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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 34 klasiu (Mazylio 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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Mazylis, 3 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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Mazylis, 4 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. Mazylio uzduociu salygos
Klausimai po 3 taskus
1. Po pilkais debeseliais slepiasi skaiciai.

Koks skaicius slepiasi po debeseliu, pazymetu klaustuku?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 10 E) 15

2. Arunas turejo 10 metaliniu juosteliu. Suverzes juosteles po dvi, jis gavo penkias ilgesnes
juostas. Kuri juosta yra ilgiausia?

A) A

B) B

C) C

D) D

E) E

3. Teisingai atlikusi du veiksmus, Elena du vienodus skaicius uzdenge trikam-

piais, o dar viena skaiciu uzdenge kvadratu (zr. paveiksleli). Koki skaiciu
Elena uzdenge kvadratu?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

4. Pradeje nuo pirmo tasko, jungiame taskus kas antras tol, kol grisime i pradini
taska. Pradzia jau padaryta. Kuria gura gausime atlike uzduoti?

9

8

1

7

2

6

3
5

9

8
7

A)

3
5

4

B)

3
5

4

C)

3
5

4

D)

3
5

4

1

7

2

6

9

8

1

7

2

6

9

8

1

7

2

6

9

8

1

7

2

6

9

8

1

4

2

6

E)

3
5

4

5. Kuris is isvardytu dalmenu didziausias?
A) (1000−100) : 10 B) (1000−10) : 9 C) (1000−1) : 9 D) (1000−100) : 9 E) (1000−10) : 10
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SALYGOS

6. Sveikasis skaicius turi du skaitmenis. Tu skaitmenu sandauga lygi 15. Kam lygi tu skaitmenu
suma?
A) 2 B) 4

C) 6

D) 7

E) 8

7. Paveikslelis vaizduoja sala su labai vingiuotais krantais ir keleta
varliu. Kelios is tu varliu tupi saloje?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

8. Ant mano skecio parasyta KANGAROO (zr. desini paveiksleli). Kuris is

AN

zemiau esanciu paveiksleliu taip pat vaizduoja mano sketi?

RO

GA

OK

A)

B)

C)

D)

E)

Klausimai po 4 taskus
9. Vytas issikirpo is popieriaus gura, pavaizduota 1 pav. Tada

ta gura jis sukarpe i vienodus trikampelius (zr. 2 pav.). Kiek
buvo tu trikampeliu?
A) 8 B) 12 C) 14 D) 15 E) 16

1 pav.

2 pav.

10. Lukas turejo 7 obuolius ir 2 bananus. Jis atidave 2 obuolius Matui, o sis savo ruoztu dave

Lukui bananu. Tada Lukas jau turejo tiek pat obuoliu, kiek ir bananu. Kelis bananus Lukas
gavo is Mato?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7

11. Jonukas sustate kuba is 27 juodu ir baltu kubeliu (zr. paveiksleli). Jokie
du tos pacios spalvos kubeliai nesiglaudzia sienomis. Kiek tame kube yra
baltu kubeliu?
A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

 zimo varzybose nisa pasieke 10 ciuozeju. Tomas aplenke trimis ciuozejais daugiau nei
12. Ciuo
aplenke ji. Kelinta vieta uzeme Tomas?
A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) 7
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13. Petriukas turi 4 zaisliukus  masinele, lektuveli, kamuoliuka ir laiveli. Jis nori zaisliukus
lentynoje sustatyti i viena linija. Laivelis turi stoveti greta masineles, lektuvelis taip pat turi
buti greta masineles. Keliais budais jis gali tai padaryti?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

14. Petras vazineja dviraciu po parka (zr. paveiksleli). Jis pradeda

vaziuoti nuo linijos S rodykles kryptimi. Pirmoje sankryzoje (prie
zenklo B) jis suka i desine, sekancioje sankryzoje jis suka i kaire,
tada sankryzoje vel desinen, tada vel kairen, ir taip toliau. Kurio
zenklo jis nepravaziuos?
A) A B) B C) C D) D E) E

15. Paveikslelyje pavaizduotos 5 boruzes. Kiekvienos dvi boruzes yra drauges,

jeigu ju demeliu ant nugaros skaiciai skiriasi lygiai vienetu. Pavasario
sventes proga kiekviena boruze kiekvienai is savo draugiu pasiunte SMS
zinute su linkejimais. Kiek is viso zinuciu buvo pasiusta?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9

16. Desineje pavaizduota gura padalyta i tris vienodas dalis. Kokios tai dalys?

A)

B)

C)

D)

E)

Klausimai po 5 taskus
17. Dominykas pasidare dvi vienodas plyteles, kiekviena suklijaves is dvieju kubeliu.
Kurio is statiniu jis negali sustatyti is tu dvieju plyteliu?

