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Pratarme
Paprastai ziurint, Kenguros konkursas tera ne ka daugiau kaip 30, o jaunesniuju 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 ka veikti, tai ir sprendineja visokius uzdavinukus. Juk nepasakysi, kad milijonai taip
jau ir neturi ka veikti 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 50000
Lietuvos 1  12 klasiu 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 dalyviu 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 milijonai sprendeju perpranta, kokia gali buti smaiksti uzduotis, kaip 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 pra-
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dininkai. Tarp sumaniai i Lietuva Kenguros konkursa viliojusiu instituciju pirmiausiai minetini

Svietimo
ir mokslo ministerija, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas bei
Matematikos ir informatikos fakultetas. 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.
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 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 19 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!

Organizatoriai
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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

2015 m. Bi
ciulio uzduociu salygos
Klausimai po 3 taskus
1. Kurios guros uztusuota lygiai puse ploto?

A)

B)

C)

D)

E)

2. Ant mano skecio virsaus uzrasyta KANGAROO taip, kaip parodyta pa-

R

A

O

K

AN

OK

B)

G

N

A)

O

A

G

veikslelyje desineje. Kuriame is zemiau esanciu paveiksleliu pavaizduotas
ne mano sketis?

RO

GA

C)

D)

E)

3. Tomas nuspalvino 9 kvadratelius juodai, baltai ir pilkai (zr. pav.). Kiek
maziausiai kvadrateliu jam reikia perspalvinti, kad jokie du kvadrateliai, turintys bendra krastine, nebutu tos pacios spalvos?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

4. Mociute turi 10 vistu. Ji pastebejo, kad 5 is ju padeda po kiausini kasdien, o likusios 5 vistos
padeda po kiausini kas antra diena. Kiek kiausiniu visos 10 vistu pades per 10 dienu?
A) 75 B) 60 C) 50 D) 25 E) 10

5. Paveikslelyje kiekvieno kvadratelio plotas lygus 4 cm2 . Koks yra paryskintos
linijos ilgis?
A) 16 cm B) 18 cm

C) 20 cm

D) 21 cm

E) 23 cm

6. Kuri is siu trupmenu yra mazesne uz 2?
A) 198 B) 209 C) 21
D) 22
E) 23
10
11
12
7. Melionas ir arbuzas kartu sveria 8 kg. Arbuzas yra 2 kg lengvesnis uz meliona. Kiek sveria
melionas?
A) 2 kg B) 3 kg

C) 4 kg

D) 5 kg

E) 6 kg
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8. Lentoje uzrasytas naturalusis skaicius, kuris duoda liekana 7 dalijant is 9. Onute nutryne si

skaiciu ir vietoj jo parase dvigubai didesni. Kokia liekana dalijant is 9 duoda naujasis skaicius?
A) 1 B) 2 C) 5 D) 6 E) 7

9. Kambarinio augalo kiekviena sakele turi arba penkis lapelius, arba du lapelius ir
viena zieda. Is viso augalas turi 6 ziedus ir 32 lapelius. Kiek sakeliu turi augalas?
A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 16

10. Aiste turi 4 vienodo ilgio popierines juosteles. Suklijavusi

10 cm

2 is ju taip, kad persidengimo ilgis butu 10 cm, ji gavo
50 cm juostele. Kitas dvi juosteles ji nori suklijuoti taip,
kad gautu 56 cm ilgio juostele. Kokio ilgio turetu buti
persidengimas?

A) 4 cm

B) 6 cm

C) 8 cm

D) 10 cm

10 cm
50 cm

E) 12 cm

Klausimai po 4 taskus
11. Kvadrato krastines ilgis yra 1 cm. Is 6 kvadratu Domas sudejo paveikslelyje
pavaizduota gura. Koks yra guros perimetras?
A) 9 cm B) 10 cm C) 11 cm D) 12 cm E) 13 cm

12. Marija visus metus kasdien uzsiraso tos dienos data ir suskaiciuoja jos menesio ir dienos

skaitmenu suma. Pavyzdziui, kovo 19 diena ji raso 03.19 ir sudeda: 0 + 3 + 1 + 9 = 13.
Kokia didziausia skaitmenu suma ji gali gauti?
A) 7 B) 13 C) 14 D) 16 E) 20

AB ilgis, jei BC ilgis yra 1 cm?
A) 4 cm B) 3 cm C) 2 cm

D) 1 cm

E) 0,5 cm

D

C
1 cm

13. Staciakampi ABCD paveikslelyje sudaro 4 lygus staciakampiai. Koks yra

A

B

14. Kuri is siu penkiu isklotiniu negali buti piramides isklotine?

A)

B)

C)

D)

E)


