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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 910 klasiu (Junioro 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

6

Junioras, 9 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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Junioras, 10 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
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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

2016 m. Junioro uzduociu salygos
Klausimai po 3 taskus
1. Keturiu skaiciu aritmetinis vidurkis lygus 9. Koks yra ketvirtasis skaicius, jei pirmieji trys
lygus 5, 9 ir 12?
A) 6 B) 8 C) 9

D) 10

E) 36

2. Kokia yra apytiksle reiskinio 17·0,3·20,16
reiksme?
999
A) 0,01 B) 0,1 C) 1 D) 10 E) 100
3. Ruta atsake i kiekviena is 30 testo klausimu, bet dalis atsakymu buvo klaidingi. Teisingu

atsakymu skaicius buvo 50% didesnis uz klaidingu atsakymu skaiciu. I kelis klausimus Ruta
atsake teisingai?
A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20

4. Keturi is atsakymuose nurodytu tasku yra vieno kvadrato virsunes. Kuris taskas nera virsune?
A) (−1; −3) B) (0; −4) C) (−2; −1) D) (1; 1) E) (3; −2)
5. Naturalusis skaicius x dalijasi is 6 su liekana 3. Su kokia liekana is 6 dalijasi skaicius 3x?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0
6. Kelios savaites trunka 2016 valandu?
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16
7. Lukas, dar neismokes rasyti neigiamuju skaiciu su minusu priekyje, sugalvojo savo zymejimo
buda. Sveikuosius skaicius mazejimo tvarka jis raso taip: . . ., 3, 2, 1, 0, 00, 000, 0000, . . . .
Kaip Lukas uzrasytu sumos 000 + 0000 rezultata?
A) 1 B) 00000 C) 000000 D) 0000000 E) 00000000

8. Losimo kauliuko sienose pazymeti skaiciai 2, 4, 6, −1, −3, −5. Kokios sumos neimanoma
gauti, paridenus si kauliuka du kartus?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 7 E) 8

9. Vienu ejimu leidziama sukeisti dvi gretimas zodzio raides. Kiek maziausiai ejimu reikia, norint
is zodzio VELO gauti zodi LOVE ?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
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SALYGOS

10. Julius uzrase penkis skirtingus nenulinius skaitmenis ir pastebejo, kad jokiu dvieju skaitmenu
suma nera lygi 10. Kuris skaitmuo neabejotinai yra vienas is Juliaus uzrasytuju?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Klausimai po 4 taskus
11. Duotos lygybes a + 5 = b2 − 1 = c2 + 3 = d − 4. Kuris is skaiciu a, b, c, d didziausias?
A) a B) b C) c D) d E) Neimanoma nustatyti
12. Lentele 3×3 sudaro 9 vienetiniai langeliai, i du is ju ibrezta po apskritima (zr.
pav.).√Koks yra atstumas
tarp apskritimu
?
√
√
A) 2 2 − 1 B) 2 + 1 C) 2 2 D) 2

E) 3

13. Astuonios merginos teniso turnyre suzaide keturis ketvirtnalinius macus. Keturios laimetojos

suzaide du pusnalinius macus, o dvi pusnaliu laimetojos suzaide nala. Macu rezultatai
(nebutinai nurodyta tvarka) yra tokie: Brone nugalejo Agne, Chloja nugalejo Daina, Guste
nugalejo Hana, Guste nugalejo Chloja, Chloja nugalejo Brone ir Elze nugalejo Flora. Koks
septintojo maco rezultatas?
A) Guste nugalejo Brone B) Chloja nugalejo Agne C) Elze nugalejo Chloja
D) Brone nugalejo Hana E) Guste nugalejo Elze
1

14. Kokia pavaizduoto trikampio ploto dalis nudazyta?
A) 80%
B) 85%
C) 88%
D) 90%
E) Neimanoma nustatyti

1

3

3

1

1
3

1

15. Marius kuria magiskaji daugybos kvadrata. Jis turi panaudoti visus skaicius 1, 2,

4, 5, 10, 20, 25, 50 ir 100, du is ju jau irase (zr. pav.) Skaiciu sandaugos visose
eilutese, stulpeliuose ir abiejose istrizainese turi buti vienodos. Koki skaiciu reikia
irasyti vietoj x?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 10 E) 25

20

1

1
x

16. Meistras nori viela apjuosti sesis 2 cm skersmens vamzdelius.
Jam reikia pasirinkti viena is dvieju budu (zr. pav.). Kam
lygus vielos kairiajame paveikslelyje ilgio ir vielos desiniajame
paveikslelyje ilgio skirtumas (centimetrais)?
A) −π B) −4 C) π D) 4 E) 0

17. Ant stalo guli astuoni lapeliai su uzrasytais skaiciais 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ir 128. Ieva paeme
kelis lapelius, o likusius atidave Aliui. Norint gauti Ievos skaiciu suma, prie Aliaus skaiciu
sumos reikia dar prideti 31. Kiek lapeliu turi Ieva?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
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18. Petras nori nuspalvinti 3×3 lenteles visus langelius taip, kad bet kurie langeliai, esantys vienoje
eiluteje, viename stulpelyje arba vienoje is dvieju istrizainiu, butu skirtingu spalvu. Kiek
maziausiai spalvu prireiks Petrui?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