A)

B)

C)

18. Paveikslelyje pavaizduoti trys persvieciamo popieriaus kvad-

ratiniai lapai. Ju kai kurie langeliai uzdazyti juodai ir yra
nepersvieciami. Kiekviena lapa galima pasukti, bet negalima apversti. Tada lapai uzdedami vienas ant kito. Kiek daugiausia nepersvieciamu langeliu galima pamatyti taip gautame kvadrate 3 × 3?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

D)

E)
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SALYGOS

19. Skaiciai 2, 3, 5, 6 ir 7 buvo irasyti i ½kryziaus kvadratelius (zr. paveiksleli)

taip, kad visu triju eilutes skaiciu suma buvo lygi triju sulpelio skaiciu sumai.
Koks skaicius galejo buti irasytas i centrini kvadrateli?
A) Tik 3 B) Tik 5 C) Tik 7 D) 5 arba 7 E) 3, 5 arba 7

20. Petras turi desimt rutuliu, sunumeruotu skaiciais nuo 0 iki 9. Jis tuos

rutulius padalijo trims savo draugams: Jonas gavo tris rutulius, Matas  keturis rutulius, o Ona  tris rutulius. Tada jis paprase draugu
sudauginti skaicius, parasytus ant ju turimu rutuliu. Jono sandauga
buvo 0, Mato  72, o Onos  90. Kam lygi Jono skaiciu suma?
A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

21. Paveikslelyje pavaizduotos trys virvutes, gulincios ant grindu. Pririsus prie ju

galu vieno is zemiau pavaizduotu komplekto virvuciu galus (nekeiciant padeties)
galima gauti viena virve be palaidu galu. Kuris tai komplektas?

A)

B)

C)

D)

E)

22. Kate Dzoja 3 dienas gaude peles. Antra diena ji pagavo 2 pelemis daugiau nei pirma diena, o
trecia  2 pelemis daugiau nei antra. Trecia diena ji pagavo dukart daugiau peliu nei pirma.
Kiek is viso peliu Dzoja pagavo per tris dienas?
A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24

23. Kengura is skritulio S turi nusuoliuoti i skrituli F. Vienu suoliu is skritulio

ji gali isilgai linijos sokti i gretima skrituli. I jau aplankyta skrituli sokti
negalima. Kiek yra skirtingu keliu, kuriais suoliuodama kengura pasiekia
skrituli F keturiais suoliais?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

S

F

24. Ale, Berta, Celestina, Dalia ir Elze sestadieni ir sekmadieni kepe keksus. Per abi dienas Ale

iskepe 24 keksus, Berta  25, Celestina  26, Dalia  27 ir Elze  28. Per abi dienas viena is
ju iskepe dvigubai daugiau keksu nei sestadieni, viena is ju  3 kartus daugiau, viena is ju  4
kartus, viena is ju  5 kartus, viena is ju  6 kartus daugiau nei sestadieni. Kuri is ju iskepe
daugiausiai keksu sestadieni?
A) Ale B) Berta C) Celestina D) Dalia E) Elze

Mazylio uzduociu sprendimai
1. E 15
! Atliekame nurodytus veiksmus:

2 − 0 = 2;

2 + 1 = 3;

3 · 5 = 15.

Po klaustuku slepiasi 15.

2. A A
! Tarp varztu juosta yra dviguba, taigi juostos ilgis trumpesnis uz dvieju juosteliu ilgi butent
atstumu tarp varztu. Todel ilgiausia bus juosta, kurios atstumas tarp varztu maziausias.
Matome, kad tai juosta A.

3. E 16
+ 4 = 7, o + = 9, tai kvadratas dviem vienetais didesnis
= 4 + 2, arba = 6.

! Kadangi
nei 4, t.y.

9

8

1

7

2

6

4. E

3
5

4

9

8
! Junkime taskus ir toliau, kol grisime i 1: 1 → 3 → 5 → 7 → 9 → 2 → 4 →
→ 6 → 8 → 1. Gavome gura E.

