu (Biciulio amziaus grupe) mokiniai.
Be to, norintieji pasitikrinti, ar jie tikrai gerai sprende, panudusieji pasiziureti, kaip dar galima
spresti siuos uzdavinius arba kaip juos pajegia spresti ju pateikejai, knygeleje ras ir visu uzdaviniu
atsakymus su sprendimais.
Kaip jau seniai visi zino, norint rasti ar pasirinkti teisinga atsakyma is penkiu duotuju, ne
visada butina grieztai isspresti uzdavini ar kaip kitaip perkratyti visa pasaulio isminti, todel ir
knygeleje pateikiami kai kuriu uzdaviniu ne tik griezti matematiniai sprendimai (jie zymimi zenklu
!), bet ir ju kenguriniai sprendimai, paaiskinantys, kaip nusigauti iki teisingo atsakymo, uzdavinio
iki galo taip ir neissprendus (tokie sprendimai-nusigavimai pazymeti zenklu ?). Kai vienokiu ar
kitokiu sprendimo budu yra daugiau nei vienas, jie zymimi zenklais ??, !!, !!! ir pan. Nors
konkurse-zaidime pakanka klaustuku pazymeto sprendimo, tikimes, kad matematikos galvosukiu
sportu uzsikretusiam skaitytojui nebus svetimas ir azartas issiaiskinti viska iki galo bei pereiti
uzdavinio lynu be penkiu atsakymu apsaugos.
Tad kvieciame keliauti ir pavaikstineti juo kartu su Kengura  ismeginti turimas jegas bei
zadinti savo kurybines galias, kuriu jus, mielas skaitytojau, sitiek daug turite!

Aivaras Novikas
Romualdas Kasuba
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Biciulis, 5 klase, 50 geriausiuju

Vadovaujantis 2018 m. geguzes 25 d. isigaliojusiu Europos Sajungos bendruoju
duomenu apsaugos reglamentu, asmeniniai mokiniu rezultatai nebeskelbiami.
Dekojame uz supratinguma.
Konkurso organizatoriai
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Biciulis, 6 klase, 50 geriausiuju

Vadovaujantis 2018 m. geguzes 25 d. isigaliojusiu Europos Sajungos bendruoju
duomenu apsaugos reglamentu, asmeniniai mokiniu rezultatai nebeskelbiami.
Dekojame uz supratinguma.
Konkurso organizatoriai

Tarptautinis matematikos konkursas
KENGŪRA
Dalyvio kortelė
KAIP UŽPILDYTI DALYVIO KORTELĘ
TEISINGAS KORTELĖS UŽPILDYMAS YRA TESTO DALIS!
1. Kortelę pildykite pieštuku.
2. Jei žymėdami suklydote, IŠTRINKITE žymėjimą trintuku ir žymėkite dar kartą.
3. Nurodytoje vietoje įrašykite savo mokyklos šifrą (jį Jums pasakys mokytojas) ir pavadinimą.
4. Kryželiu atitinkamuose langeliuose pažymėkite, kuria kalba ir kurioje klasėje mokotės (gimnazijos klasės - G1, … , G4).
5. Žemiau nurodytoje vietoje didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo vardą ir pavardę.
Pavardė

Pavyzdys:

P A V A R D E N I

S

6. Išsprendę testo uždavinį, nurodytoje šios kortelės vietoje pažymėkite tik vieną pasirinktą atsakymą.
Žymėjimo kryželiu pavyzdys:

ATSAKYMŲ DALIS
Mokyklos pavadinimas

Mokyklos šifras

Kalba
Lietuvių
Lenkų

Nykštukas

Rusų

Klasė

1

2

Mažylis

Bičiulis

Kadetas

3

5

7

4

6

Junioras

8

Senjoras

9(G1) 10(G2)

11(G3) 12(G4)

Anglų

Vardas
Pavardė
Uždavinių atsakymai
A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

1

7

13

19

25

2

8

14

20

26

3

9

15

21

27

4

10

16

22

28

5

11

17

23

29

6

12

18

24

30

B

PASTABOS
1. Už teisingą atsakymą skiriami visi uždavinio taškai. Už nenurodytą atsakymą skiriama 0 taškų, o klaidingas
atsakymas vertinamas minus 25% uždavinio taškų.
2. KORTELĖS NEGALIMA LANKSTYTI IR GLAMŽYTI.
3. Atlikę užduotį, konkurso organizatoriams grąžinkite tik šią kortelę. Sąlygų lapelis ir sprendimai lieka Jums.

Automatinis apdorojimas, Nacionalinis egzaminų centras, 2013

C

D

E

2014 m. Biciulio uzduociu salygos
Klausimai po 3 taskus

1. Siemet
metus zymincio skaiciaus 2014 skaitmenu suma lygi 7. Po keleriu metu metus zymincio
skaiciaus skaitmenu suma pirma karta vel bus lygi 7?
A) 18 B) 36 C) 90 D) 9 E) 990

2. Tortas sveria 900 g. Paulius padalijo ji i 4 dalis. Didziausia dalis sveria tiek, kiek likusios 3
kartu. Koks didziausios dalies svoris?
A) 250 g B) 300 g C) 400 g D) 450 g

E) 600 g

3. Du ziedai, pilkas ir baltas, yra sunerti. Grazvydas, ziuredamas i juos is priekio,
mato juos taip, kaip pavaizduota paveikslelyje desineje.
ziuredamas i juos is priesingos puses?