19. Paveikslelyje pavaizduotas kubas. Kokia yra pazymetu keturiu kampu suma?
A) 315◦ B) 330◦ C) 345◦ D) 360◦ E) 375◦
20. Kenguru respublikoje gyvena 2016 kenguru. Vienos is ju rudos, kitos pilkos (kiekvienos spalvos

kenguru yra bent po viena). Kiekviena kengura apskaiciavo kitos spalvos nei ji pati kenguru
skaiciaus ir tos pacios spalvos kaip ji kenguru (iskaitant ja pacia) skaiciaus santyki. Kokia yra
visu 2016 trupmenu suma?
A) 2016 B) 1344 C) 1008 D) 672 E) Neimanoma nustatyti

Klausimai po 5 taskus

pav.). Stulpo aukstis yra 1 m, o pagrindo perimetras lygus 15 cm. Vijoklis augdamas kilo aukstyn tolygiai. Koks yra vijoklio ilgis?
A) 0,75 m B) 1 m C) 1,25 m D) 1,5 m E) 1,75 m

1m

21. Vijoklis augdamas lygiai penkis kartus apsivijo aplink statu apskrita stulpa (zr.

22. Kokia didziausia liekana galima gauti, dvizenkli naturaluji skaiciu padalijus is jo skaitmenu
sumos?
A) 13 B) 14

C) 15

D) 16

E) 17

23. 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

24. Motorine valtis upe pasroviui is X i Y plaukia 4 valandas, o atgal pries srove is Y i X ji plaukia
6 valandas. Per kiek laiko is X i Y nuplauktu sroves nesamas rastas?
A) 5 B) 10 C) 12 D) 20 E) 24

25. Kenguru respublikoje kiekviena menesi sudaro 40 dienu, sunumeruotu skaiciais nuo 1 iki 40.

Diena yra sventadienis, jei jos numeris dalijasi is 6 arba yra pirminis skaicius. Kiek kartu per
Kenguru menesi tarp dvieju sventadieniu dirbama lygiai viena diena?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

26. Trikampio dvieju aukstiniu ilgiai yra 10 ir 11. Kuris skaicius negali buti treciosios aukstines
ilgis?
A) 5

B) 6

C) 7

D) 10

E) 100
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27. Jokubas uzrase keturis is eiles einancius naturaliuosius skaicius. Tada jis apskaiciavo keturias
sumas, imdamas po tris is uzrasytuju skaiciu. Ne viena is sumu nera pirminis skaicius. Koki
maziausia skaiciu galejo uzrasyti Jokubas?
A) 12 B) 10 C) 7 D) 6 E) 3

28. Papietauti uz apskrito stalo susedo keturi sportininkai, vyrai ir moterys: ciuozejas, slidinin-

 zejas sedejo
kas, ledo ritulininkas ir snieglentininkas. Slidininkas sedejo Ausrai is kaires. Ciuo
priesais Bena. Ema ir Fredas sedejo greta. Ledo ritulininkui is kaires sedejo moteris. Kokiu
sportu uzsiima Ema?
 zimas
A) Ciuo
B) Slidinejimas
C) Ledo ritulys
D) Snieglenciu sportas
E) Neimanoma nustatyti


29. Sios
dienos data yra 2016-03-17. Data MMMM-mm-dd vadinsime stulbinancia, jei visi 8 ja
sudarantys skaitmenys skirtingi. Koks bus menuo, kai sulauksime artimiausios stulbinancios
datos?
A) Kovas B) Birzelis C) Liepa D) Rugpjutis E) Gruodis

30. Kenguru respublikoje gyvena 2016 kenguru, sunumeruotu nuo K1 iki K2016. Viena diena

kiekviena kengura nuo K1 iki K2015 susidauze kaktomis su tiek kenguru, koks yra jos numeris.
Su keliomis bendrapilietemis ta diena susidauze K2016?
A) 1 B) 504 C) 672 D) 1008 E) 2015

Junioro uzduociu sprendimai
1. D 10
! Ieskomas skaicius x turi tenkinti lygybe (x + 5 + 9 + 12)/4 = 9. Taigi x + 26 = 9 · 4 = 36 ir
x = 10.

2. B 0,1
! Verta pastebeti, kad 17 · 0,3 = 17 · 3 · 0,1 = 51 · 0,1 = 5,1 ≈ 5. Kitus skaicius suapvalinkime,
pries atlikdami su jais veiksmus:

(17 · 0,3) · 20,16
5 · 20
100
1
≈
=
=
= 0,1.
999
1000
1000
10
Galima nujausti, kad trupmenos reiksme apvalindami pakeiteme nedaug. Tiksli reiksme lygi
0,102(918).