15. Sokliu
gatves vienoje puseje issirikiave stovi 9 namai. Kiekviename name gyvena bent vienas

zmogus. Bet kuriuose dviejuose gretimuose namuose gyvena ne daugiau sesiu zmoniu. Kiek

daugiausiai zmoniu gali gyventi Sokliu
gatveje?
A) 23 B) 25 C) 27 D) 29 E) 31
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16. Saule ir jos mama abi gimusios sausi. Siandien,
2015 metu kovo 19 diena, Saule sudejo savo
gimimo metus, mamos gimimo metus, savo amziu ir mamos amziu. Koki skaiciu ji gavo?
A) 4028 B) 4029 C) 4030 D) 4031 E) 4032

17. Staciakampio plotas lygus 12. Jo krastiniu ilgiai yra naturalieji skaiciai. Kuris is zemiau
isvardytu skaiciu gali buti staciakampio perimetras?
A) 20 B) 26 C) 28 D) 32 E) 48

18. Paveikslelyje pavaizduota gura sudaryta is 4 trikampiu. Matas

mėlyna

x

spalvina guros krastines melynai, zaliai arba raudonai. Jis nori,
kad bet kurio trikampio krastines butu skirtingu spalvu. Trys
krastines jau nuspalvintos taip, kaip parodyta paveikslelyje. Kokia
raudona
raudona
spalva Matas gali spalvinti krastine x?
A) Tik melyna
B) Tik zalia
C) Tik raudona
D) Bet kuria is triju spalvu
E) Toks nuspalvinimas yra neimanomas

19. Maise yra 3 zali obuoliai, 5 geltoni obuoliai, 7 zalios kriauses ir 2 geltonos kriauses. Austeja

neziuredama traukia vaisius is maiso po viena. Kiek maziausiai vaisiu ji turi istraukti, kad
tarp jos paimtu vaisiu butu bent vienas obuolys ir bent viena kriause tos pacios spalvos?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

20. Nauja sachmatu gura kengura kiekvienu ejimu gali eiti 3 langelius
vertikaliai ir 1 horizontaliai arba 3 langelius horizontaliai ir 1 vertikaliai. Paveikslelyje rodyklemis pazymeti visi galimi kenguros ejimai
is nurodyto langelio. Kiek maziausiai ejimu reikia kengurai, kad is to
langelio ji pasiektu langeli A?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

A

Klausimai po 5 taskus
21. Sudeties pavyzdyje vienodos raides atitinka vienodus skaitmenis, o skirtingos raides
 skirtingus skaitmenis. Koki skaitmeni atitinka raide X ?
B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

A) 2

X
X
Y Y
ZZZ
+

22. Giedrius nusipirko 3 knygas. Uz pirma knyga jis sumokejo puse savo santaupu ir 1 eura. Uz
antraja  puse likusiu pinigu ir 2 eurus. Trecioji knyga kainavo puse to, kas liko nusipirkus
dvi knygas, ir 3 eurus. Paaiskejo, kad Giedrius isleido visas savo santaupas. Kiek kainavo 3
knygos?
A) 36 eurus B) 45 eurus C) 34 eurus D) 65 eurus E) 100 euru

23. Keturiu naturaliuju skaiciu suma lygi 39. Dvieju is ju sandauga lygi 80, o likusiu kitu dvieju
sandauga taip pat lygi 80. Kam lygus didziausias is tu keturiu skaiciu?
A) 8 B) 10 C) 16 D) 20 E) 25
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24. Skaicius 100 dauginamas is 2 arba is 3. Prie gauto skaiciaus pridedamas 1 arba 2, o naujai
gautas skaicius dalijamas is 3 arba is 4. Rezultatas yra sveikasis skaicius. Koks tai skaicius?
A) 50 B) 51 C) 67 D) 68 E) 76

25. Keturzenklio skaiciaus abcd skaitmenys a, b, c ir d tenkina nelygybes a < b < c < d. Koks yra
didziausias imanomas dvizenkliu skaiciu bd ir ac skirtumas bd − ac?
A) 86 B) 61 C) 56 D) 50 E) 16

26. Vilte ant kiekvienos kubo sienos uzrase po skaiciu. Tada kiekvienai

virsunei priskyre suma 3 skaiciu, uzrasytu ant sienu, kurioms priklauso
virsune. Pavyzdziui, virsunei B ji priskyre skaicius, uzrasytus ant
sienu BCDA, BAEF ir BF GC . Virsunems C , D ir E priskirtos
reiksmes yra atitinkamai 14, 16 ir 24. Kokia reiksme Vilte priskyre
virsunei F ?
A) 15 B) 19 C) 22 D) 24 E) 26

27. Algis vaziuoja traukiniu. Kiekviename traukinio vagone yra toks pats skaicius kupe. Algio

vieta yra 50-oje kupe skaiciuojant nuo lokomotyvo, o si kupe yra 7-ame vagone. Kiek kupe yra
viename vagone?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

28. Kiek yra budu patalpinti 3 kenguras i tris skirtingus langelius taip, kad jokios 2 kenguros
nebutu gretimuose langeliuose?