A)

B)

C)

D)

Ka matys Grazvydas,

E)

4. Sudetyje stulpeliu trys skaitmenys buvo pakeisti zvaigzdutemis.
skaitmenu suma?
A) 0 B) 1 C) 2

D) 3

E) 10

Kam lygi tu

1∗2
+1∗3
1∗4
309

5. Kam lygus maziausio penkiazenklio skaiciaus ir didziausio keturzenklio skaiciaus skirtumas?
A) 1 B) 10 C) 1111 D) 9000 E) 9900

6. Kvadratas, kurio perimetras lygus 48, buvo padalytas i dvi dalis, is kuriu sudetas staciakampis (zr. paveiksleli). Kam lygus to
staciakampio perimetras?
A) 24 B) 30 C) 48 D) 60 E) 72

7. Kotryna turi 38 degtukus. Is visu degtuku ji sudejo trikampi ir kvadrata. Kiekviena trikampio
krastine sudaro 6 degtukai. Keli degtukai sudaro kvadrato krastine?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
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8.
Paveikslelyje pavaizduotas karoliuku verinys is juodu ir baltu karoliuku. Arnas nori nuo verinio
nusiimti 5 juodus karoliukus, taciau jam teks nuimti ir keleta baltu. Karoliukus jis ima po
viena, kiekviena karta pasirinkdamas desiniji ar kairiji verinio gala. Kiek maziausiai baltu
karoliuku jam teks nuimti?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

9. Haris dalyvavo skriejimo sluota lenktynese, kuriose reikejo nuskrieti 5
ratus. Laikai, kuriais Haris praskriejo pro starto linija, surasyti paveikslelyje. Kuriame rate Haris uztruko maziausiai?
A) Pirmame
B) Antrame
C) Treciame
D) Ketvirtame E) Penktame

Startas
Po 1 rato
Po 2 rato
Po 3 rato
Po 4 rato
Po 5 rato

Laikas
09:55
10:26
10:54
11:28
12:03
12:32

10. Mazylis ir Karlsonas aptiko vaza saldainiu. Karlsonas paeme puse saldainiu ir, minutele
pagalvojes, dar 2 saldainius. Mazylis tuomet paeme puse likusiuju. Galu gale vazoje liko
3 saldainiai. Kiek ju buvo is pradziu?
A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22

Klausimai po 4 taskus
11. Kuria plytele reikia papildyti desineje pavaizduota gura iki kvadrato, kad jame
viso tamsiojo ploto butu tiek pat, kiek ir sviesiojo?

A)

B)

C)

D)

E) Tai neimanoma

?

12. Erikas ir Jonas isejo is tos pacios vietos. Erikas ejo 1 km i siaure, 2 km i vakarus, 4 km i pietus
ir 1 km i vakarus. Jonas ejo 1 km i rytus, 4 km i pietus ir 4 km i vakarus. Kuria kryptimi ir
kiek dar turi eiti Jonas, kad patektu i ta pacia vieta, kaip ir Erikas?
A) Jis jau yra toje pacioje vietoje
B) 1 km i siaure
C) 1 km i siaures vakarus
D) Daugiau nei 1 km i siaures vakarus
E) 1 km i vakarus

13. Vasaros stovykloje 7 vaikai valgo ledus kiekviena diena, 9 vaikai valgo ledus kas antra diena,
o likusieji vaikai ledu nevalgo is viso. Vakar 13 vaiku valge ledus. Kiek vaiku valgys ledus
siandien?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) Neimanoma nustatyti

14. Kenguros A, B, C, D ir E sedejo prie apskrito stalo nurodyta tvarka (pagal laikrodzio rodykle).

Nuskambejus varpeliui, kiekviena kengura, isskyrus viena, susikeite vietomis su kaimyne. Dabar kenguru tvarka pagal laikrodzio rodykle, pradedant nuo A, yra A, E, B, D, C. Kuri kengura
liko savo vietoje?
A) A B) B C) C D) D E) E
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15. Zemiau
pavaizduotos penkios detales. Paemus keturias is ju, galima sudeti kvadrata. Kuri
detale liktu nepanaudota?
A

A) A

B) B

C) C

B

D) D

C

D

E

E) E

16. Trizenklio skaiciaus skaitmenu sandauga lygi 135. Kam lygi jo skaitmenu suma?
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18
17. Kavineje yra 16 staliuku, ir visi jie 3-vieciai, 4-vieciai arba 6-vieciai. Prie visu 3-vieciu ir 4vieciu staliuku gali susesti 36 zmones, o is viso kavineje gali susesti 72 zmones. Kiek kavineje
yra 3-vieciu staliuku?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8