3. D 18
? Akivaizdu, kad teisingu atsakymu buvo daugiau nei klaidingu, taigi daugiau nei puse. Lieka
variantai D ir E. Skaicius 20 yra 100%, o ne 50% didesnis uz skaiciu 30 − 20 = 10, todel
netinka. Renkames atsakyma D.
! Jei Ruta klaidingai atsake i a klausimu, tai teisingu atsakymu buvo a ir dar 50% nuo a, taigi
is viso a + 0,5a = 1,5a. Tada 30 = 1,5a + a = 2,5a =⇒ 60 = 5a =⇒ a = 60 : 5 = 12. Ruta
teisingai atsake i 30 − 12 = 18 klausimu.

4. A (−1; −3)
? Norint gauti atsakyma, pakaktu kuo tiksliau pavaizduoti
5 duotus taskus koordinaciu plokstumoje ir iziureti, kuriu
keturiu tasku aibe turi net keturias simetrijos asis (zr. pav.).
Klaidinti gali tasku A ir B tarpusavio artumas. Kuris is ju
yra ketvirtoji virsune? Pastebekime, kad taskas E yra per 2
i desine ir per 3 i apacia nuo tasko D. Del kvadrato simetriskumo ketvirtoji virsune tiek pat nutolusi nuo C . Gauname
taska (−2 + 2; −1 − 3) = B . Renkames atsakyma A.

D

C
E
A
B

! Keturkampis√BCDE (zr. ? dalies paveiksleli) yra kvadratas, nes jo visos krastines lygios
(ju ilgis yra 13), o gretimos krastines statmenos (tai galima irodyti, pasinaudojant vektoriu
skaliarine sandauga). Kadangi bet kurios trys virsunes vienareiksmiskai apibrezia kvadrata,
tai viena is virsuniu pakeisti tasku A ir gauti kita kvadrata nepavyks.

13
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5. B 3
? Tereikia paimti bet kuria tinkama x reiksme, pvz., x = 9. Tada 3x = 27 = 6 · 4 + 3, taigi ir
vel gauname liekana 3.
! Skaicius x turi pavidala x = 6y + 3, kur y yra skaiciaus x dalybos is 6 su liekana dalmuo. Tada
3x = 18y + 9 = 6(3y + 1) + 3. Tai reiskia, kad dalydami 3x is 6 gausime dalmeni 3y + 1 ir
liekana 3.

6. D 12
? Ieskoma skaiciu pazymekime x. Paroje yra 24 valandos, o savaiteje  7 paros. Todel x savaiciu
yra 7x paru ir 24 · 7x = 2016 valandu. Dalybos kampu galima isvengti, nagrinejant paskutini
skaitmeni vietoj viso skaiciaus: skaicius 24 · 7x turi baigtis skaitmeniu 6, todel juo baigiasi ir
skaiciai 4 · 7x = 28x bei 8x. Taigi x negali baigtis skaitmeniu 6, 8 ar 0. Lieka atsakymas D.
! x = 2016 : (24 · 7) = 12.

7. C 000000
! Turime 000 + 0000 = (−2) + (−3) = −5. Pastebekime desninguma: 2 nuliai zymi skaiciu −1,
tada 3 nuliai zymi −2, 4 nuliai zymi −3, ir t. t. Taigi skaiciu −n zymi n + 1 nulis. Todel
skaiciu −5 zymi 6 nuliai 000000.

8. D 7
? Nesunku atmesti klaidingus atsakymus: 3 = 4 + (−1), 4 = 2 + 2, 5 = 6 + (−1), 8 = 4 + 4.
Lieka atsakymas D.
! Sumos 7 negausime. Svarbu, kad ji nelygine ir todel iskrites akuciu skaicius viena karta turetu
buti lyginis (todel teigiamas), o kita karta nelyginis (todel neigiamas). Didziausia galima tokia
suma lygi 6 + (−1) < 7.

9. B 4
! Kaitaliojant raides svarbu suvokti, kad neapsimoka keisti vietomis raidziu, kurios jau surikiuotos teisinga tvarka (L ir O, V ir E). Tada pavyksta apsieiti 4 ejimais: VELO, VLEO, LVEO,
LVOE, LOVE.
Nors tai nesunku numanyti, irodykime, kad maziau ejimu neuzteks. Kad raides L ir O
zodyje VELO nukeliautu i savo vietas zodyje LOVE, reikia bent 2 kartus perkelti per viena
pozicija i kaire kiekviena is ju. Gauname bent 2 + 2 = 4 ejimus, kai sios raides keliamos i kaire.
Jokie du is ju nesutampa: vienu ejimu perkelti dvieju raidziu i kaire neimanoma, nes ejimo
metu viena raide perkeliama i kaire, o kita i desine.
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10. E 5
! Nagrinekime poras skirtingu nenuliniu skaitmenu, kuriu sumos lygios 10: 1 ir 9, 2 ir 8, 3 ir 7,
4 ir 6. Uzdavinio salyga galime suformuluoti kitaip: Julius uzrase penkis skirtingus nenulinius
skaitmenis, daugiausiai po viena skaitmeni is kiekvienos poros. Poru yra tik keturios, todel
vienas is penkiu Juliaus skaitmenu nepriklauso ne vienai porai ir neabejotinai lygus 5. (Likusius
keturis skaitmenis tenka rinktis po viena is poros ir joks is ju neprivalo buti tarp Juliaus
uzrasytuju: vietoj 1 galime imti 9, o vietoj 9 imti 1, ir t. t.)

