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Pratarme
Paprastai ziurint, Kenguros konkursas tera tik kelios desimtys (tiesa, labai nekasdienisku)
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:
½Jie 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 labai grazus, patrauklus uzdaviniai, kuriuos spresdamas gali uzsikabinti pacia tauriausia to zodzio teikiama prasme? Kaip tai zinojo (o jei ne  tai suzinojo) per 49000 Lietuvos
112 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 teigdamos, kad galva lauzyti prasminga, kad ir matematikos uzduotis besprendziant
galima patirti 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 smaiksti gali buti 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. Nuo 2016 m. rugsejo lietuviskoji Kengura glaudziasi po
Lietuvos matematikos draugijos sparnu. 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 matematiniuose, 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 niekada 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 17 diena keliavo ir gausiai sprende 78 klasiu (Kadeto amziaus grupe) mokiniai.
Be to, norintys 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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Kadetas, 7 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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Kadetas, 8 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
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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

2016 m.

Kadeto uzduociu salygos

Klausimai po 3 taskus
1. Kiek is viso yra sveikuju skaiciu tarp skaiciu 3,17 ir 20,16?
A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19
2. Kuris zenklas turi daugiausiai skirtingu simetrijos asiu?
A)

B)

C)

D)

E)
β

3. Kam lygi paveikslelyje pazymetu kampu α ir β suma?
A) 150◦ B) 180◦ C) 270◦ D) 320◦ E) 360◦
α

4. Raminta prie megstamiausio jos skaiciaus turejo prideti 26.
megstamiausio savo skaiciaus ateme 26 ir gavo −14.
skaiciaus ir 26 suma?
A) 28 B) 32 C) 36 D) 38 E) 42

Taciau vietoje to ji is
Kam lygi Ramintos megstamiausio

5. Ant stalo gulinti kvadratini popieriaus lapa Evelina apvercia per apatine jo
krastine. Tada ji dar karta lapa apvercia per desiniaja jo krastine (zr. pav.).
Kuri lapa mato Evelina?

A)

B)

C)

D)

E)

6. Kengura turi 555 kruveles akmenuku. Kiekvienoje kruveleje yra lygiai 9 akmenys. Visus siuos
akmenis ji paskirste i kruveles po 5 akmenis. Kiek kruveliu gavo Kengura?
A) 999 B) 900 C) 555 D) 111 E) 45

 mokytojai sudaro 60% visu mokytoju.
7. Mokykloje 45 mokytojai i darba vazineja dviraciais. Sie

Lygiai 12% mokytoju i darba vazineja automobiliais. Kiek mokytoju i darba vazineja automobiliais?
A) 4 B) 6 C) 9 D) 10 E) 12

8. Paveikslelyje pavaizduotas staciakampis ABCD, kurio krastiniu AB

ir CD vidurio taskai yra atitinkamai M ir N . Du apskritimai liecia
vienas kita ir sio staciakampio krastines (zr. pav.). Kam lygus
nuspalvintos srities plotas, jei zinoma, kad AB = 10?
A) 12,5 B) 20 C) 25 D) 30 E) 37,5

A

M

B

D

N

C
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9. Gerda turi dvi virves, kuriu ilgiai yra 1 m ir 2 m. Sias
virves ji sukarpe i vienodo ilgio virves.
Kuris is skaiciu negali buti lygus gautu virviu skaiciui?
A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 15

10. Keturi miestai A, B , C ir D sujungti 5 keliais, kaip pavaizduota paveikslelyje. Lenktynes prasideda mieste B , baigiasi mieste D ir kiekvienas paveikslelyje pavaizduotas kelias pravaziuojamas lygiai viena karta.
Kiek is viso yra tokiu lenktyniu marsrutu?
A) 10 B) 8 C) 6 D) 4 E) 2

B
A
C
D

Klausimai po 4 taskus
A

B

D

C

11. Paveikslelyje pavaizduoti keturi vienodi staciakampiai, sudeti i kvadrata
ABCD. Kiekvieno staciakampio perimetras lygus 16. Kam lygus kvadrato ABCD perimetras?
A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 32

12. Elena turi 49 melynus karoliukus ir viena raudona. Dali karoliuku ji pamete. Dabar melynieji
karoliukai sudaro 90% visu jos turimu karoliuku. Kiek karoliuku pamete Elena?
B) 10 C) 29 D) 39 E) 40