A) 7

B) 8

C) 9

D) 10

E) 11

29. Tieseje pazymeti keturi taskai. Ju tarpusavio atstumai, surasyti didejimo tvarka, yra tokie: 2,
3, k , 11, 12, 14. Kokia yra k reiksme?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

30. Is kubeliu, kuriu briaunos ilgis yra 1, Simas sudejo kuba, kurio briaunos ilgis yra 4. Tada
tris jo sienas berniukas nudaze raudonai, o likusias tris  melynai, ir nebuvo ne vieno kubelio,
kuris turetu tris raudonai nudazytas sienas. Kiek yra kubeliu, turinciu ir bent viena raudona,
ir bent viena melyna siena?
A) 0 B) 8 C) 12 D) 24 E) 32

Biciulio uzduociu sprendimai

1. B
? Greitosiomis perzvelge atsakymus matome, kad trikampis B padalytas i dvi dalis per savo simetrijos asi ir viena is siu daliu uztusuota, vadinasi, uztusuota puse trikampio ploto. Renkames
atsakyma B.
! Lieka isitikinti, kad paveiksleliuose A, C, D ir E uztusuotas plotas yra arba didesnis, arba
mazesnis uz puse guros ploto.

A)

C)

D)

E)

G

A

R

Skritulys A padalytas i tris lygias dalis, uztusuota viena dalis, t. y. 13 guros ploto.
Kvadratai C ir D padalyti i keturias dalis, o is ju uztusuotos atitinkamai trys ir viena dalys,
taigi C guros uztusuota 43 , o guros D  41 ploto. Galiausiai, penkiakampyje E uztusuotos
dvi is penkiu lygiu daliu, o tai yra 25 viso guros ploto.

2. C
! Teisinga atsakyma galima parinkti atmetimo budu. Paveiksleliuose (zr. zemiau) parodyta,
kad as galiu taip pasukti savo sketi, kad jis atrodytu taip, kaip atsakymuose A, B, D ir E.

OK

RO

AN

K

O

A

O

A

A

OK

G

AN
GA

AN

RO

K

N

N

G

OK

GA

O

A)

GA

RO

O

R

D)

B)

E)

Taigi lieka vienintelis galimas variantas C. Is tiesu, atsakyme C pavaizduotas sketis tikrai
ne mano, nes raide R ant sio skecio uzrasyta atbulai.
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3. A 2
! Matome, kad yra du pilki kvadrateliai, turintys bendra krastine, todel Tomui reikia perspalvinti

=⇒

bent viena is ju. Taip pat reikia perspalvinti bent viena is juodu kvadrateliu. Paveikslelyje
parodyta, kad dvieju perspalvinimu uztenka uzdavinio salygai ispildyti.

4. A 75
! Kiekviena vista, kuri deda kasdien, per 10 dienu pades 10 kiausiniu. Tokiu vistu yra 5, tai is
viso jos pades 5 · 10 = 50 kiausiniu. Vista, kuri deda kas antra diena, per 10 dienu pades 5
kiausinius. Tokiu vistu irgi yra 5 ir is viso jos pades 5 · 5 = 25 kiausinius. Taigi per 10 dienu
vistos pades 50 + 25 = 75 kiausinius.
!! Penkios mociutes vistos deda kasdien, tai per 10 dienu jos pades 5 · 10 = 50 kiausiniu. Kitos 5
vistos deda dvigubai reciau, tai ir kiausiniu pades dvigubai maziau: 50 : 2 = 25. Taigi is viso
vistos pades 50 + 25 = 75 kiausinius.

5. B 18 cm
2
! Salygoje pasakyta, kad kvadratelio plotas lygus 4 cm , todel jo krastines ilgis yra lygus 2 cm.
Paryskinta linija eina kvadrateliu krastinemis, taigi belieka suskaiciuoti, kiek tokiu krastiniu
yra. Tokiu krastiniu yra 9, todel visos linijos ilgis lygus 9 · 2 cm = 18 cm.

6. E

23
12

 laimi tie, kurie megsta tikrinti nuo galo. Atsakyme E trupmena 23 yra mazesne uz 24 = 2,
? Cia
12
12
nes padidinus skaitikli, trupmena padideja. Kadangi gali buti tik vienas teisingas atsakymas,
renkames E.
! Nesunku patikrinti, kad atsakymai A, B, C ir D netinka:
21
1
= 2 10
> 2; 22
= 2. O atsakymas E tinka: 23
= 1 11
.
10
11
12
12

19
8

= 2 38 > 2;

20
9

= 2 29 > 2;

!! Patikrinti, ar trupmena mazesne uz 1, labai paprasta  uztenka palyginti skaitikli su vardikliu.
Jei skaitiklis didesnis uz vardikli, tai ir trupmena didesne uz 1, jei skaitiklis mazesnis uz vardikli,
tai trupmena mazesne uz 1. Sumazinkime visas trupmenas pusiau, t. y. padauginkime vardikli
21
23
is 2, ir paziurekime, ar trupmena mazesne uz 1: 19
> 1; 20
> 1; 20
> 1; 22
= 1; 24
< 1.
16
18
22
23
Paskutine trupmena yra mazesne uz vieneta, todel pradine trupmena 11 bus mazesne uz 2.
Renkames atsakyma E.