11. D d
√

√

! Spejant galima a reiksme, lengva gauti kitas. Pvz., kai a = 0, tai tinka b = 6 < 3, c = 2 < 2,
d = 9. Taigi teisingas vienas is atsakymu D ir E. Norint atmesti E, reikia irodyti nelygybes
d > a, d > b, d > c (t. y. kad jos galioja ne vienu atveju, o visais).
Kadangi d = a + 9 = b2 + 3 = c2 + 7, tai d > a, d > b2 , d > c2 , d > 7. Jei b > 1 arba
b 6 0, tai d > b2 > b. O jei 0 < b < 1, tai d > 7 > 1 > b. Analogiskai d > c.

√

12. A 2 2 − 1
A

! Atstumas nuo vienos geometrines guros iki kitos apibreziamas
O
kaip trumpiausios atkarpos, jungiancios guru taskus, ilgis. TrumB
piausia atkarpa, kurios galai priklauso dviems nesikertantiems apskritimams, visada yra tieseje, einancioje per apskritimu centrus.
Musu atveju tai lenteles istrizaines AD, einancios per apskritimu
C
centrus, dalis BC (zr. pav.).
Apskritimu skersmuo
lygus langelio krastines ilgiui 1, langelio
√
√
D
istrizaines ilgis yra 2, o visos lenteles istrizaines  AD = 3 2.
Atkarpai AB priklauso tiek apskritimo, tiek langelio centras O, dalijantis ja i atkarpas AO
ir OB . Atkarpa AO sudaro puse langelio
istrizaines,√o apskritimo spindulys OB lygus
√ pusei
√
skersmens. Taigi AB = AO+OB = 2 : 2+1 : 2 = ( 2+1)/2√. Analogiskai CD = ( 2+1)/2.
Vadinasi, ieskomas atstumas yra BC = AD − AB − CD = 2 2 − 1.

13. E Guste nugalejo Elze
? Septynios merginos, isskyrus turnyro nugaletoja, pralaimejo po viena maca. Salygoje nurodytos sesios pralaimetojos: Agne, Daina, Hana, Chloja, Brone, Flora. Septintojo maco
pralaimetoja turi buti viena is likusiu dvieju merginu: Guste arba Elze (kita is ju  turnyro
nugaletoja). Is pateiktu atsakymu tinka tik E.
! Uzbaikime ? sprendima, nesinaudodami pateiktais atsakymais. Be ju nustateme, kad nugaletoja yra Guste arba Elze. Remiantis salyga, Elze dalyvavo daugiausiai dviejuose macuose,
todel nugaletoja yra Guste. Ji laimejo tris macus (ketvirtnalyje, pusnalyje, nale), taigi be
dvieju nurodytuju salygoje ji laimejo septintaji maca, o jo pralaimetoja turi buti Elze.
Pastebekime, kad ketvirtnaliniai macai (A-B, C-D, E-F, G-H), pusnaliniai macai (B-C,
E-G) ir nalas (C-G) nustatomi vienareiksmiskai.
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14. C 88%
! Didysis trikampis ir bet kuris is triju baltu trikampeliu yra panasus: pagal dvi krastines, kuriu ilgis vienu atveju yra 1 + 3 + 1 = 5, o kitu atveju 1, ir kampa tarp ju. Galima butu pasiremti trikampio ploto formule
S = 12 ab sin γ , bet tai nebutina. Panasumo koecientas yra 5 : 1 = 5,
todel vieno trikampelio plotas yra 52 = 25 kartus mazesnis uz didziojo
trikampio, t. y. sudaro 100% : 25 = 4% didziojo trikampio ploto. Tada
nudazyta yra 100% − 4% − 4% − 4% = 88% didziojo trikampio ploto.

1

1

3

3

1

1
1

3

1

15. B 4
! Tegu visos nagrinejamos sandaugos lygios p. Visu triju eiluciu skaiciu
sandauga lygi

p3 = (1·100)·(2·50)·(4·25)·(5·20)·10 = 1004 ·10 = 109 =⇒ p = 103 = 1000.
Todel:

20

1

y

z

t

x

u

v

w

1) 20 · 1 · y = 1000 ir y = 50 (zr. pav.);
2) ytu = 1 · tv = 1000, todel u = 1000 : (yt) = 20 : t ir v = 1000 : t;
3) kai t < 10, tai skaicius 1000 : t per didelis, o kai t > 20, tai skaicius 20 : t per mazas,
reiksme 20 jau panaudota, taigi t = 10 =⇒ u = 2, v = 100;
4) uvw = yxw = 1000, todel w = 1000 : (uv) = 5, x = 1000 : (yw) = 4 (ir su z = 25 gauname
reikiama lentele).
!! Radus p ir y , galima kitaip nei ! dalyje gauti, kad t = 10.
Lygias sandaugas 1 · tv , ztx, 20 · tw ir ytu sudauginkime tarpusavyje:

10004 = (1 · tv) · (ztx) · (20 · tw) · (ytu) = t3 · (20 · 1 · y) · (ztx) · (uvw) = t3 · 10003 .
Tada t3 = 1000 ir t = 10.

