
25. Nat	uralusis skai�cius vadinamas i�tartinu, jei jo skaitmenu� suma yra didesn
e u�z jo
skaitmenu� sandauga�. Kiek i�s viso yra i�tartinu� dvi�zenkliu� skai�ciu�?
A) 13 B) 26 C) 39 D) 44 E) 79

26. Lentoje para�syti keli skirtingi nat	uralieji skai�ciai. Dvieju� ma�ziausiu� skai�ciu� sandauga
lygi 16, o dvieju� did�ziausiu� skai�ciu� sandauga lygi 225. Kam lygi visu� lentoje para�sytu�
skai�ciu� suma?
A) 38 B) 42 C) 44 D) 58 E) 243

27. Kvadrata� 5×5 sudaro 25 balti langeliai. Vienu 
ejimu leid�ziama pakeisti
bet kuriu� dvieju� gretimu� (bendra� kra�stine� turin�ciu�) langeliu� spalva�:
balti langeliai spalvinami juodai, o juodi � baltai. Kiek ma�ziausiai 
ejimu�
reikia, norint gauti kvadrata�, pavaizduota� paveiksl
elyje?
A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

28. Paveiksl
elyje pavaizduota piramid
e, pastatyta i�s keturiolikos
kubeliu�. Adomas ant kiekvieno kubelio u�zra�s
e po viena� nat	uralu�ji�
skai�ciu�. Be to, visi ant kubeliu� u�zra�syti skai�ciai yra skirtingi. Ant
devyniu� piramid
es pagrinde esan�ciu� kubeliu� u�zra�sytu� skai�ciu� suma
lygi 50. Ant kiekvieno i�s auk�s�ciau pastatytu� kubeliu� u�zra�sytas
skai�cius, lygus po juo esan�ciu� keturiu� kubeliu� skai�ciu� sumai.
Kam lygus did�ziausias skai�cius, kuri� Adomas gal
ejo u�zra�syti ant
piramid
es vir�sutinio 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 pa�ciame vagone arba gretimuose
vagonuose. Yra �zinoma, kad kiekvienas �sio traukinio keleivis turi arba lygiai 5, arba
lygiai 10 kaimynu�. Kiek i�s viso keleiviu� yra traukinyje?
A) 13 B) 15 C) 17 D) 20 E) Yra daugiau negu vienas atsakymas

30. Kubas 3×3×3 yra sud
etas i�s 15 juodu�
ir 12 baltu� kubeliu�. Penkios �sio kubo
sienos pavaizduotos paveiksl
eliuose. Kuriame
i�s paveiksl
eliu� yra pavaizduota �se�stoji �sio
kubo siena?

A) B) C) D) E)
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1. Kiek i�s viso yra sveiku�ju� skai�ciu� tarp skai�ciu� 3,17 ir 20,16?
A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

2. Kuris �zenklas turi daugiausiai skirtingu� simetrijos a�siu�?

A) B) C) D) E)

3. Kam lygi paveiksl
elyje pa�zym
etu� kampu� α ir β suma?
A) 150◦ B) 180◦ C) 270◦ D) 320◦ E) 360◦

α

β

4. Raminta prie m
egstamiausio jos skai�ciaus tur
ejo prid
eti 26. Ta�ciau vietoje to ji i�s
m
egstamiausio savo skai�ciaus at
em
e 26 ir gavo −14. Kam lygi Ramintos m
egstamiausio
skai�ciaus ir 26 suma?
A) 28 B) 32 C) 36 D) 38 E) 42

5. Ant stalo gulinti� kvadratini� popieriaus lapa� Evelina apver�cia per
apatine� jo kra�stine�. Tada ji dar karta� lapa� apver�cia per de�sinia�ja�
jo kra�stine� (�zr. pav.). Kuri� lapa� mato Evelina?

A) B) C) D) E)

6. Keng	ura turi 555 kr	uveles akmenuku�. Kiekvienoje kr	uvel
eje yra lygiai 9 akmenys. Visus
�siuos akmenis ji paskirst
e i� kr	uveles po 5 akmenis. Kiek kr	uveliu� gavo Keng	ura?
A) 999 B) 900 C) 555 D) 111 E) 45

7. Mokykloje 45 mokytojai i� darba� va�zin
eja dvira�ciais. �Sie mokytojai sudaro 60% visu�
mokytoju�. Lygiai 12% mokytoju� i� darba� va�zin
eja automobiliais. Kiek mokytoju� i� darba�
va�zin
eja automobiliais?
A) 4 B) 6 C) 9 D) 10 E) 12



8. Paveiksl
elyje pavaizduotas sta�ciakampis ABCD, kurio
kra�stiniu� AB ir CD vidurio ta�skai yra atitinkamai M ir N .
Du apskritimai lie�cia vienas kita� ir �sio sta�ciakampio kra�stines
(�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 B

CD

M

N

9. Gerda turi dvi virves, kuriu� ilgiai yra 1 m ir 2 m. �Sias virves ji sukarp
e i� vienodo ilgio
virves. Kuris i�s skai�ciu� negali b	uti lygus gautu� virviu� skai�ciui?
A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 15

10. Keturi miestai A, B, C ir D sujungti 5 keliais, kaip pavaizduota
paveiksl
elyje. Lenktyn
es prasideda mieste B, baigiasi mieste D ir
kiekvienas paveiksl
elyje pavaizduotas kelias prava�ziuojamas lygiai
viena� karta�. Kiek i�s viso yra tokiu� lenktyniu� mar�srutu�?
A) 10 B) 8 C) 6 D) 4 E) 2