7. D 5

15
?

Arbuzas yra lengvesnis uz meliona, o kartu jie sveria 8 kg, todel arbuzas sveria maziau nei 4
kg, o melionas daugiau nei 4 kg. Paziureje i atsakymus greitai nustatome, kad arbuzas sveria
3 kg, o melionas 5 kg.
! Uzdavini galima isspresti sudarius paprasta lygciu sistema. Tarkime, kad arbuzas sveria x kg,
o melionas y kg. Tada x + y = 8 ir y − x = 2. Sudeje abi lygtis, gauname 2y = 10, arba
y = 5.

8. C 5
? Septyni duoda liekana 7 dalijant is 9, o 2 · 7 = 14 duoda liekana 5 dalijant is 9. Taigi spejame,
kad teisingas atsakymas yra C.

 skaiciu galima uzrasyti taip: n = 9k + 7.
! Tarkime skaicius n duoda liekana 7 dalijant is 9. Si
Padaugine abi lygybes puses is 2 gausime 2n = 18k + 14 = 18k + 9 + 5 = 9(2k + 1) + 5. Taigi
2n duos liekana 5 dalijant is 9.

9. A 10
! Tarkime, kad augalas turi x sakeliu su ziedais ir y sakeliu be ziedu. Tuomet jis turi 2x + 5y
lapelius. Mes zinome, kad yra 6 sakeles su ziedais ir 32 lapeliai. Taigi x = 6 ir 2 · 6 + 5y = 32.
Is pastarosios lygties randame, kad y = 4. Is viso sakeliu yra x + y = 10.
!! Aisku, kad augalas turi 6 ½zydincias sakeles. Kiekviena ju turi 2 lapelius, taigi zydincios
sakeles turi 6 · 2 = 12 lapeliu. Kiti 32 − 12 = 20 lapeliu priklauso ½penkialapems sakelems,
taigi ju yra 20 : 5 = 4. Is viso yra 6 + 4 sakeliu.

10. A 4 cm
! Tarkime, kad juosteles ne klijuojame, o tik uzdedame viena ant kitos. Is salygos zinome,
kad sudeje 2 juosteles taip, kad persidengimo ilgis butu 10 cm, gauname 50 cm ilgio juostele.
Dabar viena juostele laikykime prispaude, o kita traukime tol, kol gausime 56 cm ilgio juostele.
Kiek mes patraukeme? 6 cm. Taigi ir persidengimas sumazejo 6 cm ir dabar yra lygus
10 cm − 6 cm = 4 cm.

11. D 12 cm
? Intuityviai aisku, kad pristumus visus kvadratelius prie krasto (zr. pav.) gausime tokio paties

perimetro gura. Sios
pakeistos guros perimetras lygus 12 cm.

=⇒
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! Irodykime, kad stumdant kvadratelius taip, kaip dareme dalyje ?,
guros perimetras nesikeicia. Is tiesu, stumdant ½antro auksto kvadrateliu bloka CDEF , atkarpu AF ir BE ilgiu suma nesikeicia, nes
AF +BE = AB −EF = 3−2 = 1. Panasiai samprotaudami irodome,
kad CG + HD = CD − GH = 2 − 1 = 1.
Likusi perimetra apskaiciuojame suskaiciave kvadrateliu
krastines, kuriu yra 10.
12. E 20

C

D
G

H

A

B
F

E

! Skaiciuokime menesio ir dienos skaitmenu suma atskirai. Menesiai numeruojami nuo 1 iki
 reikia neapsirikti  didziausio
12. Kuris is siu skaiciu turi didziausia skaitmenu suma? Cia
skaiciaus skaitmenu suma nebutinai didziausia. Pavyzdziui, nors 10 yra didesnis skaicius uz 9,
bet jo skaitmenu suma yra mazesne. Menesiu skaicius gali arba netureti desimciu skaitmens
(tada galime laikyti, kad desimciu skaitmuo yra 0: isties, jis nekeicia skaitmenu sumos), arba
desimciu skaicius gali buti lygus 1. Jeigu desimciu skaitmuo yra 0, tai didziausias galimas
vienetu skaitmuo yra 9, o jei desimciu skaitmuo yra 1, tai didziausias vienetu skaitmuo tegali
buti 2. Telieka palyginti du skaicius: 09 ir 12. Is ju didesne skaitmenu suma (taigi ir didziausia
skaitmenu suma is visu menesiu numeriu) turi 09.
Panasiu budu surasime, kokia menesio diena turi didziausia skaitmenu suma. Didziausias
dienu skaicius menesyje gali buti 31. Taigi, desimciu skaitmuo kinta nuo 0 iki 3. Kai desimciu
skaitmuo yra 0, 1 arba 2, tai didziausias vienetu skaitmuo gali buti 9. Tada didziausia
skaitmenu suma tures ta diena, kurios desimciu skaitmuo yra didziausias, t. y. 29 diena.
O jei dienos desimciu skaitmuo yra 3, tai vienetu skaitmuo tegali buti 0 arba 1. Matome, kad
taip gausime mazesne skaitmenu suma. Taigi, tarp 1 ir 31 didziausia skaitmenu suma turi
skaicius 29. Kadangi devintas menuo  rugsejis  turi 30 dienu, tai jis tures ir 29-a diena (skirtingai nei vasaris, nekeliamaisiais metais turintis tik 28 dienas). Taigi didziausia skaitmenu
suma Marija gavo rugsejo 29 d. Ji lygi 9 + 2 + 9 = 20.