18. Tieses taskai A, B , C , D, E ir F eina butent tokia tvarka. Zinome,
kad AF = 35, AC = 12,

BD = 11, CE = 12 ir DF = 16. Kam lygus atkarpos BE ilgis?
B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

A) 13

19. Rasa delioja savo saldainius i kruveles. Dedant juos i kruveles po 3, jai liko 2 saldainiai.
Dedant juos i kruveles po 5, jai taip pat liko 2 saldainiai. Kiek maziausiai saldainiu jai reiketu
dar duoti, kad ji galetu sudeti saldainius ir i kruveles po 3, ir i kruveles po 5?
A) 3 B) 1 C) 4 D) 10 E) 13

20. Kubo sienos sunumeruotos skaiciais 1, 2, 3, 4, 5 ir 6. Sienos 1 ir 6 turi bendra krastine, kaip ir
sienos 1 ir 5, sienos 1 ir 2, sienos 6 ir 5, sienos 6 ir 4 bei sienos 6 ir 2. Koki numeri turi siena,
priesinga sienai 4?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) Neimanoma nustatyti

Klausimai po 5 taskus
21. Pirmame paveikslelyje pavaizduotas kubas 3 × 3 × 3 susideda is 27

mazu kubeliu. Kiek maziausiai kubeliu reikia isimti, kad ziurint i
kuba tiek is desines, tiek is virsaus, tiek is priekio matytume toki
vaizda, kaip antrame paveikslelyje?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9

22. Daina A trunka 3 minutes, daina B  2 minutes 30 sekundziu, daina C  2 minutes, daina D

 1 minute 30 sekundziu, daina E  4 minutes. Alisos grotuvas sias penkias dainas A, B, C,
D ir E groja nurodyta tvarka be tarpu, o pasibaigus paskutinei dainai, is karto vel paleidzia
pirmaja. Alisai iseinant is namu grotuvas pradejo groti daina C. Kuri daina skambejo, kai
lygiai po valandos Alisa sugrizo?
A) A B) B C) C D) D E) E
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23. Dovydas i lenteles 3 × 3 langelius surase skaicius nuo 1 iki 9. Skaicius 1, 2, 3 ir 4

jis irase i langelius, pavaizduotus paveikslelyje. Pabaiges rasyti Dovydas pastebejo,
kad skaiciaus 5 kaimyniniu langeliu (turinciu bendra krastine) skaiciu suma lygi 9.
Kam lygi skaiciaus 6 kaimyniniu langeliu skaiciu suma?
A) 14 B) 15 C) 17 D) 28 E) 29

24. Ant kranto auga 60 medziu. Kas antras medis yra klevas, o kas trecias  arba klevas, arba
uosis. Likusieji medziai yra berzai. Kiek berzu ant kranto?
A) 10 B) 15 C) 20 D) 24 E) 30

25. Trys vienodi staciakampiai yra kvadrate, kurio krastines ilgis 24 cm (zr. paveiksleli). Kam lygus vieno staciakampio plotas?
A) 24 cm2 B) 32 cm2 C) 36 cm2 D) 48 cm2

E) 72 cm2

26. Karalius ir jo pasiuntiniai 5 km/h greiciu vyksta is pilies i vasaros rumus. Kas valanda karalius
pasiuncia viena pasiuntini atgal i pili. Pasiuntiniai atgal i pili joja 10 km/h greiciu. Kas kiek
minuciu pasiuntiniai grizta i pili?
A) 30 min B) 60 min C) 75 min D) 90 min E) 120 min

27. Benas lentoje uzrase tris skaitmenis, kuriu suma lygi 15. Evita nuvale viena is skaitmenu ir
vietoje jo parase 3. Lentoje uzrasytu skaitmenu sandauga pasidare lygi 36. Koki skaitmeni
galejo nuvalyti Evita?
A) 6 arba 7 B) 7 arba 8 C) Tik 6 D) Tik 7 E) Tik 8

28. Kiskis Kvanka labai megsta kopustus ir morkas. Per diena jis sugrauzia arba 9 morkas, arba

2 kopustus, arba 4 morkas ir 1 kopusta. Morku ar kopustu nerades, jis visa diena kremta tik
zole. Per praejusias 10 dienu Kvanka is viso sugrauze 30 morku ir 9 kopustus. Kelias is tu
dienu jis krimto zole?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

29. Lietijoje pries kiekviena sauleta diena dvi paskutines dienos yra lietingos. Penktoji diena po


kiekvienos lietingos dienos irgi yra lietinga. Siandien
Lietijoje sauleta. Keliu is eiles einanciu
dienu, pradedant rytojumi, ora mes galime tiksliai numatyti?
A) 1 dienos B) 2 dienu C) 4 dienu D) Ne vienos dienos E) Kiek tik norime

30. Mociute turi 10 skirtingu spalvu vazu, o jos megstamiausia yra raudona. Gimtadienio proga

mociute gavo 180 roziu. Ji nori jas pamerkti i vazas taip, kad kiekvienoje vazoje butu kitoks
skaicius roziu, o raudonojoje vazoje ju butu daugiausia. Kiek maziausiai roziu mociutei teks
pamerkti i raudonaja vaza?
A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23

Biciulio uzduociu sprendimai
1. D 9
! Paziurekime, kaip metams einant kinta skaitmenu suma. Nuo 2014 iki 2019 ji dideja (tad 7
lygi nebus), o pasiekus 2020 sumazeja iki 4. Tada ji vel pradeda dideti, ir 2023 metais pirma
karta tampa lygi 7. Taigi laukti reikes 2023 − 2014 = 9 metus.