A

B

C

D

Klausimai po 4 ta�skus

11. Paveiksl
elyje pavaizduoti keturi vienodi sta�ciakampiai, sud
eti i�
kvadrata� ABCD. Kiekvieno sta�ciakampio perimetras lygus 16.
Kam lygus kvadrato ABCD perimetras?
A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 32

A B

CD

12. Elena turi 49 m
elynus karoliukus ir viena� raudona�. Dali� karoliuku� ji pamet
e. Dabar
m
elynieji karoliukai sudaro 90% visu� jos turimu� karoliuku�. Kiek karoliuku� pamet
e Elena?
A) 4 B) 10 C) 29 D) 39 E) 40

13. Kuri i�s trupmenu� yra ar�ciausiai skai�ciaus 1
2?

A) 25
79 B) 27

59 C) 29
57 D) 52

79 E) 57
92

14. A�stuonios mergait
es �zaid
e keturis ma�cus teniso turnyro ketvirt�nalyje. Keturios
nugal
etojos �zaid
e du ma�cus turnyro pus�nalyje, o dvi jo nugal
etojos �zaid
e �nale.
Paai�sk
ejo, kad �siu� ma�cu� rezultatai yra tokie (i�svardyti atsitiktine tvarka): Gerda nugal
ejo
Elena�, Patricija nugal
ejo So�ja�, Raminta nugal
ejo Aust
eja�, Raminta nugal
ejo Patricija�,
Patricija nugal
ejo Gerda�, Evelina nugal
ejo Kotryna� ir Raminta nugal
ejo Evelina�. Kurios
dvi mergait
es �zaid
e �nale?
A) Raminta ir Aust
eja B) Raminta ir Patricija C) Patricija ir Gerda
D) Raminta ir Evelina E) Patricija ir So�ja

15. Paveiksl
elyje pavaizduota �g	ura suklijuota i�s kubeliu�. Kuriame i�s
atsakymo paveiksl
eliu� pavaizduota kita �g	ura?

A) B) C) D) E)

16. Broliai Aurimas, Giedrius ir Simonas yra trynukai (gime� ta� pa�cia� diena�). Ju�
broliai-dvynukai Andrius ir Jok	ubas yra 3 metais jaunesni. Kuris i�s skai�ciu� gali b	uti
visu� penkiu� broliu� am�ziu� suma?
A) 36 B) 53 C) 76 D) 89 E) 92

17. Kam lygus skai�ciaus 22016 + 20162 paskutinis skaitmuo?
A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

18. Dvi keng	uros Kanga ir Kenga tupi viena �salia kitos ir kartu pradeda �suoliuoti ta pa�cia
kryptimi. Kiekviena� sekunde� jos padaro viena� �suoli�. Kiekvienas Kangos �suolis lygus 6 m.
Pirmasis Kengos �suolis lygus 1 m, kiekvienas kitas jos �suolis pailg
eja 1 m. Po keliu� �suoliu�
Kenga pavys Kanga�?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

19. I�s septyniu� lo�simo kauliuku� suklijuota �g	ura (�zr. pav.). Bet kuriose
dviejose suklijuotose sienel
ese yra po tiek pat ta�sku�. Kiek i�s viso ta�sku�
yra suklijuotos �g	uros pavir�siuje?
A) 24 B) 90 C) 95 D) 105 E) 126

20. Klas
eje yra 20 mokiniu�. Visi mokiniai s
edi poromis. Lygiai tre�cdalis berniuku� s
edi su
mergait
emis ir lygiai pus
e mergai�ciu� s
edi su berniukais. Kiek berniuku� yra klas
eje?
A) 9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18

Klausimai po 5 ta�skus

21. Kvadrato plotas lygus 36. Kai kurios jo dalys yra
u�ztu�suotos (�zr. pav.). Visu� u�ztu�suotu� 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 pa�zvelg
e i� savo laikrod�zius. Simono laikrodis v
eluoja
10 minu�ciu�, nors jis mano, kad jo laikrodis skuba 5 minut
emis. Adomo laikrodis skuba
5 minut
emis, nors jis mano, kad jo laikrodis 10 minu�ciu� v
eluoja. 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 mergai�ciu� susitiko kavin
eje. Kiekviena mergait
e vidutini�skai suvalg
e po 1,5
sausainio. Be to, kiekviena mergait
e arba suvalg
e viena� sausaini�, arba du, arba i�s viso
sausainiu� neragavo. Kiek i�s viso mergai�ciu� suvalg
e po du sausainius, jei �zinoma, kad
lygiai dvi i�s ju� sausainiu� neragavo?
A) 2 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

24. Raudonkepurait
e i�ssiruo�s
e paeiliui aplankyti tris savo proseneles ir nune�sti joms
pyrag
eliu�. Kiekviena� karta� prie�s jai i�einant i� prosenel
es namus Pilkas Vilkas suryja
lygiai puse� tuo metu jos krep�selyje esan�ciu� pyrag
eliu�. I�s
ejusi i�s tre�ciosios prosenel
es
Raudonkepurait
e pasteb
ejo, kad jos krep�selyje pyrag
eliu� nebeliko. Kiekvienai prosenelei
Raudonkepurait
e dav
e vienoda� skai�ciu� pyrag
eliu�. I�s kurio skai�ciaus b	utinai dalijasi
Raudonkepurait
es krep�selyje pa�cioje prad�zioje buvusiu� pyrag
eliu� skai�cius?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9