13. C 2 cm

D

Fx C

A

E

1 cm

! Irodykime, kad musu spejimas sprendime ? tikrai teisingas. Trumpesniosios staciakampio BCF E krastines F C ilgi pazymekime raide x. Atkarpos EF ilgis yra lygus 1 cm, nes EF = BC . Is kitos puses, EF = 2x cm,
nes EF ilgis lygus dvieju trumpesniuju krastiniu ilgiu sumai. Is lygties
2x = 1 randame, kad x = 12 . Tuomet AB = 21 + 1 + 21 = 2 cm.

1 cm

? Nors visiskai pasitiketi paveiksleliu negalima, matome, kad kairiji
staciakampi ½perkele i desine puse gautume nauja staciakampi, tartum
sulipdyta is dvieju kvadrateliu. Vadinasi, didziojo staciakampio ilgis
turetu buti dvigubai didesnis uz ploti, taigi lygus 2 cm.

B
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14. C
E
! Irodykime, kad atsakyme C pavaizduota isklotine nera piramides isklotine. X
Tarkime priesingai  si isklotine yra piramides. Is isklotines nesunku suprasti, kad sios piramides pagrindas yra kvadratas, o sienos  lygiakrasciai
D
C
trikampiai. Piramides pagrinda pazymekime raidemis A, B, C ir D, o
virsune raide E . Is isklotines vel sulankscius piramide, taskas X turi suA
B
tapti su vienu is tasku A, B, C, D arba E . Jis negali sutapti nei su D,
nei su E (visi sie taskai yra vienoje sienoje). Taip pat negali sutapti su C ,
nes tuo atveju sienos XDE ir DEC sutaptu. Taip pat jis negali sutapti
Y
E
su virsune B , nes tokiu atveju atkarpa XD sutaptu su atkarpa DB , bet
XD = DC < DB . Taigi X butinai sutaps su A. Samprotaudami analogiskai galime parodyti,
kad Y butinai sutaps su D. Bet tokiu atveju sienos XED ir Y AE sutampa, o taip buti negali,
nes piramide turi 5 skirtingas sienas.
Kad atsakymuose A, B, D ir E is tiesu pavaizduotos piramides isklotines galima isitikinti
jas issikirpus ir sulankscius.

15. D 29
! Imkime pirmuosius astuonis namus. Sugrupuokime juos is eiles po 2. Tokiu poru bus keturios.

Zinome,
kad bet kuriuose dviejuose gretimuose namuose gyvena ne daugiau nei 6 zmones, taigi
8 namuose gyvena ne daugiau nei 6 · 4 = 24 zmones. Devintame name negali gyventi daugiau
nei 5 zmones, nes gretimame astuntame name gyvena bent 1 zmogus. Vadinasi, kad 9 namuose
gyvena ne daugiau nei 24 + 5 = 29 zmones. Belieka parodyti, kad toks namu apgyvendinimas
tikrai imanomas. Is tiesu, tarkime, kad pirmame name gyvena 5 zmones, antrame  1, traciame
 5, ketvirtame  1 ir t. t. Namu su 5 gyventojais yra 5, namu su 1 gyventoju yra 4. Is viso
gatveje gyvena 5 · 5 + 4 · 1 = 29 zmones.

16. C 4030
! Tarkime, kad Saules gimimo metai lygus skaiciui x. Tai reiskia, kad simet jai sukanka 2015 − x
metu. Kadangi Saules gimtadienis jau buvo sausio menesi, tai sudeje jos amziu ir gimimo
metus gausime (2015 − x) + x = 2015. Taip pat samprotaudami ir apie Saules mamos amziu
gauname, kad atsakymas yra 2015 + 2015 = 4030.

17. B 26
! Staciakampio krastiniu ilgiai yra naturalieji skaiciai, taigi jie yra 12 dalikliai. Turime tris
imanomas staciakampio krastiniu ilgiu poras, kur pirmas skaicius nurodo trumpesniosios
krastines ilgi, o antras  ilgesniosios: (1, 12), (2, 6), (3, 4). Is cia jau nesunku rasti visus
imanomus staciakampio perimetrus: 26, 16, 14. Renkames atsakyma B.
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18. C Tik raudona
? Kadangi trikampiu krastines spalvinamos skirtingomis spalvomis, tai trikampio ABC krastine BC
ir trikampio BDE krastine BD tikrai nera raudonos. Vadinasi, trikampio BCD krastine CD turi
buti raudona.