7

2

6

3
5

5. C (1000 − 1) : 9
! Nesunku rasti visus dalmenis:

A) (1000 − 10) : 10 = 100 − 10 = 90;
B) (000 − 0) : 9 = 990 : 9 = 110;
C) (1000 − 1) : 9 = 999 : 9 = 111;
D) (1000 − 100) : 9 = 900 : 9 = 100;
E) (1000 − 10) : 10 = 990 : 10 = 99.
Taigi didziausias dalmuo yra dalyboje C, t. y. 111.
13

1

4



UZDUO
CIU
SPRENDIMAI

14

!! Galima ir neatlikti visu veiksmu. Aisku, kad dalmuo A mazesnis uz E, nes A ateminys 100
didesnis uz E atemini 10. Savo ruoztu, E mazesnis uz B, nes E daliklis 10 didesnis uz B
dalikli 9. Toliau, B mazesnis uz C, nes B ateminys 10 didesnis uz C atemini 1. Taigi uztenka
palyginti D ir C. Bet D mazesnis uz C, nes jo ateminys 100 didesnis uz C atemini 1.
Tai vaizdu, uzrasius schemiskai:

A < E < B < C,

D < C,

todel C didziausias.

6. E 8
? Nesunku nurodyti skaitmenis, kuriu sandauga lygi 15  tai 3 ir 5. Vadinasi, duotas skaicius
galejo buti 35. Jo skaitmenu suma lygi 3 + 5 = 8. Galime rinktis atsakyma E.
! Idomu butu isitikinti, kad skaitmenu suma negali buti kitokia.
Kadangi skaitmenu sandauga 15, tai skaitmenys yra skaiciaus 15 dalikliai. Bet 15 dalikliai
 tai 1, 3, 5 ir 15. Skaicius 15  tai ne skaitmuo, taigi lieka dalikliai 1, 3, 5. Bet sandauga
15 galima gauti tik imant skaitmenis 3 ir 5, o pradini skaiciu 35 arba 53. Abiem atvejais
skaitmenu suma lygi 8: ir 3 + 5 = 8, ir 5 + 3 = 8.
Teisingas tik atsakymas E.

7. B 6
! Galima zymetis varles, tupincias saloje, bet taip nesunku
ir apsirikti. Geriau sala nuspalvinti.
Dabar is karto matyti, kurios varles tupi saloje  ju
yra 6.

8. A
! Isivaizduokime, kad stovime ant skecio jo centre. Perskaitykime paveiksleliuose esancias raides
pagal laikrodzio rodykle:

NGA, GAN, KNG, ARK, RAG.
Desiniajame paveikslelyje randame tik jungini NGA, vadinasi, mano sketi vaizduoja paveikslelis atsakyme A.

9. D 15

15
! Neverta is karto guru karpyti i reikiamus trikampelius  ju bus daug
ir jie mirges akyse. Nukirpkime nuo guros tris trikampelius, o likusia
guros dali sukarpykime i 3 kvadratus 2 × 2, kaip parodyta paveikslelyje
Kadangi kvadrata 2 × 2 istrizaines dalija i 4 trikampelius, ju is viso
bus 4 · 3 + 3 = 15.

10. B 3
! Atidaves 2 obuolius Matui, Lukas turejo 7 − 2 = 5 obuolius. Bet gaves is Mato bananu, Lukas
obuoliu ir bananu turejo vienodai, taigi 5 bananus. Vadinasi, Lukas is Mato gavo 5 − 2 = 3
bananus.

11. C 13
! Palyginkime virsutini kubeliu sluoksni ir esanti po juo (vidurini) kubeliu sluoksni. Po virsutinio
sluoksnio juodu kubeliu yra baltas, o po baltu  juodas kubelis. Kadangi virsutiniame sluoksnyje matome 5 juodus ir 4 baltus kubelius, tai vidurini sluoksni sudaro 5 balti ir 4 juodi
kubeliai. Panasiai apatini sluoksni sudaro 5 juodi ir 4 balti kubeliai. Is viso baltu kubeliu yra
4 + 5 + 4 = 13 kubeliu.

12. C 4
? Nesunku patikrinti atsakymus. Jei teisingas butu atsakymas A, tai Tomas butu pirmas, ji
aplenkusiu butu 0, o uz jo butu 10 − 1 = 9 ciuozejai. Taigi Toma aplenkusiu ciuozeju butu
9 − 0 = 9 daugiau, o pagal salyga turetu buti trimis daugiau. Atsakymas B reikstu, kad Toma
aplenke 2 ciuozejai, o jis aplenke 9 − 2 = 7 ciuozejus. Bet 7 − 2 = 5, o tai nera trimis daugiau.
Jeigu atsakymas butu C, tai Toma butu aplenke 3 ciuozejai, o jis butu aplenkes 9 − 3 = 6
ciuozejus. Tada Tomo aplenktuju ir ji aplenkusiu skirtumas butu 6 − 3 = 3, o tai ir atitinka
salyga.
Kadangi pagal Kenguros konkurso taisykles tik vienas atsakymas teisingas, tai tas atsakymas yra C.
! Aplenktuju ir aplenkusiuju Toma ciuozeju is viso buvo 9, taigi uztenka rasti du skaicius, kuriu
suma 9, o skirtumas 3. Aisku, kad tai 6 ir 3. Vadinasi, Toma aplenke 3 ciuozejai, ir jo uzimta
vieta  ketvirtoji.


neblogai butu susidaryti lygti. Sakykime, Tomas uzeme x-taja vieta. Tada ji aplenke
!! Zinoma,
x − 1 ciuozejas, o jis aplenke 10 − x ciuozeju. Pagal salyga (10 − x) − (x − 1) = 3. Todel
11 − 2x = 3, 2x = 8, x = 4, taigi Tomas uzeme ketvirtaja vieta.