2. D 450 g.
! Jei didzioji dalis sveria tiek pat, kiek likusios, tai jos svoris lygus pusei torto svorio. Padalije
900 g is dvieju gauname 450 g.

3. D
 uzdavini patogu spresti tiesiog isivaizduojant, kad nupiestus ziedus laikote rankose ir letai
! Si
apsukate. Tamsus ziedas atsidurs kaireje, ir bus virs sviesaus ziedo ties virsutiniu ziedu prasilenkimu.

4. A 0
! Pastebekime, kad simtu skaitmenu suma yra lygi norimam rezultatui: 1 + 1 + 1 = 3. Vadinasi,
sumuodami desimciu skaitmenis negalime gauti 10 ar daugiau. Vienintelis rezultatas, kuri
galime gauti, yra 0, tad tokia ir bus zvaigzdutemis pazymetu skaitmenu suma.

5. A 1
! Maziausias penkiazenklis skaicius yra 10000, o didziausias keturzenklis yra 9999. Ju skirtumas
lygus 1.

6. D 60
! Gautojo staciakampio ilgosios krastines dvigubai ilgesnes uz kvadrato krastine, o trumposios 
dvigubai trumpesnes. Sudeje ju ilgius, gausime, kad staciakampio perimetras lygus penkiems
kvadrato krastines ilgiams. Kadangi kvadrato perimetras lygus 48, tai jo krastines ilgis lygus
12. Tuomet staciakampio perimetras bus 5 · 12 = 60.

13
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7. B 5

kad is viso trikampiui ji panau! Raskime, is keliu degtuku Kotryna sudejo kvadrata. Zinome,
dojo 18 degtuku, nes trikampis turi tris krastines, ir kiekvienai is ju Kotryna panaudojo po 6
degtukus. Kadangi is viso ji degtuku turejo 38, tai kvadratui liko 38 − 18 = 20.
Kvadratas turi keturias vienodo ilgio krastines, tad padalije 20 is 4 gauname ieskoma
vienos jo krastines ilgi: 5.

8. B 3
! Truputi paeksperimentave netruksime pastebeti, kad imant 3 juodus karoliukus is desinio galo
ir 2 juodus is kairiojo galo, is viso nuimsime tris baltus karoliukus. Lieka isitikinti, kad maziau
baltu karoliuku nuimti nepavyks.
Isties, jei nuo desiniojo galo imtume daugiau nei 3 juodus karoliukus, tektu nuimti bent
keturis baltus. Lygiai taip pat, jei nuo kairiojo galo bandytume nuimti daugiau nei 2 juodus,
tektu nuimti bent keturis baltus. Vadinasi, 3 juodi is desines ir 2 juodi is kaires yra daugiausia,
ka galime nuimti nevirsydami 3 baltu, o kadangi 3 + 2 = 5, tai neturime pasirinkimo  tenka
juos ir imti.

9. B Antrame

uzdavinyje svarbu nesusimaisyti skaiciuojant ratu trukmes. Norint rasti pirmojo rato
! Siame
trukme, reikia is laiko, uzksuoto po 1 rato, atimti starto laika, gausime 10 : 26 − 9 : 55 = 31
minute. Norint rasti antrojo rato trukme, reikia is laiko, uzksuoto po 2 rato, atimti laika
uzksuota po 1 rato, gausime 10 : 54 − 10 : 26 = 28 minutes. Taip tesdami, rasime, kad trecias
ratas truko 32 minutes, ketvirtas  35 minutes, penktas  29 minutes. Matome, kad maziausiai
Haris uztruko antrame rate.

10. B 16
! Skaiciuokime is kito galo. Paskutinis eme Mazylis, ir jam paemus puse saldainiu liko 3, vadinasi
pries imant buvo 6. Antrasis nuo galo eme Karlsonas, ir paeme du saldainius, vadinasi pries
jam imant buvo 8. Galiausiai treciasis nuo galo vel eme Karlsonas, ir paeme puse saldainiu,
vadinasi pries jam imant buvo 16.