A) 4

13. Kuri is trupmenu yra arciausiai skaiciaus 21 ?
A) 25
B) 27
C) 29
D) 52
E) 57
79
59
57
79
92
14. Astuonios mergaites zaide keturis macus teniso turnyro ketvirtnalyje. Keturios nugaletojos
zaide du macus turnyro pusnalyje, o dvi jo nugaletojos zaide nale. Paaiskejo, kad siu macu
rezultatai yra tokie (isvardyti atsitiktine tvarka): Gerda nugalejo Elena, Patricija nugalejo
Soja, Raminta nugalejo Austeja, Raminta nugalejo Patricija, Patricija nugalejo Gerda, Evelina nugalejo Kotryna ir Raminta nugalejo Evelina. Kurios dvi mergaites zaide nale?
A) Raminta ir Austeja B) Raminta ir Patricija C) Patricija ir Gerda
D) Raminta ir Evelina E) Patricija ir Soja

15. Paveikslelyje pavaizduota gura suklijuota is kubeliu. Kuriame is atsakymo
paveiksleliu pavaizduota kita gura?

A)

B)

C)

D)

E)

16. Broliai Aurimas, Giedrius ir Simonas yra trynukai (gime ta pacia diena). Ju broliai-dvynukai

Andrius ir Jokubas yra 3 metais jaunesni. Kuris is skaiciu gali buti visu penkiu broliu amziu
suma?
A) 36 B) 53 C) 76 D) 89 E) 92
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17. Kam lygus skaiciaus 22016 + 20162 paskutinis skaitmuo?
A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8
18. Dvi kenguros Kanga ir Kenga tupi viena salia kitos ir kartu pradeda suoliuoti ta pacia kryptimi.

Kiekviena sekunde jos padaro viena suoli. Kiekvienas Kangos suolis lygus 6 m. Pirmasis
Kengos suolis lygus 1 m, kiekvienas kitas jos suolis pailgeja 1 m. Po keliu suoliu Kenga pavys
Kanga?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

19. Is septyniu losimo kauliuku suklijuota gura (zr. pav.). Bet kuriose dviejose

suklijuotose sienelese yra po tiek pat tasku. Kiek is viso tasku yra suklijuotos
guros pavirsiuje?
A) 24 B) 90 C) 95 D) 105 E) 126

20. Klaseje yra 20 mokiniu. Visi mokiniai sedi poromis. Lygiai trecdalis berniuku sedi su mergaitemis ir lygiai puse mergaiciu sedi su berniukais. Kiek berniuku yra klaseje?
A) 9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18

Klausimai po 5 taskus
21. Kvadrato plotas lygus 36. Kai kurios jo dalys yra uztusuotos (zr. pav.).
Visu uztusuotu plotu suma lygi 27. Kam lygi suma p + q + r + s?
A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10

p

q
r

s

22. Simonas ir Adomas kartu pazvelge i savo laikrodzius. Simono laikrodis veluoja 10 minuciu,
nors jis mano, kad jo laikrodis skuba 5 minutemis. Adomo laikrodis skuba 5 minutemis, nors
jis mano, kad jo laikrodis 10 minuciu veluoja. Simonas mano, kad dabar yra 12:00. Kiek dabar
laiko Adomo manymu?
A) 11:30 B) 11:45 C) 12:00 D) 12:30 E) 12:45

23. Dvylika mergaiciu susitiko kavineje. Kiekviena mergaite vidutiniskai suvalge po 1,5 sausainio.

Be to, kiekviena mergaite arba suvalge viena sausaini, arba du, arba is viso sausainiu neragavo.
Kiek is viso mergaiciu suvalge po du sausainius, jei zinoma, kad lygiai dvi is ju sausainiu
neragavo?
A) 2 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

24. Raudonkepuraite issiruose paeiliui aplankyti tris savo proseneles ir nunesti joms pyrageliu.

Kiekviena karta pries jai ieinant i proseneles namus Pilkas Vilkas suryja lygiai puse tuo metu
jos krepselyje esanciu pyrageliu. Isejusi is treciosios proseneles Raudonkepuraite pastebejo, kad
jos krepselyje pyrageliu nebeliko. Kiekvienai prosenelei Raudonkepuraite dave vienoda skaiciu
pyrageliu. Is kurio skaiciaus butinai dalijasi Raudonkepuraites krepselyje pacioje pradzioje
buvusiu pyrageliu skaicius?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9
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25. Naturalusis skaicius vadinamas itartinu, jei jo skaitmenu suma yra didesne uz jo skaitmenu
sandauga. Kiek is viso yra itartinu dvizenkliu skaiciu?
A) 13 B) 26 C) 39 D) 44 E) 79

26. Lentoje parasyti keli skirtingi naturalieji skaiciai. Dvieju maziausiu skaiciu sandauga lygi 16,
o dvieju didziausiu skaiciu sandauga lygi 225. Kam lygi visu lentoje parasytu skaiciu suma?
A) 38 B) 42 C) 44 D) 58 E) 243