C

x

D

mėlyna

F

A raudona B raudona E
! Parodysime, kad Matas tikrai gali pabaigti spalvinti trikampius taip, kad visos kiekvieno trikampio krastines butu skirtingu spalvu. Krastine DE negali buti nei raudona, nei melyna,
todel yra zalia. Krastinei EF lieka raudona spalva. O toliau jau paprasta: BD  melyna, BC
 vel butinai zalia, tada CD lieka raudona ir AC  melyna.

19. E 13
? Netiketa, kad pasirinkti teisinga atsakyma visiskai paprasta. Aisku, kad 12 vaisiu neuztektu
(pavyzdziui, istraukus 5 geltonus obuolius ir 7 zalias kriauses). Vadinasi, jai tikrai reikia traukti
daugiau nei 12 vaisiu. Bet toks atsakymas vienintelis.
Renkames atsakyma E.
! Dabar spreskime uzdavini, tarsi atsakymu ne nebutu. Maise yra 4 rusiu vaisiai. Austeja tikrai
tures tos pacios spalvos obuoli ir kriause, jei vaisiu bus istraukusi bent 3 skirtingu rusiu. Net
istraukusi visus dvieju rusiu vaisius, ji dar gali netureti dvieju skirtingu vienos spalvos vaisiu
(pavyzdziui, istraukusi 5 geltonus obuolius ir 7 zalias kriauses). Vadinasi, 12 vaisiu traukti per
mazai. Irodysime, kad 13 vaisiu visada uzteks. Is tikruju, dvieju rusiu vaisiu daugiausiai yra
12, taigi tarp istrauktu bus vaisiu bent 3 rusiu. Kaip jau minejome, tarp ju butinai bus tos
pacios spalvos obuolys ir kriause.

20. B 3
! Akivaizdu, kad vienu ejimu kengura i langeli A patekti negali. Kita vertus, kengura gali
pasiekti langeli A trimis ejimais (kairiajame paveikslelyje parodyti pirmi du). Lieka irodyti,
kad kengura negali langelio A pasiekti dviem ejimais.

A

A
2

1
Desiniajame paveikslelyje raudonai pazymeti langeliai, i kuriuos kengura gali nusokti pirmu ejimu. Melynai pazymeti tie langeliai, is kuriu kengura gali pasiekti langeli A. Matome,
kad kengura pirmu ejimu negali patekti i melyna langeli, taigi 2 ejimu neuztenka.
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21. E 6
! Sudejus du vienazenklius skaicius ir viena dvizenkli skaiciu, daugiausiai galima gauti 9+9+99 =
= 117. Taigi Z butinai lygus 1. Sudeje du vienazenklius skaicius, daugiausiai galime gauti
9 + 9 = 18, todel Y > 8 (kitaip X + X + Y Y 6 9 + 9 + 77 < 100). Lieka isnagrineti du atvejus.

• Y = 8. Tada ZZZ − Y Y = 111 − 88 = 23 = 2X , bet si lygtis sveikuju sprendiniu neturi.
• Y = 9. Tada ZZZ − Y Y = 111 − 99 = 12 = 2X , taigi X = 6.

kad Z = 1, Y > 8. Bet Z nelyginis, todel X+X+Y
!! Uzbaigti uzdavini galima ir kitaip. Zinome,
nelyginis. Vadinasi, Y nelyginis, todel lygus 9. Taigi 2X = 111 − 99 = 12, X = 6.

22. C 34
? Giedrius galiausiai isleidzia visas savo santaupas, taigi galime speti, kad visu knygu kainos
buvo ½sveiki eurai. Jei si prielaida teisinga, tada pradzioje Giedrius turejo lygini skaiciu euru
x (lyginis skaicius reikalingas, kad galetume sveikai padalyti Giedriaus santaupas pusiau ir
prideje dar viena eura gauti pirmos knygos kaina). Be to, x2 −1 taip pat turi buti lyginis skaicius
(kad gautume sveika antros knygos kaina). Vienintelis skaicius atsakymuose, tenkinantis sias
salygas, yra 34.
! Patogiausia pradeti skaiciuoti is kito galo. Puse trecios knygos kainos yra 3 eurai, taigi trecia
knyga kainavo 6 eurus. Prie sios sumos prideje du eurus gausime puse to, kiek Giedriui liko
nusipirkus pirma knyga: (6 + 2) · 2 = 16 euru. Toliau tesdami pridesime viena eura ir vel
padauginsime is dvieju ir taip gausime visu Giedriaus turetu santaupu skaiciu. Vadinasi,
pacioje pradzioje Giedrius turejo (16 + 1) · 2 = 34 eurus.
!! Isivaizduoti veiksmus is kito galo gali buti kebloka. Pameginkime sudaryti lygti. Tarkime, is
pradziu Giedrius turejo x euru. Tada pirmoji knyga kainavo x2 + 1 eura, ir Giedriui liko x2 − 1