11. E Tai neimanoma
! Salygos guroje yra dvi baltos plyteles ir sesios juodai baltos. Visos juodai baltos guros juodo
ploto ir balto ploto turi po lygiai, vadinasi is viso guroje yra dviem plytelemis balto ploto
daugiau nei juodo. Net ir pridejus visa juoda plytele, balto ploto vis vien liks viena plytele
daugiau.
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12. B 1 km i siaure
! Pavaizduokime Jono ir Eriko kelius:

2km
1km
1km

Jonas

4km

Erikas

4km
1km

4km
Susumave atstumus gausime, kad jie abu nuejo po 3 kilometrus i vakarus, o i pietus
Erikas nuejo vienu kilometru daugiau. Vadinasi, noredamas sutikti Jona, jis tures dar eiti
viena kilometra i siaure.

13. D 10

kad 7 vaikai ledus valgo kiekviena diena, tad jie juos valge ir vakar. Vadinasi, is 13
! Zinome,
vakar valgiusiu vaiku, tokiu, kurie valgo ledus kas antra diena, buvo 13 − 7 = 6. Tie sesi
siandien ledu nevalgys, bet valgys like 9 − 6 = 3 vakar ledu nevalge, bet kas antra diena juos
valgantys vaikai. Prideje juos prie 7, kurie valgo ledus kiekviena diena, gauname 10.

14. B B
 uzdavini patogu spresti pavaizdavus apskrita stala ir prie jo sedincias kenguras. Tuomet
! Si
galima tiesiog pabandyti keleta kenguru apsikeitimo vietomis variantu. Pavyzdziui, zemiau
esanciame paveikslelyje kengura A palikome vietoje ir pazymejome rodyklemis vieninteli
imanoma likusiu kenguru susikeitimo buda:

A

A
B

E
D

C

C

D
E

B
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Matome, kad jei kengura A liks vietoje, tai po susikeitimo kenguru tvarka, pradedant nuo A,
bus A, C, B, E, D  netinka. Pabandykime vietoje palikti kengura B:

A

E
B

E
D

C

A

B
C

D


Siuo
atveju gauname, kad po susikeitimo kenguru tvarka bus A, E, B, D, C  tinka! Radome,

kad salyga tenkinama, jei nesikeicia kengura B. Zinoma,
galime pabandyti likusius variantus
ir isitikinti, kad kitais atvejais kenguru tvarka bus kitokia.

15. B B
 uzdavini galima isspresti pabandzius ir mintyse (ar pavaizdavus ant popieriaus lapo) sudejus
! Si
kvadrata is kuriu nors keturiu daliu. Taciau tai nera lengva, nors is pirmo zvilgsnio taip
neatrodo. Bet kuriuo atveju pabandyti verta, nes net ir nepavykus, greitai suprasime, kur
siame uzdavinyje suo pakastas.
Bebandydami pastebesime, kad kiekviena detale turi tureti dvi tiesias krastines, kurios
eis sudetojo kvadrato krastinemis. Be tu dvieju tiesiu krastiniu kiekviena detale turi dar po
dvi krastines, kuriomis glausis prie kitos.
Glaudziant detales viena prie kitos, isgaubta krastine gali glaustis tik prie igaubtos, o
tiesi prie tiesios. Pastebekime, kad po trecia tiesia krastine (neskaitant dvieju, kurios bus
isorinemis) turi tik D ir E. Vadinasi, jei imsime viena is siu detaliu (o juk butinai imsime!), tai
turesime imti ir kita.
Suprate, kad turesime imti detales D ir E, svarstome toliau. Jei prie ju bandysime prideti
detales A ir B, tai is viso turesime keturias igaubtas krastines ir dvi isgaubtas  suporuoti ju
nepavyks. Jei prie ju bandysime prideti detales B ir C, tai bus atvirksciai: turesime keturias
isgaubtas ir dvi igaubtas krastines, tad suporuoti ju taip pat nepavyks.
Galiausiai, jei prie D ir E bandysime prideti detales A ir C, tai turesime po tris igaubtas
ir po tris isgaubtas krastines, ir kiek pabande kvadrata sudesime:

17

16. D 17
! Raskime, kokius tris vienazenklius skaicius (skaitmenis) turime sudauginti, kad gautume 135.
Skaidykime dauginamaisiais: 135 = 5 · 3 · 3 · 3. Skaitmenys sandaugoje keturi, o mums reikia
triju, vadinasi kazkuriuos du turime sudauginti i viena. Jei dauginsime 3 is 5, gausime 15 
per daug. Lieka tik dauginti 3 is 3, nes kitokiu skaitmenu neturime.
Vadinasi, vienintelis budas uzrasyti 135 kaip triju skaitmenu sandauga yra 5 · 3 · 9, tad
butent is siu triju skaitmenu ir buvo sudarytas salygos trizenklis skaicius. Ju suma lygi 17.