27. Kvadrata 5×5 sudaro 25 balti langeliai. Vienu ejimu leidziama pakeisti bet kuriu

dvieju gretimu (bendra krastine turinciu) langeliu spalva: balti langeliai spalvinami juodai, o juodi  baltai. Kiek maziausiai ejimu reikia, norint gauti kvadrata,
pavaizduota paveikslelyje?
A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

28. Paveikslelyje pavaizduota piramide, pastatyta is keturiolikos kubeliu. Ado-

mas ant kiekvieno kubelio uzrase po viena naturaluji skaiciu. Be to, visi
ant kubeliu uzrasyti skaiciai yra skirtingi. Ant devyniu piramides pagrinde
esanciu kubeliu uzrasytu skaiciu suma lygi 50. Ant kiekvieno is auksciau
pastatytu kubeliu uzrasytas skaicius, lygus po juo esanciu keturiu kubeliu
skaiciu sumai. Kam lygus didziausias skaicius, kuri Adomas galejo uzrasyti
ant piramides virsutinio kubelio?
A) 98 B) 104 C) 110 D) 118 E) 120

?

29. Traukinys turi penkis vagonus. Kiekviename jo vagone yra bent vienas keleivis. Du keleiviai

vadinami kaimynais, jei jie yra tame paciame vagone arba gretimuose vagonuose. Yra zinoma,
kad kiekvienas sio traukinio keleivis turi arba lygiai 5, arba lygiai 10 kaimynu. Kiek is viso
keleiviu yra traukinyje?
A) 13 B) 15 C) 17 D) 20 E) Yra daugiau negu vienas atsakymas

30. Kubas 3×3×3 yra sudetas is 15 juodu ir 12 baltu

kubeliu. Penkios sio kubo sienos pavaizduotos paveiksleliuose. Kuriame is paveiksleliu yra pavaizduota
sestoji sio kubo siena?

A)

B)

C)

D)

E)

Kadeto uzduociu sprendimai
1. C 17
! Tarp skaiciu 1 ir 20,16 yra lygiai 20 sveikuju skaiciu. Atmete skaicius 1, 2 ir 3, gauname, kad
tarp skaiciu 3,17 ir 20,16 yra lygiai 20 − 3 = 17 sveikuju skaiciu.
Teisingas atsakymas C.

2. A
! Nesunku isitikinti, kad pirmasis zenklas turi lygiai keturias skirtingas simetrijos asis, antrasis
 dvi, treciasis  tris, o penktasis  viena. Ketvirtasis zenklas is viso neturi simetrijos asiu. Is
tikruju, siame zenkle rodykles rodo eisma priesinga laikrodzio rodykles krypciai. Jei zenklas
turetu bent viena simetrijos asi, tai visos rodykles turetu rodyti eisma laikrodzio rodykles
kryptimi. Taigi pirmasis zenklas turi daugiausiai simetrijos asiu.
Teisingas atsakymas A.

3. C 270◦
◦
◦
! Kampu α ir β gretutiniai kampai, lygus 180 − α ir 180 − β , yra staciojo trikampio smailieji
◦
◦
◦
◦
kampai, kuriu suma lygi 90 : 180 − α + 180 − β = 90 . Is cia randame α + β = 270◦ .
Teisingas atsakymas C.

4. D 38
! Kadangi Raminta atemusi is savo megstamiausio skaiciaus 26 gavo skaiciu −14, tai jos
megstamiausias skaicius yra −14 + 26 = 12. Taigi Ramintos megstamiausio skaiciaus ir 26
suma lygi 12 + 26 = 38.
Teisingas atsakymas D.

13



UZDUO
CIU
SPRENDIMAI

14

5. B
! Evelina, pirma karta pervertusi popieriaus lapa (tarkime, kad popieriaus lapas yra permatomas), mato lapa

 lapa apvertusi per desiniaja jo krastine ji mato lapa
Si

Teisingas atsakymas B.

6. A 999
! Kengura is viso turi 555 × 9 akmenuku, kuriuos suskirsciusi kruvelemis po 5 akmenukus, is
viso gaus 555 × 9 : 5 = 111 × 9 = 999 kruveles.
Teisingas atsakymas A.

7. C 9
1
1
! 45 mokytojai sudaro 60% visu mokytoju. Vadinasi, 5 ×45 = 9 mokytojai sudaro 5 ×60% = 12%
visu mokytoju. Taigi lygiai 9 mokytojai i darba vazineja automobiliais.
Teisingas atsakymas C.