16. E 0
! Abiem duotais atvejais viela galima padalyti i apskritimo lankus (kur viela prigludusi prie vamzdelio) ir tieses atkarpas.
Viela yra tarsi siulas, maksimaliai itemptas, kad apjuostu
vamzdelius, todel vielos atkarpos, jungiancios dvieju skirtingu
apskritimu taskus, ne tik tiesios, bet ir priklauso tu apskritimu
bendrai liestinei.
α

1 pav.

2 pav.

β

3 pav.
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Kairiajame salygos paveikslelyje turime sesias tokias atkarpas kaip paryskintoji 1 paveikslelyje ir tris lankus kaip paryskintasis 2 paveikslelyje. Desiniajame salygos paveikslelyje
turime sesias tokias atkarpas kaip 1 paveikslelyje, du lankus kaip 2 paveikslelyje ir du lankus
kaip 3 paveikslelyje. Vienodu tieses atkarpu yra po lygiai, todel ieskomam skirtumui itakos jos
neturi.
Beliko issiaiskinti su apskritimu lankais. Vienetinio apskritimo lanko ilgis lygus atitinkamam centriniam kampui (radianais).
2 paveikslelyje trikampio krastines lygios, todel jis lygiakrastis ir jo kampai lygus 60◦ = π3 .
. Analogiskai β = 2π − π3 −
Tada pazymetas centrinis kampas α lygus 2π − π3 − π2 − π2 = 2π
3
− π3 − π2 − π2 = π3 (zr. 3 pav.).
Ieskomas skirtumas lygus 3α − (2α + 2β) = α − 2β = 0 (cm). Beje, vien palyginus 2 ir 3
paveikslelius, lengva pastebeti, kad α = 2β . Tada ir lanku ilgio galima neskaiciuoti.

17. D 5
? Ievos skaiciu suma pazymekime s. Tada s+(s−31) = 1+2+4+8+16+32+64+128 = 255 (cia
galima panaudoti formule 1+2+22 +. . .+2n = 2n+1 −1, kai n = 7). Todel 2s = 286 ir s = 143.
Kad is skaiciu lapeliuose gautume tokia suma, atiminekime juos is s, stengdamiesi kuo labiau
sumazinti skaiciu: s − 128 = 15, 15 − 8 = 7, 7 − 4 = 3, 3 − 2 = 1. Taigi s = 128 + 8 + 4 + 2 + 1
ir Ieva gali tureti 5 lapelius.
! Dalyje ? gauta s reiksme negalima, Ievai turint kitoki lapeliu skaiciu. Tai aisku, ismanant
dvejetaine skaiciavimo sistema. Skaiciai, uzrasyti lapeliuose, yra dvejeto laipsniai, todel keleto
is ju sumos dvejetaineje israiskoje yra tiek vienetu, kiek skaiciu sudedame. Skaiciaus 143 =
= 10001111(2) dvejetaineje israiskoje yra 5 vienetai, todel Ieva turi 5 lapelius.

18. C 5
! Svarbus toks pastebejimas: bet kurie du is penkiu langeliu, esanciu dviejose
lenteles istrizainese, yra arba toje pacioje istrizaineje, arba vienoje eiluteje,
arba viename stulpelyje. Taigi visi penki langeliai turi buti skirtingu spalvu.
Tai suvokus, tampa aisku, kad reikes bent penkiu spalvu, o ir pavyzdi su
penkiomis spalvomis sugalvoti visai nesunku (zr. pav.).

I

IV

II

II

III

I

IV

I

V

19. B 330◦
◦
! Plokstumoje keturkampio kampu suma lygi 360 , bet cia mes turime erdves gura. Pazymekime kubo virsunes, kaip parodyta paveikslelyje.
Lengviausia pastebeti, kad ∠ABC = 90◦ (kubo briaunos AB ir
BC statmenos).
Norint rasti ∠ADC , verta nagrineti trikampi ACD. Jo krastines
yra kubo sienu istrizaines, todel jos lygios ir trikampis yra lygiakrastis. Taigi ∠ADC = 60◦ .
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Norint rasti ∠BAD, verta nagrineti kubo sienos, kuriai priklauso atkarpa AD, ir atkarpos

AB tarpusavio padeti. Zinoma,
briauna AB statmena kubo sienai ir plokstumai p, kuriai si
siena priklauso. Statmenai i zeme ibestas pagalys statmenas savo seseliui, nepriklausomai nuo
to, is kurios puses sviecia saule. Lygiai taip pat briauna AB statmena bet kuriai tiesei ar
atkarpai, esanciai plokstumoje p, iskaitant ir AD. Taigi ∠BAD = 90◦ . Analogiskai ∠BCD =
= 90◦ .
Ieskoma suma lygi 90◦ · 3 + 60◦ = 330◦ .