13. B 4
! Trumpumo delei suzymekime raidemis masinele M, lektuveli L, kamuoliuka K, laiveli V (prisiminsime, kad tai galetu buti valtele). Kadangi M turi buti tarp V ir L, tai taip sustatyti juos
yra dvi galimybes: VML arba LMV. Pirmu atveju kamuoliukas gali buti kaireje arba desineje:
KVML arba VMLK. Jau turime du statymo budus.
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Antru atveju LMV kamuoliukas vel gali buti kaireje arba desineje, ir turime dar du sustatymo budus: KLMV ir LMVK.
Is viso yra 4 reikiamo sustatymo budai.

14. D D
? Vaziuokime kartu su Petru. Prie zenklo B jis suka i
desine, taigi pravaziuoja zenkla E. Privaziaves C, jis suka
i kaire, t.y. link B. Privaziaves B jis suka i desine, t.y.
privaziuoja A.
Kadangi zenklus B, E, C, A jis tikrai pravaziavo, o
teisingas atsakymas vienintelis, tai lieka zenklas D.

! Teskime kelione. Prie zenklo A jis suka i kaire, t.y. privaziuoja pradini (½starto) taska S. Nuo
sio tasko kelione kartosis, kad ir kiek Petras vazinetu. Kur jis ta kelione benutrauktu, zenklo
D jis nepasieks.

15. C 6
! Sunumeruokime boruzes, kaip parodyta paveikslelyje. Pirma boruze
turi du taskelius, taigi jos drauges boruze 2 ir boruze 3 (jos turi po
tris taskelius ant nugaros). Vadinasi, ji parasys dvi zinutes.
Antra boruze turi tris taskelius, taigi ji draugauja tik su boruze
1, ir pasius viena zinute.
Boruze 3 taip pat turi tris taskelius, taigi jos drauge tik boruze 1. Vadinasi, boruze 3 taip
pat pasius viena zinute.
Boruze 4 turi penkis taskelius, o boruze 5  sesis taskelius, taigi boruzes 4 drauge  boruze
5, o boruzes 5 drauge  boruze 4. Taigi jos pasius viena kitai po viena zinute.
Is viso bus parasyta 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6 zinutes.
!! Jeigu boruze A yra boruzes B drauge, tai ir atvirksciai  boruze B yra boruzes A drauge:
juk ju taskeliu skaiciai skiriasi vienetu (gyvenime buna ne visai taip: mokine A gali laikyti
bendraklase B drauge, o B gali laikyti, kad A nera jos drauge). Vadinasi, uztenka nurodyti
draugiu poras  jos yra trys: 12, 13 ir 45. Kiekvienoje poroje viena kitai pasius po zinute,
taigi zinuciu bus 2 · 3 = 6.

16. A
 tiek pabandzius, pavyksta pradini kvadrata (4 × 4 su iskirptu
? Sik
vienu kampiniu langeliu) padalyti i tris guras A (1 pav.)
Renkames atsakyma A.

1 pav.

17
! Dabar pazvelkime i uzdavini rimciau. O gal musu kvadrata galima padalyti i kitokias 3 vienodas dalis? Issiaiskinsime, kodel tai neimanoma.
Labai lengva paaiskinti, kodel neimanoma kvadrata uzdengti guromis C: staciakampius
1 × 4 sudeti i kvadrata galima tik dviem budais: horizontaliai (2 pav.) arba vertikaliai (3 pav.);
is esmes tai tas pats budas del simetrijos  zr. 4 pav.)

2 pav.

3 pav.

4 pav.

Bet taip suklojus penktuju guros C kvadrateliu prilipdyti nebegalima.
Panasus samprotavimas tinka ir guroms D. Imkime ½kryzius E. Dekime i kvadrata pirma
kryziu  jo centras bus viename is 5 pav. langeliu.

5 pav.

6 pav.