euru. Po antrosios knygos jam liko

x
−1
2

− 2 euru, o nusipirkes trecia knyga jis isleido visus
x
x
−1
−1
savo pinigus, t. y. ( 2 − 2)/2 − 3 = 0. Tada ( 2 2 − 2)/2 = 3, ir 2 2 − 2 = 6. Tesiame toliau:
x
− 1 = (6 + 2) · 2 = 16, ir x = (16 + 1) · 2 = 34.
2
x
−1
2

2

23. C 16
! Paziurekime, kokiu dvieju naturaliuju skaiciu sandauga lygi 80: 1 · 80, 2 · 40, 4 · 20, 5 · 16 ir 8 · 10.
Pirmi du skaidiniai mums netinka, nes dauginamuju suma butu didesne uz 39. Likusiu triju
 jau nesunku pamatyti,
skaidiniu dauginamuju sumos yra lygios atitinkamai 24, 21, 18. Cia
kad 18 + 21 = 39, o kitaip sumos 39 nesudarysi. Vadinasi, pradiniai keturi skaiciai yra 8, 10,
5, 16, o didziausias is ju yra 16.
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24. C 67
! Tarkime, kad skaiciu 100 padaugine is 2 arba is 3, gausime skaiciu n, o prie n prideje 1 arba 2
gausime skaiciu m. Skaicius 100 dalijasi is 4, todel ir n dalijasi is 4, bet kai prie n pridesime 1
arba 2 (is kuriu nei vienas nesidalija is 4) jau gausime skaiciu, kuris is 4 nesidalija. Taigi m is
4 tikrai nesidalija. Todel m yra 3 kartotinis. Remiantis panasiais samprotavimais, kadangi is
m ateme 1 arba 2 (kurie nesidalija ir is 3) vel gautume n, tai matome, kad n nera 3 kartotinis.
Vadinasi, n buvo gautas skaiciu 100 dauginant is dvieju. Dabar jau galime atstatyti visa
veiksmu seka: pirmiausia 100 dauginame is 2, gauname 200. Tada turime prideti tiek, kad
gautume 3 kartotini, todel pridedame 1, gauname 201. Galiausiai dalijame is 3 ir gauname
67.

25. B 61
! Kuo didesnis bus skaitmuo d, tuo didesnis bus dvizenklis skaicius bd, tad imkime d = 9. Kita
vertus, kuo mazesni imsime a, tuo mazesnis bus skaicius ac, tad imkime a = 1. Skaiciu c
mes norime parinkti kuo mazesni, bet jis turi buti didesnis uz b, todel galime tiketis, kad
skirtumas bd − ac bus maziausias, kai c = b + 1. Kadangi bd − ac = 10b + d − 10a − c =
= 10b + 9 − 10 − (b + 1) = 9b − 2, tai skirtumas bus didziausias, kai b bus didziausias galimas
skaitmuo. Kadangi b < c < d, tai didziausias galimas c yra lygus 8, o tada didziausias galimas
b yra lygus 7. Taigi bd − ac = 79 − 18 = 61.

26. C 22
! Priesingoms kubo virsunems C ir E priskirtu skaiciu suma 38 yra lygi
ant visu kubo sienu uzrasytu skaiciu sumai. Virsunes D ir F irgi yra
priesingos, todel joms priskirtu skaiciu suma taip pat lygi 38. Taigi
virsunei F Vilte priskyre skaiciu 38 − 16 = 12.

27. B 8
! Tarkime, kad viename vagone yra x kupe. Algis vaziuoja 7-tame vagone, todel 6x < 50 6 7x.
Kairioji nelygybe reiskia, kad x 6 8, o desinioji  kad x > 8. Vadinasi, x = 8.

28. D 10
! Sunumeruokime langelius nuo 1 iki 7, kaip parodyta paveikslelyje.

Paziurekime, kur galime patalpinti viduriniaja kengura. Jos negalime deti nei i 1, nei i 2
langelius, nes tada nebeliks vietos kairiajai kengurai. Taip pat jos negalima talpinti nei i 6, nei
i 7 langelius, nes nebebus kur deti desiniosios kenguros. Lieka trys galimi atvejai:

21

• vidurine kengura yra 3 langelyje. Tada kairioji kengura butinai 1 langelyje, o desiniaja
galime talpinti i bet kuri is paskutiniu triju langeliu  3 budai.
• vidurine kengura yra 4 langelyje. Tada kairiaja galime deti i 1 arba 2 langelius (2 budai),
o desinaja, nepriklausomai nuo kairiosios, i 6 arba 7 langelius (irgi 2 budai). Kadangi kiekvienam is dvieju kairiosios kenguros padejimo budu yra du desiniosios kenguros
padejimo budai, tai is viso yra 2 · 2 = 4 budai sudelioti krastines kenguras,  dar 4 budai.
 atvejis simetriskas pirmajam. Kairiajai kengurai
• vidurine kengura yra 5 langelyje. Sis
galime pasirinkti viena is pirmu 3 langeliu, o desiniajai lieka 7 langelis,  vel 3 budai.
Taigi kenguras apgyvendinti galime 3 + 4 + 3 = 10 budu.