20. A 2016
! Rudu ir pilku kenguru skaiciu atitinkamai pazymekime r ir p. Bet kurios rudos kenguros gautas
skaicius lygus pr . Tokiu trupmenu yra r ir ju suma lygi pr · r = p. Analogiskai likusiu trupmenu
suma lygi pr · p = r. Visu trupmenu suma lygi r + p = 2016.

21. C 1,25 m
! Matematikos poziuriu vijoklis yra kreive, esanti cilindriniame pavirsiuje. Gali atrodyti, kad
tai sunkus stereometrijos uzdavinys. Taciau sudetinga erdves gura galima paversti paprasta
plokstumos gura  tieses atkarpa.
Isivaizduokime, kad stulpo soninis pavirsius apvyniojamas staciakampiu popieriaus lapu,
kurio plotis (vertikaliai pastacius  aukstis) yra 1 m, o ilgis, kad apvynioti butu galima lygiai
5 kartus, yra 15 · 5 = 75 (cm) arba 34 m.
Staciakampio istrizaine, kildama nuo apatines jo virsunes prie virsutines, taigi nuo stulpo
apacios iki virsaus, apsivynios aplink stulpa su visu popieriaus lapu lygiai penkis kartus. Be
to, taskui judant istrizaine, jis kils aukstyn tolygiai (t. y. tasko aukstis virs zemes yra tiesiskai
proporcingas nueitam keliui; tai lengva pamatyti, isivaizduojant tasko judejima vel istiesintame
 taska galima interpretuoti kaip augancio vijoklio virsune, o jo trajektorija (susukto
lape). Si
lapo istrizaine)  kaip uzaugusi vijokli. q
Taigi vijoklio ilgis sutampa su lapo istrizaines ilgiu.

2
Pastarasis pagal Pitagoro teorema lygus 12 + 34 = 54 = 1,25 (m).
Pastaba. Grieztai irodyti, kad negali buti kitokio uzdavinio salyga tenkinancio vijoklio,
nera paprasta. Tam galima nagrineti vijoklio vaizda vel atvyniotame lape  tai plokstumos
kreive. Kad ji is tiesu yra atkarpa, galima irodyti tiriant jos savybes matematines analizes
instrumentais (pvz., prireiks kreives ilgio integralines formules).

22. C 15
! Liekana visada yra mazesne uz dalikli. Kad nagrinejama liekana r butu didele, reikia imti
dvizenkli skaiciu n su didele skaitmenu suma s > r. Kita vertus, s 6 9 + 9 = 18, o skaiciu su
didelemis skaitmenu sumomis 18, 17, 16 yra nedaug, juos galima visus perrinkti.
Jei s = 18, tai n = 99 ir r = 9.
Jei s = 17, tai n = 89 arba 98, o r = 4 arba 13.
Jei s = 16, tai n = 79, 88 arba 97. Kai n = 79, randame r = 15 ir galime sustabdyti
perranka. Liekana jau negali buti didesne, nes kai s 6 16, tai r 6 15, o isnagrinetu atveju
s > 16 teturime r = 9, 4 arba 13.
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23. 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.

24. E 24
! Valties greiti stovinciame vandenyje pazymekime v1 (km/h), o upes greiti, kuriuo juda ir upes
nesamas rastas, pazymekime v0 (km/h). Tada valties greitis, jai plaukiant pasroviui, lygus
(v1 + v0 ) km/h, o greitis, jai plaukiant pries srove, lygus (v1 − v0 ) km/h (t. y. per valanda
valtis pajuda tiek, kiek stovinciame vandenyje, plius arba minus tiek, kiek srove ja nunesa
atitinkamai pirmyn ar atgal).
Judejimo trukme lygi kelio ir greicio santykiui. Taigi jei atstumas tarp X ir Y yra s km,
o ieskoma rasto judejimo trukme yra t0 h, tai gauname tokias tris lygybes:

4=

s
,
v1 + v0

6=

s
,
v1 − v0

t0 =

s
.
v0

Kadangi reikia rasti vs0 , tai naturalu is pirmu dvieju lygybiu (daugiau juk nieko neduota)
eliminuoti v1 . Tai patogiausia padaryti lygybes apverciant ir atimant viena is kitos:

v1 + v0
1
=
,
4
s

1
v1 − v0
1 1
(v1 + v0 ) − (v1 − v0 )
2v0
=
=⇒ − =
=
=⇒
6
s
4 6
s
s

s
=
2v0

1
4

1
−

1
6

= 12 =⇒ t0 = 2 ·

s
= 24 (valandos).
2v0

25. A 1
! Tridienio, kai viena darbo diena yra tarp sventadieniu, nebus menesiu sanduroje (dirbama ir
40-aja, ir 1-aja dienomis). Taigi reikia rasti, kiek yra skaiciu n nuo 1 iki 38, kad n-toji ir
(n + 2)-oji dienos butu sventadieniai, o (n + 1)-oji nebutu. Skaiciaus n reiksmes galima is eiles
perrinkti, bet cia pravers greito abstraktaus mastymo gebejimai. Nagrinekime du atvejus.
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1) Tarkime, kad abu skaiciai n ir n + 2 lyginiai. Jei kuris nors is ju pirminis, tai n = 2
 reiksme netinka. Tada abu
(vienintelis lyginis pirminis skaicius yra 2 ir n + 2 > 2). Si
skaiciai turi dalytis is 6. Taciau ir taip negali buti, nes ju skirtumas lygus 2.
2) Lieka atvejis, kai abu skaiciai n ir n + 2 nelyginiai, todel tikrai nesidalija is 6. Tada jie turi
buti pirminiai. Vienas is triju is eiles einanciu skaiciu n, n + 1 ir n + 2 dalijasi is 3. Jei tai
lyginis skaicius n + 1, tai jis dalijasi is 2 · 3 = 6 ir nera darbo diena. Jei tai n arba n + 2,
tai n = 3 arba n + 2 = 3 (vienintelis pirminis skaicius, dalus is 3, yra 3). Taip gauname
vieninteli tinkama tridieni 3, 4, 5.

26. A 5
! Norint iziureti sasaja tarp trikampio aukstiniu ilgiu h1 = 10, h2 = 11, h3 , reikia prisiminti sasaja
tarp atitinkamu trikampio krastiniu x1 , x2 , x3 ilgiu: jie turi tenkinti trikampio nelygybes

x3 < x1 + x2 ,

x1 < x2 + x3 ,

x2 < x3 + x1 .

Savo ruoztu krastines su aukstinemis sieja trikampio plotas

S=

x2 h2
x3 h3
2S
2S
2S
x1 h1
=
=
=⇒ x1 =
, x2 =
, x3 =
.
2
2
2
h1
h2
h3

Irase pastarasias tris israiskas i pirmaja trikampio nelygybe ir padalije ja is 2S , gauname, kad

1
1
1
1
1
1
1
1
<
+
=
+
<
+
=
=⇒ h3 > 5.
h3
h1 h2
10 11
10 10
5
Taigi h3 nelygu 5.
Pastaba. Jei imsime kitas atsakymuose nurodytas h3 reiksmes, trikampis su tokiomis
−1
−1
aukstinemis egzistuos. Imkime trikampi su krastinemis h−1
sios
1 , h2 , h3 (jis egzistuoja, nes 
krastines tenkina trikampio nelygybes, kai h3 = 6, 7, 10, 100). Jei jo plotas lygus S , tai
aukstiniu ilgiai bus 2Sh1 , 2Sh2 , 2Sh3 . Reikiama trikampi gausime, visas tris krastines (o kartu
visus tiesinius trikampio matmenis, iskaitant aukstiniu ilgius) patrumpine 2S kartu.

27. C 7
! Tarkime, kad Jokubas uzrase skaicius n, n + 1, n + 2, n + 3. Reikia rasti maziausia galima n
reiksme. Keturios sumos lygios

S1 = (n + 1) + (n + 2) + (n + 3) = 3n + 6 = 3(n + 2),
S2 = n + (n + 2) + (n + 3) = 3n + 5,
S3 = n + (n + 1) + (n + 3) = 3n + 4,
S4 = n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1).

21

Skaiciais S1 ir S4 galime nesirupinti: jie nera pirminiai, nes dalijasi is 3 (ir nelygus 3).
Taigi reikia rasti maziausia naturaluji n, kuriam like skaiciai 3n + 4 ir 3n + 5 abu sudetiniai.
Is eiles imkime n = 1, 2, . . .. Tada

(S2 , S3 ) = (7, 8), (10, 11), (13, 14), (16, 17), (19, 20), (22, 23), (25, 26), . . .
Pirmoji sudetiniu skaiciu pora (25, 26) gaunama, kai n = 7.
 zimas
28. A Ciuo
! Kadangi Ema ir Fredas sedejo greta, tai Ausra ir Benas taip pat sedejo greta. Tada tera
keturi variantai, kaip sportininkai sedejo pagal laikrodzio rodykle: 1) A, B, E, F; 2) A, B,
F, E; 3) B, A, E, F; 4) B, A, F, E. Ausrai is kaires ir priesais Bena sedejo skirtingi zmones
(slidininkas ir ciuozejas), todel galime is karto atmesti atvejus 3) ir 4). Abiem likusiais atvejais
 zejui, sedinciam priesais Bena, is
Ausrai is kaires sedintis Benas turi buti slidininkas. Ciuo
kaires sedi Ausra. Todel Ausra negali buti moteris, sedejusi is kaires ledo ritulininkui. Tada
si moteris yra Ema. Atvejis 1) netinka, nes cia Ema sedi is kaires slidininkui Benui, o ne ledo
 Ema sedi priesais Bena, taigi yra ciuozeja. (Fredas yra ledo
ritulininkui. Lieka atvejis 2). Cia
ritulininkas, o Ausra  snieglentininke.)