8. C 25
! Staciakampio ABCD krastine AD lygi ibrezto apskritimo skersmeniui, o krastine AB lygi
dvigubam ibrezto apskritimo skersmeniui. Taigi AB = 2AD. Kadangi AB = 10, tai AD = 5.
Taskus M ir N sujunge atkarpa, gauname du vienodus kvadratus  AM N D ir M BCN .
Uztenka rasti kvadrato AM N D nuspalvintos srities plota, nes jis lygus pusei staciakampio
ABCD nuspalvintos srities ploto.
Tare, kad kvadratas AM N D yra popierinis ir perlenke ji isilgai istrizaines AN gausime,
kad kiekviena trikampio AN D nuspalvinta sritis sutaps su atitinkama trikampio AN M nenuspalvinta sritimi, o kiekviena nenuspalvinta trikampio AN D sritis sutaps su atitinkama trikampio AN M nuspalvinta sritimi. Kadangi trikampiu AN D ir AN M plotai lygus, tai nuspalvintos
kvadrato AM N D srities plotas S lygus pusei sio kvadrato ploto: S = 12 SAM N D = 21 AD2 = 25
.
2
Taigi staciakampio ABCD nuspalvintos srities plotas lygus 2S = 25.
Teisingas atsakymas C.

15
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9. B 8
! Tarkime, kad Gerda 1 m ilgio virve sukarpe i x vienodu daliu. Tada 2 m ilgio virve ji sukarpe
i 2x daliu. Taigi Gerda is viso gavo 3x vienodu daliu. Kadangi skaicius 3x dalijasi is 3,
tai Gerdos gautu virviu skaicius negali buti lygus atsakyme B nurodytam skaiciui 8, kuris
nesidalija is 3.
Nesunku isitikinti, kad Gerdos gautu virviu skaicius gali buti lygus bet kuriam atsakymuose A, C, D ir E nurodytam skaiciui. Is tikruju, kai x = 2, 3, 4 ir 5, gautu virviu skaicius
bus lygus atitinkamai 6, 9, 12 ir 15.
Teisingas atsakymas B.

10. C 6
! Lenktyniu marsruta zymekime BP RST D, kur raidemis B , P , R, S , T ir D eiles tvarka
isvardinti lenktyniu marsrutu aplankyti miestai. Lenktyniu pradzioje is miesto B galima
vaziuoti arba i miesta A arba i C arba i D. Taigi P = A, P = C arba P = D.
Tarkime, kad P = A. Is miesto A vedu du keliai  i miestus B ir D. Taciau R 6= B ,
nes du kartus tuo paciu keliu vaziuoti negalima. Todel R = D. Tada S = B arba S = C .
Jei S = B , tai T = C (T 6= A ir T 6= D, nes du kartus tuo paciu keliu vaziuoti negalima) ir
gauname marsruta BADBCD. Jei S = C , tai T = B ir gauname marsruta BADCBD.
Jei P = C , tai panasiai gauname du marsrutus  BCDABD ir BCDBAD.
Tarkime, kad P = D. Tada R = A arba R = C ir kiekvienu atveju gauname po viena
marsruta  BDABCD ir BDCBAD.
Taigi is viso yra 6 lenktyniu marsrutai. Teisingas atsakymas C.

11. E 32
! Kvadrato ABCD krastines ilgis lygus staciakampio ilgesniosios ir trumpesniosios krastiniu
ilgiu sumai, kuri lygi pusei staciakampio perimetro. Taigi kvadrato ABCD krastines ilgis
lygus 16
= 8, todel jo perimetras lygus 4 · 8 = 32.
2
Teisingas atsakymas E.

12. E 40
! Jei Elena butu pametusi raudona karoliuka, tai dabar turetu vien melynus karoliukus. Taigi
Elena pamete keleta melynu karoliuku. Dabar Elenos melyni karoliukai sudaro 90% visu jos
turimu karoliuku, todel vienas raudonas karoliukas sudaro 10% visu jos karoliuku. Vadinasi,
Elena dabar turi 9 melynus karoliukus. Taigi Elena pamete 49 − 9 = 40 melynu karoliuku.
Teisingas atsakymas E.
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13. C

29
57

! Suskaiciuokime visus skirtumus:

1 25
29
−
=
,
2 79
158
1 27
5
B) −
=
,
2 59
118
29 1
1
C)
− =
,
57 2
114
52 1
25
D)
− =
,
79 2
158
57 1
11
E)
− = .
92 2
92
A)

29
25
Kadangi 158
> 158
, tai trupmena 52
yra arciau skaiciaus 12 negu trupmena 25
. Kita vertus
79
79
25
2
1
1
29
1
52
> 158 = 79 > 114 , todel trupmena 57 yra arciau skaiciaus 2 negu trupmena 79 .
158
29
yra arciau skaiciaus 21 negu atsakymuose B ir E parasytos
Liko isitikinti, kad trupmena 57
trupmenos. Is tikruju,

5
2
1
1
11
1
1
>
=
>
ir
>
>
.
118
118
59
114
92
92
114
29
Taigi trupmena 57
yra arciausiai skaiciaus 12 .
Teisingas atsakymas C.
50 54 58 104 114
29
5
!! Padauginkime visus siuos skaicius is 2. Skaiciai 79 , 59 , 57 , 79 , 92 skiriasi nuo 1 taip: 79 , 59 ,
1 25 22
1
2
, , . Panasu, kad maziausias is ju 57
= 114
. Is tikruju  dabar jo skaitiklis maziausias, ir
57 79 92
vardiklis didziausias.