Bet kaip padejus pirma kryziu, antram kryziui vietos nebelieka (zr., pavyzdziui, 6 pav.). (Beje, galima samprotauti ir taip: pridejus viena kryziu prie kito, gauta gura nebetelpa net i
kvadrata 4 × 4.)
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Kiek sunkiau susidoroti su gura B. Sakykime, kad 3 guros B uzdenge visa pradini
kvadrata ir kairiji apatini langeli dengia ½pirma gura B (4 galimybes  zr. 7, 8, 9, 10 pav.)

7 pav.

8 pav.

9 pav.

10 pav.

7 ir 8 pav. atsiranda izoliuotas langelis  jo nebeuzdengsi. 9 paveikslelyje uzdengti ½tusciaji
pirmos guros langeli galima tik kaip 11 pav., bet ir vel atsiranda izoliuotas langelis. 10
paveikslelyje uzdengti ½sestaji pirmos guros langeli taip pat galima vieninteliu budu (zr. 12
pav.) Dabar treciai gurai B vietos nebera.

12 pav.
11 pav.
Taigi isitikinome, kad guromis B, C, D ir E musu kvadrato uzdengti negalima. Uzdengti
kvadrata guromis A mokame, taigi teisingas atsakymas A.
!! Bet tai dar ne viskas! Isiziurekime i 1 pav. Ar tikrai vienodos apatine ir virsutine guros A?
Matome, kad jas padaryti ½vienodas galima tik apvertus viena is ju. Bet salygoje nepasakyta
 galima guras vartyti ar ne. Isivaizduokite, kad jas karpome is popieriaus. Jeigu viena
½geroji popieriaus puse spalvota, o kita  ne, tai apvertus viena is guru jos bus ½lygios,
bet kazin ar vienodos. Yra tik keli budai sukarpyti kvadrata i 3 guras A, bet pasiekti, kad
visos 3 butu visiskai vienodos, nepavyksta (isitikinkite!). Taigi atsakymas i sia problema butu
toks: kvadrato sukarpyti i guras B, C, D ar E neimanoma. Jeigu guras galima vartyti, tai
kvadrata i guras A sukarpyti dar galima. Jeigu vartyti negalima, tai kvadrato sukarpyti i
guras A jau neimanoma.
Dalyvaujant konkurse, problemu nekyla: kadangi vienas atsakymas turi buti teisingas, tai
vartyti guras galima. Teisingas atsakymas A.

19

17. B
! Sustatyti statini A

paprasta: viena plytele paguldyti, o kita pastatyti ant

jos (kairio ar desinio jos kubelio). Su C
plyteles suglausti. D

dar paprasciau  uztenka abi

statini statome, pavyzdziui, taip: viena plytele paguldome, o kita

stacia priglaudziame prie jos sono. Statinys E

iseina viena stacia plytele uzkelus ant kitos.

O stai B
sustatyti nepavyksta. Jau galima rinktis atsakyma B (juk tik vienas atsakymas
teisingas), bet dar geriau paaiskinti, kodel B nera sudarytas is dvieju plyteliu.
Sunumeruokime kubelius, kaip parodyta.
4
1

2

3

Jeigu 2 ir 4 sudaro plytele, tai 1 ir 3  ne. Jeigu 1 ir 2 plytele, tai 3 ir 4  ne. Pagaliau, jei 2
ir 3 plytele, tai 1 ir 4  ne.
Teisingas atsakymas B.

18. D 8
? Uzstumkime antra lapa ant trecio  gausime 4 paveikslelio
vaizda. Todel uzstumus ant ju pirma lapa, juodi bus 8
langeliai (5 pav.). Net ir vartant lapus padaryti juodus
visus 9 langelius nepavyksta.

4 pav.
Renkames atsakyma D.

5 pav.

1 pav.

2 pav.

3 pav.
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! Irodysime, kad ir sukiodami lapus 9 langeliu neuzdengsime. Aisku, kad pirmo lapo galima
nesukioti. Ant pirmo lapo uzdeje sukiodami antra lapa, gausime 4 padetis (6, 7, 8, 9 pav.).

6 pav.

7 pav.

8 pav.

9 pav.