17. A 4
! Raskime 6-vieciu staliuku skaiciu. Kavineje is viso gali susesti 72 zmones, o prie 3-vieciu ir
4-vieciu tik 36 zmones, vadinasi like 36 turi tilpti prie 6-vieciu staliuku. Padalije 36 is 6,
randame, kad ju yra 6.
Issiaiskine tai, zinome, kad is viso 3-vieciu ir 4-vieciu staliuku yra 16 − 6 = 10, ir prie ju
gali susesti 36 zmones. Kiek pabandzius nesunku atspeti, kad is tu desimties 4 yra 3-vieciai
ir 6 yra 4-vieciai. Taip pat galime susidaryti ir lygti. Pazymeje 3-vieciu staliuku skaiciu x,
gausime, kad kavineje yra 10 − x 4-vieciu staliuku, tad prie ju gali susesti

3x + 4(10 − x)
lankytoju. Prisilygine 3x + 4(10 − x) = 36 ir issprende, rasime atsakyma x = 4.

18. D 16
! Atidekime atkarpoje duotus taskus ir atstumus:

35

A

B

C

D

E

F

12

12
11

16

Atidziai paziureje i gauta brezini, pamatysime, kad keturios trumpos atkarpos persidengia
kaip tik ties ieskoma atkarpa BE . Vadinasi, sudeje ju ilgius gausime ilgosios atkarpos AF ilgi
plius BE ilgi. Tad
BE = 12 + 11 + 12 + 16 − 35 = 16.

19. E 13
! Isivaizduokime, kad Rasa du saldainius atskyre nuo kitu. Like saldainiai susideda ir i kruveles
po 3, ir i kruveles po 5, tad jie sunkumu nesudarys ir galime i juos nekreipti demesio. Lieka
sugalvoti, kiek saldainiu turime prideti prie tu atskirtuju dvieju saldainiu, kad ir jie issidalytu
i abieju rusiu kruveles.
Pats maziausiais uz 2 didesnis skaicius, besidalijantis ir is 3 ir is 5 yra 3 · 5 = 15. Vadinasi,
prie turimu 2 Rasai dar reiks prideti 13 saldainiu.




BICIULIO
UZDUO
CIU
SPRENDIMAI

18

20. A 1
! Is salygos aisku, kad sienai 6 gretimos (turincios bendra krastine) sienos yra 1, 2, 4 ir 5,
vadinasi, priesinga sienai 6 yra siena 3. Sienai 1 gretimos yra sienos 2, 5 ir 6, vadinasi, jai
priesinga yra arba siena 3, arba siena 4. Bet siena 3 yra priesingai sienai 6, tad sienai 1
priesinga yra siena 4, ko ir ieskojome.

21. D 7
! Tam, kad matytume nurodyta gura ir is desines, ir is priekio, ir is virsaus, turime is kubo
isimti bent tris kubeliu eiles, pazymetas paveikslelyje.

Suskaiciave pazymetus kubelius, gauname atsakyma 7.

22. A A
! Sudekime visu dainu trukmes: 3 + 2 : 30 + 2 + 1 : 30 + 4 = 13. Jei iseinant Alisai pradejo
skambeti daina C, tai ji pradejo skambeti ir po 52 minuciu, keturis kartus grotuvui pagrojus
visa grojarasti. Paziurekime, ka gros grotuvas pradedant sia 52 minute. Pirmiausia pagros
daina C, kuri trunka 2 minutes. Tuomet ties 54 minute prades groti daina D, kuri trunka 1 : 30,
ties 55 : 30 prades groti daina E, kuri trunka 4 minutes, o ties 59 : 30 prades groti daina A, kuri
trunka 3 minutes. Tad butent daina A ir skambes, kai Alisa gris.

23. E 29
! Pastebekime, kad vienintele vieta, kur Dovydas gali irasyti skaiciu 5 yra tarp 1 ir 2. Irasius
5 tarp ju, o i centra irasius 6, gausime, kad salia 5 esanciu skaiciu suma lygi 9  tiek, kiek ir
reikia. Irasius 5 bet kur kitur, ar i centra irasius bet koki kita skaiciu, salia jo esanciu skaiciu
suma padides ir salygos nebetenkins.
Nustateme, kad 6 turi buti centre. O tuomet zinome, kokie skaiciai bus jo kaimynai: 5,
7, 8 ir 9. Sudeje juos, gauname atsakyma 29.

24. C 20
? Pirmiausia si uzdavini isspreskime galbut kiek negrieztai. Nusipieskime dvylika rutuliuku
(½medziu), kas antra nuspalvinkime raudonai, o kas trecia melynai:

Pastebekime, kad pirmu sesiu medziu nuspalvinimas toks pat, kaip ir antru sesiu, tad
galime itarti, kad jis isliks toks pat ir toliau. Kadangi is pirmu sesiu 2 medziai liko nenuspalvinti
(berzai), tai is sesiasdesimties ju bus 20.