14. B Raminta ir Patricija
! Mergaites, kurios zaide nale, nugalejo ketvirtnalio ir pusnalio macuose, todel jos turi bent
po dvi pergales. Uzdavinio salygoje duota, kad Raminta laimejo tris macus, o Patricija  du.
Kitos mergaites laimejo po viena maca arba is viso nelaimejo nei vieno maco. Vadinasi, nale
zaide Raminta ir Patricija.
Teisingas atsakymas B.
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15. B
! Nesunku isitikinti, kad atsakymo variantuose A, C, D ir E pavaizduota uzdavinio salygoje
 gura taip pat pavaizduota paveikslelyje kaireje.
duota gura. Si

Paveikslelyje desineje pavaizduota atsakymo varianto B gura. Aisku, kad sios guros yra
skirtingos (sukiojant kairiaja neimanoma gauti desiniosios).
Teisingas atsakymas B.

16. D 89
! Jei dvynukai butu 3 metais vyresni, tai visi broliai butu to paties amziaus, o ju amziu suma
S +6 dalintusi is 5. Vadinasi, visu broliu amziu sumos S dalybos is 5 liekana yra 4. Kita vertus,
tik atsakymo variante D) parasyto skaiciaus 89 dalybos is 5 liekana lygi 4. Vadinasi, visu broliu
amziu suma lygi 89 (dvynukai yra 19 − 3 = 16 metu amziaus, trynukai yra (89 + 6) : 5 = 19
metu amziaus).
Teisingas atsakymas D.

17. B 2
2016
+ 20162 = 16504 + 20162 . Jei naturaliojo
! Salygoje duota skaiciu galima perrasyti taip: 2
skaiciaus paskutinis skaitmuo yra 6, tai ir bet kurio jo laipsnio (su naturaliuoju rodikliu)
paskutinis skaitmuo bus 6. Taigi skaiciu 16504 ir 20162 paskutiniai skaitmenys lygus 6. Vadinasi,
sumos 16504 + 20162 paskutinis skaitmuo lygus 2.
Teisingas atsakymas B.

18. B 11
! Pirmuoju suoliu atstumas tarp kenguru pailgeja 5 m, antruoju  4 m, treciuoju  3 m, ket stuoju suoliu atstumas tarp Kangos ir Kengos islieka
virtuoju  2 m, penktuoju  1 m. Se
nepakites. Toliau kiekvienu suoliu atstumas tarp kenguru mazeja: septintu suoliu atstumas
sumazeja 1 m, astuntu  2 m, devintu  3 m, desimtu  4 m, o vienuoliktu  5 m. Taigi Kenga
pavys Kanga po vienuolikos suoliu.
Teisingas atsakymas B.

19
 uzdavini galima spresti ir kitu budu. Tam reikes formules
!! Si

1 + 2 + ··· + n =

n(n + 1)
,
2

kuri teisinga su visais naturaliaisiais skaiciais n. Tarkime, kad po n suoliu Kenga pavys Kanga.
Tada jos bus nusuoliavusios ta pati atstuma. Per n suoliu Kanga nusuoliuos 6n metru atstuma,
metru atstuma. Taigi 6n = n(n+1)
. Abi lygybes
o Kenga nusuoliuos 1 + 2 + · · · + n = n(n+1)
2
2
puses padalije is n ir padaugine is 2, gauname lygybe 12 = n + 1. Taigi n = 11, t. y. Kenga
pavys Kanga po 11 suoliu.

19. D 105
! Figuros pavirsius sudarytas is visu 6 kubeliu sieneliu, isskyrus tas sieneles, kurios suklijuotos su
guros centre esancio kubelio sienelemis (jose pazymetu tasku suma lygi 1+2+3+4+5+6 = 21).
Taigi guros pavirsiuje pazymetu tasku skaicius lygus 6 · (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) − (1 + 2 + 3 +
4 + 5 + 6) = 5 · 21 = 105.
Teisingas atsakymas D.