29. E 9
? Pazymekime taskus raidemis A, B , C ir D.

A

B

C D

Atstumas tarp tasku A ir D yra didziausias, t. y. lygus 14. Spejame, kad AC ir BD ilgiai
irgi turetu buti ½dideli skaiciai, tad tarkime, kad AC ilgis lygus 12, o BD  11. Is cia jau
isplaukia, kad CD ilgis lygus 2, o AB ilgis lygus 3. Taigi atstumas tarp tasku B ir C lygus k .
Be to, zinome, kad 3 + k + 2 = 14, todel k = 9.
! O galbut gali atsitikti taip, kad, pavyzdziui, taskai B , C ir D bus taip susispiete vienas prie
kito, kad atstumas AB bus didesnis uz BD? Pabandykime uzdavini isspresti grieztai.
Pastebekime, kad AB +BC +CD = AD = 14. Taigi kazkuriu triju atkarpu ilgiu suma turi
buti lygi 14. Ne vienas is tu triju skaiciu negali buti 12, nes net prideje prie 12 dvi trumpiausias
atkarpas  2 ir 3  gausime didesni skaiciu: 12 + 2 + 3 = 17 > 14. Taip pat atsitinka ir su 11,
11 + 2 + 3 = 16. Lieka vienintelis variantas: 2 + 3 + k = 14. Is cia k = 9.
 galetume ir sustoti, bet akylas skaitytojas paklaustu: o gal isdestyti taskus tieseje taip,
Cia
 pravercia sprendimas ?, is kurio matome,
kaip prasoma salygoje, apskritai neimanoma? Cia
kad toks tasku isdestymas imanomas.
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30. D 24
! Kubo sienas vadinsime kaimyninemis, jei jos turi bendra briauna. Jei sienos
nera kaimynines, jos yra priesingos kubo sienos. Is pradziu irodysime, kad
tarp raudonai nudazytu sienu yra dvi viena kitai priesingos sienos. Visas
kubo sienas suskirstykime i tris priesingu sienu poras. Galimi du atvejai:

• is kiekvienos poros raudonai nuspalvinta po viena siena;
• raudonai yra nuspalvintos 2 vienos poros sienos ir 1 kitos poros siena.
Kadangi kubo siena yra kaimynine visoms, isskyrus priesinga siena,
tai pirmuoju atveju visos trys raudonai nuspalvintos sienos yra tarpusavyje kaimynines. Tai
reiskia, kad jos turi bendra virsune. Bet tuomet toje virsuneje esantis kubelis tures tris raudonai nuspalvintas sieneles, o taip buti negali. Vadinasi, raudonai nuspalvintos yra dvi priesingos
 trys sienos tarpusavy sudaro forma, panasia
sienos, o trecioji yra kaimynine joms abiems. Sios
i suoliuka (arba kampuota U raide). Tuomet melynai nuspalvintos likusios sienos irgi sudarys
tokia forma (zr. pav.).
Lieka suskaiciuoti kubelius, turincius ir raudonai, ir melynai nuspalvintas sienas. Bent dvi
nuspalvintas sienas turi didziojo kubo virsunese ir briaunose esantys kubeliai. Visi virsunese
esantys kubeliai, kuriu yra 8, tures abieju spalvu sienas. Kubas turi 12 briaunu. Kiekvienoje
briaunoje, neskaitant virsunese esanciu kubeliu, dar yra po du kubelius, kuriu dvi sienos yra
nuspalvintos (juos vadinsime vidiniais briaunu kubeliais). Taigi vidiniu briaunu kubeliu is
viso yra 2 · 12 = 24, ir mums bus lengviau suskaiciuoti tuos, kuriu abi spalvintos sieneles
yra vienspalves. Didziojo kubo briaunu, kurios butu tarp dvieju raudonu sienu, yra dvi,
tiek pat yra ir briaunu tarp melynu sienu, taigi is viso ½vienspalviu briaunu yra 2 + 2 = 4.
Kiekviena tokia briauna turi 2 vidinius kubelius, taigi is viso vidiniu briaunu kubeliu, turinciu
abi raudonas arba abi melynas nuspalvintas sieneles, yra 4 · 2 = 8, o likusieji 24 − 8 vidiniai
briaunu kubeliai tures ir raudona, ir melyna siena. Prideje 8 virsuninius kubelius, gausime
atsakyma: 8 + (24 − 8) = 24.

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