Bet pasirodo, kad visu padeciu nagrineti nereikia: juk jeigu neuzdengsime treciu lapu 9 pav.,
tai juo labiau neuzdengsime 7 pav.  jame be 9 pav. neuzdengtu tu paciu langeliu yra dar
vienas neuzdengtas. Panasiai jei lapu 3 neuzdengsime visu 6 pav. langeliu, tai juo labiau
neuzdengsime 8 pav. visu langeliu. Vadinasi, liko 6 pav. ir 9 pav. Dar daugiau  jei lapu 3
neuzdengsime 9 pav., tai juo labiau neuzdengsime 6 pav.  juk pasuke pastaraji turesime du
tuos pacius neuzdengtus langelius kaip ir 9 pav. ir dar papildoma neuzdengta.
Vadinasi, uztenka isitikinti, kad lapu 3 neimanoma uzdengti is karto abieju baltu 9 pav.
langeliu. Lapas 3 sukiojamas (del simetriskumo) duoda tik dvi konguracijas: pradine (3 pav.)
ir pasukta. Uzklojus lapa 3 nepasukta, lieka neuzdengtas kairysis apatinis langelis. Uzklojus
lapa 3 pasukta, apacioje lieka neuzdengtas vidurinis langelis.
Vadinasi, galima uzdengti daugiausia 8 langelius.
!! Dabar jau nesunku rasti dar glaustesni sprendima. Pirmo lapo (1 pav.) nesukiokime. Trecias
lapas sukiojamas (del simetrijos) turi tik dvi padetis  nepasukta ir pasukta. Uzkloje ji
nepasukta ant pirmojo, turime 10 pav.

10 pav.

11 pav.

Uzkloje ji pasukta ant pirmojo, turime 11 pav. Uztenka nagrineti tik 10 pav.: jis turi du
neuzdengtus langelius, o 11 pav. pasuktas turi neuzdengtus tuos pacius du langelius ir viena
papildoma. Taigi jei 10 pav. uzdengti antru lapu negalima, tai juo labiau neimanoma uzdengti
11 pav.
Dengiant 10 pav. antru lapu (2 pav.), lieka neuzdengtas vidurinis langelis desineje.
Ta langeli uzdengti galima tik suktelejus antra lapa pries laikrodzio rodykle, bet tada lieka neuzdengtas apatinis kairysis langelis.
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19. D 5 arba 7
? Beda cia ta, kad neuztenka vieno pavyzdzio. Jeigu, pavyzdziui, aptiksime isdestyma
2
3

5

6

7

tai vis dar neaisku, ar teisingas atsakymas B, ar D, ar E. Jeigu dar aptiksime isdestyma
3
2

7

6

5


tai ir dabar dar neaisku  teisingas atsakymas D ar E. Zinoma,
galima butu pasirinkti viena
is ju, bet taip galima islosti, bet galima ir nukenteti  gauti baudos tasku.
 turi padeti panasus samproNenorint spelioti, reikia nustatyti, ar gali centre buti 3. Cia
tavimas kaip ir sprendziant Nykstuko 18 uzdavini.
Sakykime, kad mums pavyko surasyti skaicius reikiamu budu ir centre stovi 3. Tada
kitur stovi skaiciai 2, 5, 6 ir 7. Kadangi stulpelio skaiciu suma lygi eilutes skaiciu sumai, tai
ismetus centrini skaiciu, vertikaliosios poros skaiciu suma lygi horizontaliosios poros skaiciu
sumai. Visu keturiu skaiciu suma yra 2 + 5 + 6 + 7 = 20, vadinasi dvieju is ju suma yra 10.
Bet juk is skaiciu 2, 5, 6, 7 neimanoma surinkti poros, kurios skaiciu suma butu 10. Vadinasi,
skaicius 3 stoveti negali.
Taigi lieka tik atsakymas D.
! Surasykime griezta sprendima.
Kadangi stulpelio ir eilutes skaiciu sumos turi buti lygios, tai ismetus centrini skaiciu,
vertikaliosios poros likusiu skaiciu suma turi buti lygi horizontaliosios poros likusiu skaiciu
sumai. Sudeje sias dvi sumas (du lygius skaicius) gausime lygini skaiciu. Taigi necentriniu
keturiu skaiciu suma lygine, visu penkiu skaiciu suma 2 + 3 + 5 + 6 + 7 = 23 nelygine, todel
centre turi stoveti nelyginis skaicius (3, 5 arba 7). Jeigu centre bus 5, liks skaiciai 2, 3, 6, 7, o
is ju nesunku sudaryti dvi lygias sumas: 2 + 7 = 3 + 6, o tada viena is poru irasyti i stulpeli,
o kita  i eilute.
Jeigu centre 7, tai liks skaiciai 2, 3, 5, 6. Is ju taip pat lengva sudaryti dvi lygiu sumu
poras: 2 + 6 = 3 + 5.
Jeigu centre butu 3, tai liktu skaiciai 2, 5, 6, 7. Ju suma 2 + 5 + 6 + 7 = 20, bet sudaryti
dvi lygias sumas po 10 neimanoma: skaicius 2 sudetas net su didziausiu is ju 7, duoda per
maza suma.
Taigi centre galejo stoveti tik 5 ir 7.
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20. E 15
? Paspeliojus galima butu rasti pavyzdi, tenkinanti salyga, bet ir speliojant padeda nuovoka.
Jono sandauga 0, todel jis tikrai turi 0. Onos sandauga dalijasi is 5, nulis jau atiduotas Jonui,
taigi ji turi 5. Likusiu dvieju jos skaiciu sandauga 90 : 5 = 18. Spejame, kad tai 2 ir 9. Mato
sandauga 72 dalijasi is 9, taigi jis turi du skaicius, dalius is 3  tai 3 ir 6 (9 jau nebera). Kitu
dvieju Mato skaiciu sandauga lygi 72 : 3 : 6 = 4, o tai 1 · 4. Kas lieka  lieka Jonui.
Taigi Ona turi 2, 5, 9, Matas turi 1, 3, 4, 6, Jonas turi 0, 7, 8. Uzdavinio salygos ispildytos,
Jono skaiciu suma lygi 0 + 7 + 8 = 15. Renkames atsakyma E.
! Konkurso salygos garantuoja, kad sis atsakymas vienintelis teisingas. Butu blogiau, jeigu
atsakymai butu, pavyzdziui tokie:

A) Tik 11

B) Tik 12

C) Tik 13

D) Tik 15

E) 15 arba 9

Mums tektu patikrinti, ar negali Jono skaiciu suma buti lygi 9.
Pagaliau ir siaip verta uzdavinius spresti, tarsi ne nebutu atsakymu (vadoveliuose daznai
ju nebuna). Tada pilnas sprendimas atrodytu siek tiek kitaip.
Jono sandauga 0, taigi jis tikrai turi 0. Onos sandauga dalijasi is 5, 0 jau uzimtas, taigi
Ona tikrai turi 5. Likusiu jos dvieju skaiciu sandauga lygi 90 : 5 = 18. Vadinasi, ji dar turi
arba a) skaicius 3 ir 6, arba b) skaicius 2 ir 9.
Atveju a) Ona turi 3, 5, 6. Mato sandauga 72 dalijasi is 3, bet dalus is 3 liko tik skaicius
9. Kitu triju Mato skaiciu sandauga lygi 72 : 9 = 8, o tai tik 1, 2 ir 4. Taigi Matas turi 1, 2,
4, 9. Jonui lieka 7 ir 8, o jo visu triju skaiciu suma 0 + 7 + 8 = 15.
Atveju b) Ona turi 2, 5 ir 9. Mato sandauga 72 dalijasi is 9, bet 9 jau nebera, todel Matas
turi du skaicius, dalius is 3, t.y. 3 ir 6. Kitu dvieju Mato skaiciu sandauga lygi 72 : 3 : 6 = 4.
Vadinasi, tai skaiciai 1 ir 4, ir Matas turi 1, 3, 4, 6. Jonui vel lieka 7 ir 8, taigi jo skaiciu suma
ta pati: 0 + 7 + 8 = 15.
Vadinasi, yra du skaiciu paskirstymo variantai, bet abiem atvejais Jonui lieka skaiciai 0,
7 ir 8, kuriu suma 15.
!! Trumpas sprendimas butu toks. Atiduodame Jonui 0. Mato skaiciu sandauga 72, Onos  90.
Visu skaiciu (be 0) sandauga lygi 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9, todel dvieju kitu Jono skaiciu sandauga
lygi 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 : 72 : 90 = 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 : 90 = 2 · 4 · 7 = 56. Vadinasi, Jonas turi
7 ir 8, jo skaiciu suma 0 + 7 + 8 = 15.

21. C
? Sunumeruokime virvuciu galus:

Dabar tas tris virvutes galima (pagal galus) vadinti 14, 26, 35.

23

Bandykime prie virvuciu prijungti komplekta A
. Tada virvute 26 su atitinkama
komplekto virvute jau sudarytu uzdara virvute, taigi komplektas A netinka. (Beje, likusieji
gabalai sudarytu kita uzdara virvute).

Prijunkime komplekta B

. Tada jau virvute 14 su savo priedu ½uzsidaro.

Sunkesnis dalykas su komplektu C
komplekta D

. Tada uzsidaro 35.

Prijungus komplekta E
gas.

. Kol kas si atveji atidekime, ir prijunkime

Lieka nepatikrintas atsakymas C

, uzsidaro virvute 14.
, ir todel (pagal konkurso salygas) jis teisin-


atveju
! Vis delto neblogai butu isitikinti, kad atveju C virvutes susijungtu i viena uzdara. Siuo
sujungus galus vaizdas bus toks:

Sekti sujungimus galima kartojant piestuku visa virvute. Beje, ir akimis matome, kad is 1
(eidami is pradziu i virsu) pateksime i 4, is 4  i 5, is 5  i 3, is 3  i 6, is 6  i 2, is 2  i 1.
Kelione baigta, mes vel taske 1, ir visos virvutes praeitos.