20. B 12
! Berniuku, sedinciu su mergaitemis, skaiciu pazymekime x. Tada, pagal uzdavinio salyga,
klaseje yra lygiai 3x berniuku. Be to, lygiai x mergaiciu sedi kartu su berniukais. Kadangi
lygiai puse mergaiciu sedi kartu su berniukais, tai klaseje yra lygiai 2x mergaiciu. Taigi klaseje
yra lygiai 3x + 2x = 5x mokiniu. Pagal uzdavinio salyga, 5x = 20. Is cia gauname, kad x = 4.
Vadinasi, klaseje yra lygiai 3x = 12 berniuku.
Teisingas atsakymas B.

21. D 9
! Kadangi kvadrato plotas lygus 36, tai jo krastines ilgis lygus 6. Nubrezus kvadrato istrizaine
AC , uztusuota kvadrato dalis sudaryta is keturiu trikampiu  P , Q, R ir S (zr. pav).

B

p
P

Q
R

A

q C
r

S s
D
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Visi sie trikampiai turi vienodo ilgio aukstine: kvadrato krastine AB yra trikampiu P ir

Q aukstine, o krastine AD yra trikampiu R ir S aukstine. Zinome,
kad trikampio, kurio
krastines ilgis lygus a, o aukstines, nuleistos i sia krastine, ilgis lygus h, plotas lygus 21 ah.
Taigi uztusuotos dalies plotas lygus trikampiu P , Q, R ir S plotu sumai:

1
1
1
1
1
p · AB + q · AB + r · AD + s · AD = AB(p + q + r + s) = 3(p + q + r + s).
2
2
2
2
2
Pagal uzdavinio salyga, 3(p + q + r + s) = 27. Is cia gauname, kad p + q + r + s = 9.
Teisingas atsakymas D.

22. D 12:30
! Simonas mano, kad jo laikrodis skuba 5 minutemis, todel jo laikrodis rodo laika 12:05. Kadangi
Simono laikrodis veluoja 10 minuciu, tai is tikruju dabar yra 12:15. Kita vertus, Adomo
laikrodis skuba 5 minutemis, todel dabar jis rodo 12:20. Vadinasi, Adomas mano, kad dabar
yra 12:30.
Teisingas atsakymas D.

23. E 8
! Mergaiciu, kurios suvalge po du sausainius, skaiciu pazymekime x. Kadangi lygiai dvi mergaites sausainiu neragavo, tai lygiai 10−x mergaiciu suvalge po viena sausaini. Taigi mergaites
is viso suvalge 2 · x + 1 · (10 − x) = 10 + x sausainiu. Vadinasi, vidutiniskai jos suvalge po
10+x
sausainiu. Todel 10+x
= 1,5. Is cia gauname, kad x = 8. Taigi 8 mergaites suvalge po du
12
12
sausainius.
Teisingas atsakymas E.

24. D 7
! Sakykime, kad Raudonkepuraite kiekvienai prosenelei dave po x pyrageliu. Kadangi Raudonkepuraite isejusi is treciosios proseneles namu pyrageliu nebeturejo, tai vilkas prie treciosios
proseneles namu surijo x pyrageliu. Todel Raudonkepuraite iseidama is antrosios proseneles
namu krepselyje turejo lygiai 2x pyrageliu. Antrajai prosenelei Raudonkepuraite taip pat
dave x pyrageliu, todel vilkas prie antrosios proseneles namu surijo lygiai 2x + x = 3x pyrageliu. Vadinasi, Raudonkepuraite is pirmosios proseneles namu isejo krepselyje nesdama 6x
pyrageliu. Kadangi pirmoji prosenele taip pat gavo x pyrageliu, tai vilkas prie jos duru surijo
6x + x = 7x pyrageliu. Taigi Raudonkepuraite pacioje pradzioje turejo lygiai 2 · 7x = 14x
pyrageliu. Skaicius 14x su bet kokiu naturaliuoju skaiciumi x dalijasi is 7. Kita vertus, Raudonkepuraites pacioje pradzioje turetu pyrageliu skaicius nebutinai dalijasi is 4, 5, 6 ar 9. Is
tikruju, Raudonkepuraite pacioje pradzioje galejo tureti lygiai 14 pyrageliu (visos proseneles
gauna po 1 pyrageli, o vilkas prie ju namu suryja atitinkamai po 7, 3 ir 1 pyrageli).
Teisingas atsakymas D.
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25. B 26
! Sakykime, kad dvizenklis skaicius ab = 10a + b yra itartinas; cia a ir b  atitinkamai desimciu
ir vienetu skaitmenys. Jei b = 0, tai skaiciaus a0 skaitmenu suma lygi a, o skaitmenu sandauga
lygi nuliui. Tokiu dvizenkliu skaiciu is viso yra 9 ir visi jie itartini. Panasiai gauname, kad
visi pavidalo a1 skaiciai, kuriu taip pat yra lygiai 9, yra itartini. Tarkime, kad b > 2. Kadangi
skaicius ab yra itartinas, tai a + b > ab. Is cia gauname nelygybe