29. B Birzelis
! Manantieji, kad ieskoma stulbinanti data greitai pasirodo po 2016 m. kovo 17 d., tures nusivilti,
mat XXI, XXII ir XXIII amziu datos nera stulbinancios. Norint greitai tai pastebeti, reikia
atkreipti demesi i menesio skaiciaus pirmaji skaitmeni: jis yra 0 arba 1. Kas atsitiktu, jei ne
vieno is siu skaitmenu nebutu dienos skaiciuje? Tada dienos pirmasis skaitmuo a butu 2 arba
3. Jei a = 3, tai dienos skaicius yra 30 arba 31  skaitmenu 0 ir 1 vis tiek neisvengiame. O
jei a = 2, tai metu skaicius neprasideda skaitmeniu 2, todel yra didesnis uz 3000. Taigi jei
tikimes rasti stulbinancia data iki 3000 metu, turime laikyti, kad po viena is skaitmenu 0 ir 1
yra tiek menesio, tiek dienos skaiciuje, o metai prasideda skaitmeniu 2. Tada metu skaiciuje
nera nei vieno is kitur panaudotu skaitmenu 0 ir 1. Del sios priezasties tenka is eiles atmesti
metus, prasidedancius 20... ir 21... . Atvejis 22... netinka, nes negali kartotis ir skaitmuo 2.
Toliau tikrinkime metus 23...: vel is karto atmetame 230..., 231..., 232..., 233... . Tikrinkime metus 234...: 2340, 2341, 2342, 2343, 2344 taip pat netinka. Metai 2345 tinka: data
2345-06-17 yra stulbinanti. Toliau tereikia atmesti datas 2345-01 (netinka, nes 0 arba 1 turetu
buti dienos skaiciuje), 2345-02, 2345-03, 2345-04, 2345-05 (pasikartojantys skaitmenys). Taigi
sustojame ties menesiu 06, o tai yra birzelis.
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30. D 1008
? Sukonstruosime pavyzdi, kaip kenguros galejo susidauzti kaktomis, tenkinanti uzdavinio salyga.
Tarkime, kad kenguros K1, K2, . . ., K1007 tarpusavyje nesusidauze, o 1009 kenguros K1008,
K1009, . . ., K2016 poromis susidauze visos (kiekviena su 1008 kitomis). Belieka nurodyti,
kaip pirmos grupes kenguros susidauze su antros grupes kenguromis: K1009 su K1007; K1010
su K1007 ir K1006; K1011 su K1007, K1006 ir K1005; . . .; K2015 su visomis pirmos grupes
kenguromis. Tada K1007 susidauze su visomis 1007 antros grupes kenguromis, isskyrus K1008
ir K2016, ir sis skaicius kenguroms K1006, . . ., K1 kaskart sumazeja 1. Kengura K1008 susidauze su 1008 kenguromis ir sis skaicius kenguroms K1009, . . ., K2015 kaskart padideja 1.
Taigi uzdavinio salyga jau tenkinama, o K2016 susidauze su 1008 kenguromis.
! Tarkime, kad K2016 susidauze su a kenguru. Is eiles surasykime turimus susidauzimu skaicius:
1, 2, . . ., 2014, 2015, a. Priespaskutinis skaicius reiskia, kad K2015 susidauze su visomis
likusiomis kenguromis. Taigi jei K2015 nebutu su niekuo susidauzusi (o visa kita nepasikeistu),
tai skaiciu seka atrodytu taip: 0, 1, . . ., 2013, 0, a − 1. Isbraukdami nulius ir taip pamirsdami
apie K1 ir K2015, gauname seka 1, 2, . . ., 2012, 2013, a − 1. Toliau galime analogiskai pasalinti
K2 ir K2014 bei gauti seka 1, 2, . . ., 2010, 2011, a − 2. Taip pat pasalinkime K3 ir K2013, . . .,
K1007 ir K1009. Sekoje lieka tik skaiciai 1 ir a − 1007, atitinkantys K1008 ir K2016. Skaicius
1 parodo, kad K1008 susidauze su K2016, todel a − 1007 = 1 ir a = 1008.
 sprendimas parodo, kad ? dalyje sukonstruotas pavyzdys yra vienintelis:
Pastaba. Sis
salindami kenguras mes vienareiksmiskai nustateme, su kuriomis kenguromis jos susidauze.
Taip pat pastebekime, kad cia turime grafu teorijos uzdavini: kenguros yra grafo virsunes,
o ju susidauzimai  grafo briaunos. Pateiktame sprendime grafu teorijos zinovai gali iziureti
Havelo-Hakimio algoritma.

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