22. C 18
! Kadangi trecia diena Dzoja pagavo 2 pelemis daugiau nei antra diena, o antra diena  2
pelemis daugiau nei pirma diena, tai trecia diena ji pagavo 2 + 2 = 4 pelemis daugiau nei
pirma diena.

Kita vertus, Dzoja trecia diena pagavo du pirmos dienos laimikius. Kad suzinotume,
keliomis pelemis ji trecia diena pagavo daugiau nei pirma, turime is trecios dienos laimikio
atimti pirmos dienos laimiki. Vadinasi, turime is dvieju pirmos dienos laimikiu atimti pirmos
dienos laimiki. Aisku, kad tas skirtumas bus lygus pirmos dienos laimikiui. Bet zinome, kad
tas skirtumas yra 4, t.y. pirmos dienos laimikis lygus 4 pelems.
Vadinasi, antra diena Dzoja pagavo 4 + 2 = 6 peles, trecia diena 6 + 2 = 8 peles, o per
tris dienas 4 + 6 + 8 = 18 peliu.
Teisingas atsakymas C.
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!! Visa ta daugiazodyste galima pakeisti schema. Sakykime, kad pirma diena Dzojos laimikis
buvo . Tada antra diena jos laimikis buvo  + 2. Trecia diena jos laimikis buvo  + 2 + 2.
Kita vertus, trecia diena ji pagavo 2 pirmos dienos laimikius: +. Palygine siuos du uzrasus,
matome, kad  yra 2 + 2, t.y. 4.
Dar paprasciau naudotis raidemis:
Pirmos dienos laimikis: L
Antros dienos laimikis: L + 2
Trecios dienos laimikis: L + 2 + 2
Trecios dienos laimikis yra dvigubas pirmasis: L + L

Dvejopai apskaiciuotas trecios dienos laimikis juk tas pat:

L + 2 + 2 = L + L.
Matome, kad L yra 2 + 2, t.y. 4.
Tokia schema vadinama lygties sudarymu (ir sprendimu).

23. D 6
! Sunumeruokime skritulius, kaip parodyta paveikslelyje. Is S pirmu ejimu
galima sokti i 1, i 5 arba i 4 (3 atvejai). Jeigu sokama i 1, tai antras
suolis vienintelis  i 2, o tada uzbaigti galima suoliais 3 ir F arba 4 ir F.
Jeigu pirmu suoliu sokama i 5, tai turime panasius (½simetriskus nurodytiems) marsrutus S567F ir S564F. Jeigu pradedame S4, tai baigti galima
marsrutais 23F arba 67F. Visais 3 atvejais turime po 2 marsrutus, taigi
is viso yra 2 · 3 = 6 marsrutai.
Teisingas atsakymas D.

1

2

3

S

4

F

5

6

7

24. C Celestina
 jau nepaspeliosi, ir tenka pagalvoti. Reikia pradeti nuo kuo aiskesniu dalyku.
! Cia
Kadangi kazkuri is mergaiciu per abi dienas iskepe 6 kartus daugiau keksu nei sestadieni,
tai jos visu keksu skaicius dalijasi is 6. Is skaiciu 24, 25, 26, 27, 28 tik skaicius 24 dalijasi is
6, taigi 6 kartus keksu daugiau per dvi dienas kepe Ale. Is likusiu skaiciu 25, 26, 27, 28 is 3
dalijasi tik 27  tai Dalios skaicius. Liko skaiciai 25, 26, 28, ir is 4 dalijasi tik 28  tai Elzes
keksai. Liko skaiciai 25 ir 26, is 2 dalijasi tik 26  tai Celestinos skaicius. Vadinasi, 25 keksus
iskepe Berta.
Taigi, Ale sestadieni iskepe 24 : 6 = 4 keksus, Berta iskepe 25 : 5 = 5 keksus, Celestina
26 : 2 = 13 keksu, Dalia 27 : 3 = 9 keksus, Elze 28 : 4 = 7 keksus. Vadinasi, daugiausiai  13
keksu  sestadieni iskepe Celestina.
!! Pasirodo, labai gerai sprendima pradeti nuo Celestinos skaiciaus 26. Jis dalijasi tik is 2 ir
13, bet salygai tinka tik 2. Vadinasi, Celestina per dvi dienas iskepe 2 kartus keksu daugiau
nei sestadieni, o iskepe ji sestadieni 13 keksu. Kitos ju per dvi dienas kepe bent jau 3 kartus
daugiau nei sestadieni, taigi sestadieni iskepe tikrai maziau nei 30 : 3 = 10 keksu. Vadinasi,
daugiausiai keksu sestadieni iskepe Celestina.

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

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