a<

b
b−1+1
1
1
=
=1+
61+
= 2.
b−1
b−1
b−1
2−1

Taigi a < 2 ir todel a = 1 (a 6= 0, nes ab  dvizenklis skaicius). Pavidalo 1b, b > 2, dvizenkliu
skaiciu yra lygiai 8 ir visi jie yra itartini. Vadinasi, is viso yra lygiai 9 + 9 + 8 = 26 itartini
dvizenkliai skaiciai.
Teisingas atsakymas B.
!! Kaip daznai atsitinka, patogu is pradziu rasti neitartinu skaiciu kieki. Kadangi dvizenklis
skaicius ab itartinas, kai ab < a + b, tai jis neitartinas, kai ab > a + b. Perkele a ir b i kaire
ir prie abieju nelygybes pusiu prideje po 1, gauname (a − 1)(b − 1) > 1. Netinka a = 0 (nes
skaicius dvizenklis) ir a = 1 (nes tada kaire puse lygi 0). Kiekvienam a > 2 netinka tik b = 0
ir b = 1 (kaire puse bus 6 0). Taigi kiekviena is 8 skaitmens a reiksmiu (tai reiksmes nuo 2 iki
9) atitinka 8 skaitmens b reiksmes, todel neitartinu skaiciu yra 8 · 8 = 64. Kadangi dvizenkliu
skaiciu yra 99 − 9 = 90, tai itartinu skaiciu turime 90 − 64 = 26.

26. C 44
! Dvieju maziausiu lentoje parasytu skaiciu sandauga lygi 16, todel sie skaiciai yra 1 ir 16 arba 2
ir 8. Taciau 1 ir 16 negali buti du maziausi lentoje parasyti skaiciai, nes tada dvieju didziausiu
sandauga butu ne mazesne uz 17·18 > 15·15 = 225. Taigi du maziausi lentoje parasyti skaiciai
yra 2 ir 8. Kita vertus, du didziausi lentoje parasyti skaiciai yra didesni uz 8, o ju sandauga
lygi 225. Skaiciu 225 = 3 · 3 · 5 · 5 galima vieninteliu budu isreiksti dvieju skirtingu naturaliuju
skaiciu didesniu uz 8 sandauga: 225 = 9 · 25. Todel du didziausi lentoje parasyti skaiciai yra
9 ir 25. Vadinasi, lentoje parasyti sie keturi skaiciai: 2, 8, 9 ir 25. Taigi visu lentoje parasytu
skaiciu suma lygi 2 + 8 + 9 + 25 = 44.
Teisingas atsakymas C.
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27. B 12
! Spalvinkime (bet kokia tvarka  nuo jos niekas nepriklauso) tas langeliu
poras, kur bendra krastine paryskinta (zr. pav.). Taip per 12 ejimu
ir gausime norima rezultata: viena karta spalvinti langeliai taps juodi,
o du ar keturis kartus spalvintieji liks balti. Langelis spalvinamas tiek
kartu, kiek jis turi paryskintu krastiniu.
Liko isitikinti, kad maziau ejimu nepakaks. Tam tereikia pastebeti,
kad jokie du langeliai, kurie turi buti nuspalvinti juodai, nera gretimi.
Todel vienu ejimu juodai nuspalvinsime daugiausiai viena is ju. Kadangi reikia gauti 12 juodu
langeliu, tai ir ejimu prireiks bent 12. Beje, sis pastebejimas taip pat paaiskina, kaip gauti jau
nurodytus 12 ejimu: kiekvienam langeliui, tampanciam juodu, skiriama po viena is 12 ejimu,
todel reikia zutbut vengti spalvinti siuos langelius daugiau nei viena karta.
Teisingas atsakymas B.

28. D 118
! Ant devyniu piramides pagrinde esanciu kubeliu parasytus skaicius pazymekime taip, kaip
parodyta lenteleje.

a1
b4
a4

b1
c
b3

a2
b2
a3

Tada ant keturiu kubeliu, kurie stovi ant piramides pagrindo kubeliu, yra uzrasyti skaiciai

a1 + b1 + c + b4 , b1 + a2 + b2 + c, b2 + a3 + b3 + c, b4 + c + b3 + a4 .
Todel ant piramides virsutinio kubelio uzrasytas skaicius

a1 + a2 + a3 + a4 + 2(b1 + b2 + b3 + b4 ) + 4c.
 skaiciu pazymekime S . Kadangi ant devyniu piramides pagrinde esanciu kubeliu uzrasytu
Si
skaiciu suma lygi 50, tai

S = 2(a1 + a2 + a3 + a4 + b1 + b2 + b3 + b4 + c) + 2c − (a1 + a2 + a3 + a4 ) =
= 2 · 50 + 2c − (a1 + a2 + a3 + a4 ).
Visi ant piramides pagrindo kubeliu uzrasyti skaiciai yra skirtingi, todel

c = 50 − (a1 + a2 + a3 + a4 + b1 + b2 + b3 + b4 ) 6 50 − (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) = 14.
Taigi

S = 100 + 2c − (a1 + a2 + a3 + a4 ) 6 100 + 2 · 14 − (1 + 2 + 3 + 4) = 118.