19
! Bespalvinant galima sugalvoti ir griezta sprendima. Kiek yra berzu, suzinosime rade, kiek yra

klevu ir uosiu kartu sudejus, tad skaiciuokime. Zinome,
kad kas antras yra klevas (raudona
spalva), tad ju yra 60 : 2 = 30. Taip pat, kas trecias yra klevas arba uosis (melyna spalva),
tad ju yra 60 : 3 = 20. Atrodytu radome ir kiek yra berzu: 60 − 30 − 20 = 10, bet atsargiai,
nesuklyskime! Tarp tu 20 ir 30 kai kuriuos medzius iskaiciavome du kartus (ta pati rutuliuka
nuspalvinome dviem spalvomis). Du kartus iskaiciavome tuos medzius, kurie buvo ir ½kas
antras ir ½kas trecias, o tai reiskia, buvo ½kas sestas. Ju bus 60 : 6 = 10, tad is viso klevu ir
uosiu ant kranto auga 20 + 30 − 10 = 40, o like 20 yra berzai.

25. E 72 cm2
! Isiziureje i brezini, nesunkiai pastebesite, kad ilgoji mazojo staciakampio krastine yra lygi pusei
kvadrato krastines, o trumpoji yra lygi pusei puses, t.y. ketvirtadaliui (brezinyje vienodu
skaiciumi bruksneliu pazymetos vienodo ilgio atkarpos):

12
24
12
12

6

6

Lieka tik sudauginti: 6 · 12 = 72.

26. D 90
! Raskime, keliomis minutemis pirmasis pasiuntinys atvyks anksciau i pili, nei antrasis.
Isivaizduokime, kad keliaujame kartu su karaliaus svita, ir, jam paleidus pirmaji pasiuntini
i pili mes sustojame ir prisedame salia kelio. Pirmasis pasiuntinys joja i desine pilies link, o
karalius keliauja i kaire rumu link. Kiek laiko mes prasedesime salia kelio, kol pro mus prajos
antrasis pasiuntinys?
Skaiciuokime: valanda antrasis pasiuntinys jos su karaliumi, ir nuo musu nutols per 5 kilometrus. Tuomet jis prades joti pilies (ir musu) link, ir tuos 5 kilometrus iveiks per pusvalandi.
Vadinasi, mes antraji pasiuntini pamatysime po pusantros valandos nuo pirmojo pasiuntimo.
Nebesunku suprasti, kad jei ties mumis laiko tarpas tarp pasiuntiniu buvo pusantros
valandos, tai ir ties pilies vartais jis bus pusantros valandos, arba 90 minuciu.

27. B 7 arba 8
! Du Beno skaitmenis, kuriu Evita nenuvale, pazymekime x ir y . Tuomet is salygos zinome,
kad nuvalytasis skaitmuo buvo lygus 15 − x − y . Taip pat zinome naujojo trejeto sandauga:
3 · x · y = 36, tai yra x · y = 12.
Kokius du skaitmenis sudaugine galime gauti 12? Issirase 12 daliklius 1, 2, 3, 4, 6, 12
ir padalije, gauname, kad 12 galime gauti tik kaip 1 · 12, 2 · 6 ir 3 · 4. 12 nera skaitmuo, tad
1 · 12 atmetame. Lieka du variantai, pirmuoju skaitmenu x ir y suma lygi 8, antruoju 7. Tad
ieskomas nuvalytas skaitmuo atitinkamai gali buti arba lygus 7, arba 8.
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28. C 2

kad per viena diena Kvanka gali sugrauzti
! Pradekime si uzdavini spresti nuo morku. Zinome,
arba 9, arba 4 morkas, o is viso jis sugrauze 30. Patikrinkime, kelias dienas is pastaruju
desimties Kvanka grauze po 9 morkas. Turejo buti bent viena ½devynmorke diena, nes 30
nesidalija is 4. Taip pat negalejo buti ir viena ½devynmorke dienos, nes 21 nesidalija is 4. Tikriname 2 ½devynmorkes dienas: lieka 12 morku, o 12 is 4 dalijasi, tinka! Trys ½devynmorkes
dienos taip pat netinka, o daugiau ju buti negali. Nustateme, kad Kvanka 2 dienas grauze po
9 morkas, ir 3 dienas grauze po 4.
Pereikime prie kopustu. Per tas dienas, kai grauze 9 morkas, Kvanka nesugrauze nei vieno
kopusto, o per tas tris dienas, kai grauze 4 morkas, sugrauze 3 kopustus. Is viso jis sugrauze
9 kopustus, vadinasi likusius 6 grauze per 3 ½dvikopustes dienas.
Issiaiskinus Kvankos meniu, belieka viska suskaiciuoti. Jis 2 dienas grauze po 9 morkas,
3 dienas grauze po 4 morkas ir kopusta ir 3 dienas grauze po 2 kopustus. Is viso 8 dienos,
vadinasi per likusias 2 dienas jis krimto zole.

29. C 4 dienu

Lietijoje yra sauleta:
! Pavaizduokime dienas kaip vienas po kito einancius langelius. Siandien


Zinome,
kad pries sauleta diena, dvi paskutines dienos yra lietingos, tad lietinga buvo ir vakar,
ir uzvakar:

Po kiekvienos lietingos dienos penkta diena taip pat yra lietinga, tad lis uzporyt ir uz uzporyt:

Rytoj ir poryt taip pat lis, nes jei butu sauleta, tai reikstu, kad dvi dienas pries tai lijo, o mes
zinome, kad siandien nelyja.

Sugebejome nustatyti keturiu dienu ora, o penktosios oro nustatyti nebepavyks, nes nei ji
yra penkta po lietingos, nei salia sauletos. Idomu, kad jei netycia ir penktaja diena lytu, tai
saules Lietijos zmones nebeisvystu niekada. Tikekimes, kad taip nenutiks.
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30. E 23
 uzdavinys gana sunkus: is pat pradziu neaisku, nuo ko pradeti, o kai jau pasidaro aisku,
? Sis
nera paprasta sumuoti tiek daug skaiciu.
Pirma raskime siulo gala: kodel vienoks ar kitoks atsakymas gali netikti? Greiciausiai
todel, kad jei i raudona vaza mociute ides per mazai geliu, tai dedant i kitas dar maziau visos
per gimtadieni gautos 180 geliu paprasciausiai netilps.
Pabandykime  pasirinkime atsakyma A ir paziurekime, ar tikrai visos geles netilps. Jei
mociute i raudonaja vaza merkia 19 geliu, tai i kitas tures merkti maziau, o be to, po skirtinga
skaiciu. Tai reiskia, kad noredama pamerkti kuo daugiau geliu, ji i antraja vaza tures pamerkti
18, i treciaja 17, i ketvirtaja 16 ir taip iki pat desimtosios, i kuria ji tures pamerkti 10 geliu.
Kiek gi geliu ji pamerke is viso? Reikia suskaiciuoti tokia nemaza suma:

19 + 18 + 17 + 16 + 15 + 14 + 13 + 12 + 11 + 10.

Zinoma,
galima tiesiog imti ir is eiles sia suma susumuoti (ka, neturint kitu minciu, konkurso
metu greiciausiai ir verta daryti). Kita vertus, sumuojant tokia suma galima ivelti klaida,
tad mes, turedami laiko, kiek pagudrausime ir sumuosime poromis: pirma skaiciu sudesime
su paskutiniuoju, antra su priespaskutiniuoju ir taip toliau. Kad butu aiskiau, nuspalvinkime
sias poras:
19 + 18 + 17 + 16 + 15 + 14 + 13 + 12 + 11 + 10.
 urekite:
Kiekvienos is siu poru suma ta pati! Zi

19 + 10 = 29
18 + 11 = 29
17 + 12 = 29
16 + 13 = 29
15 + 14 = 29
Aisku, kad tuomet visa suma bus lygi 29 · 5 = 145. Suzinojome du dalykus: kaip sumuoti is
eiles einancius skaicius, ir kad tikrai mociutes geles siuo atveju netelpa.
Pabandykime atsakyma B, nujausdami, kad netilps ir siuo atveju. Vel mastome taip pat,
ir gauname, kad daugiu daugiausiai mociute gali pamerkti tiek geliu:

20 + 19 + 18 + 17 + 16 + 15 + 14 + 13 + 12 + 11.
 demenis vel galima poruoti, gausime penkias poras po 31 (tad is viso 5 · 31 = 155). Beje,
Cia
sios sumos kiekvienas skaicius vienetu didesnis uz pries tai jau rastos sumos skaiciu. Desimt
vienetu didesniu skaiciu duoda desimtimi didesne suma: 145 + 10 = 155. Vel mociutes rozes
netelpa.
Imame atsakyma C ir jau zinome ko tiketis: i raudonaja vaza mociute pamerks viena roze
daugiau nei atsakyme B, tad i visas vazas kartu daugiausiai pamerks dar desimcia daugiau:
155 + 10 = 165  vis dar per mazai.
Imame atsakyma D, dar desimcia roziu daugiau 165 + 10 = 175  irgi per mazai. Lieka
atsakymas E, nujauciame, kad viskas su juo gerai, tad ji ir pazymime.

22
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! Patikrinkime, ar tikrai atsakymas E tinka. Is pradziu pabandykime pamerkti kuo daugiau
roziu: i raudona vaza merkime 23, o i likusias visas po viena maziau:

23 + 22 + 21 + 20 + 19 + 18 + 17 + 16 + 15 + 14.
 suma nebebaisi, geliu cia desimcia daugiau nei daugiausia kiek gavome atsakyme D: 175 +
Si
10 = 185. Matome, kad ju penkiomis per daug, reikia kazkurias isimti. Sekunde pamastome 
o gi viskas cia paprasta: pavyzdziui, isimkime po viena is paskutiniuju penkiu vazu:

23 + 22 + 21 + 20 + 19 + 17 + 16 + 15 + 14 + 13.
Net nesumuodami tikrai zinome, kad si suma lygi 180, ir kad geles pamerkti pavyko.

Atsakymai

Uzdavinio Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Atsakymas
D
D
D
A
A
D
B
B
B
B
E
B
D
B
B
D
A
D
E
A
D
A
E
C
E
D
B
C
C
E