23
Irodeme, kad ant piramides virsutinio kubelio uzrasytas skaicius nevirsija 118. Kita vertus, jei
Adomas ant piramides pagrindo kubeliu uzrasys skaicius taip, kaip pavaizduota lenteleje, tai
ant virsutinio piramides kubelio bus uzrasytas skaicius 118.

1
8
4

5
14
7

2
6
3

Teisingas atsakymas D.

29. C 17
! Sunumeruokime vagonus, pradedami krastiniu, paeiliui skaiciais nuo 1 iki 5. Kadangi krastinio
(1-o ar 5-o) vagono keleiviai turi bent vienu kaimynu maziau negu jam gretimo vagono keleiviai
(kurie turi dar bent viena kaimyna viduriniajame vagone), tai krastiniu vagonu keleiviai turi
po 5 kaimynus, o jiems gretimu vagonu keleiviai turi po 10 kaimynu. Kadangi krastiniu
vagonu keleiviai turi po 5 kaimynus, tai bet kuriuose dviejuose nuo krasto vagonuose is viso
vaziuoja 6 keleiviai. Taigi antrojo vagono keleiviai turi 5 kaimynus pirmajame ir antrajame
vagonuose. Kadangi antrojo vagono keleiviai turi po 10 kaimynu, tai treciajame vagone yra
lygiai 5 keleiviai. Vadinasi, traukinyje is viso vaziuoja 6 + 6 + 5 = 17 keleiviu.
Teisingas atsakymas C.
Pastaba. Nesunku isitikinti, kad penkiu vagonu traukinyje galima taip susodinti keleivius, kad uzdavinio salyga butu tenkinama. Pavyzdziui, pirmame, antrame, treciame, ketvirtame ir penktame vagonuose vaziuoja atitinkamai 3, 3, 5, 3 ir 3 keleiviai.

30. A
! Visu sesiu kubo sienu juodu kampiniu kvadrateliu skaicius yra tris kartus didesnis uz kubo
juodu kampiniu kubeliu skaiciu. Todel atsakymo variantuose B, C ir D pavaizduotos sienos
netinka, nes tais atvejais visu sesiu kubo sienu kampiniu juodu kvadrateliu skaicius nesidalija
is 3. Taigi liko atsakymo variantai A ir E. Irodysime, kad atsakymo variantas E netinka.
Tarkime, kad sestoji kubo siena pavaizduota atsakymo variante E. Suskaiciuokime, kiek
kubo pavirsiuje yra juodu kubeliu. Kadangi sesiose kubo sienose is viso yra 18 juodu kampiniu
= 6 kampiniai kubo kubeliai yra juodi.
kvadrateliu, tai lygiai 18
3
Kubo sienos kvadrateli pavadinkime krastiniu-viduriniu, jei jis turi vienintele bendra
krastine su sios sienos krastinemis. Visu sesiu kubo sienu krastiniu-viduriniu juodu kvadrateliu skaicius, kuris lygus 10, yra du kartus didesnis uz juodu kubeliu, priklausanciu lygiai
dviems sienoms, skaiciu. Taigi yra lygiai 5 juodi kubeliai, priklausantys lygiai dviems kubo
sienoms.
Liko suskaiciuoti juodus kubelius, priklausancius vienintelei kubo sienai. Tokiu kubeliu
 skaicius lygus 5.
skaicius lygus kubo visu sesiu sienu juodu centriniu kvadrateliu skaiciui. Sis
Vadinasi, kubo pavirsiuje yra lygiai 6 + 5 + 5 = 16 juodu kubeliu. Taciau taip buti negali,
nes pagal uzdavinio salyga kubas sudetas is 15 juodu kubeliu.
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Liko atsakymo variantas A. Paveikslelyje galima matyti kubo, kurio penkios sienos pa kubo
vaizduotos uzdavinio salygoje, o sestoji  atsakymo variante A, pavirsiaus isklotine. Sio
pavirsiu sudaro 15 juodu ir 11 baltu kubeliu. Kubo centrinis kubelis yra baltas.

Teisingas atsakymas A.

Atsakymai
Uždavinio 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
C
A
C
D
B
A
C
C
B
C
E
E
C
B
B
D
B
B
D
B
D
D
E
D
B
C
B
D
C
A

