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Pratarmė
Paprastai žiūrint, Kengūros konkursas tėra tik kelios dešimtys (tiesa, labai nekasdieniškų)
matematikos uždavinių, susitikimas su kuriais už sprendėjo suolo trunka nepilnas dvi akademines
valandas. Ir viskas. Tik tiek.
Paprastai žiūrint, ir mūsų garsiausiojo alpinisto Vlado Vitkausko paskutinis metras įkopiant į
Everestą irgi susidėjo ne iš šimto judesių, o kai kurie iš jų gal ir apskritai tebuvo tik krustelėjimai.
Tiesa, tie krustelėjimai turėjo būti nežmoniškai sunkūs.
Tačiau kodėl tiek daug žmonių tų kopimų imasi į realius kalnus ir kodėl net per 5 milijonus
vidurinės mokyklos mokinių kasmet pavasarį kopia į Kengūros kalnelius? Kuo tie Kengūros kalneliai tokie patrauklūs, kokios ten aukštumėlės atsiveria? Juk dabar jau nebeišsisuksi burbtelėjęs:
„Jie neturi ką veikti, tai ir sprendinėja visokius uždavinukus“. Juk nepasakysi, kad milijonai taip
jau ir neturi ką veikti šitokioje pramogų gadynėje.
Ar tik ne todėl, kad tie milijonai gerai žino, jog baigiamajame kopime jų laukia nors ir įveikiami, bet labai gražūs, patrauklūs uždaviniai, kuriuos spręsdamas gali užsikabinti pačia tauriausia
to žodžio teikiama prasme? Kaip tai žinojo (o jei ne – tai sužinojo) per 43000 Lietuvos 1–12 klasių
mokinių, dalyvavusių konkurse 2019 metais. Juk konkursas – it žavus tornadas (o tokių irgi būna)
– negriaudamas supurto įtemptą mokyklos dienų tėkmę ir pralėkęs palieka beveik nematomą, bet
aiškų pėdsaką visų susidūrusių su juo vaizduotėse. Jo imi ilgėtis dažnai pats to nesuvokdamas –
žymia dalimi būtent iš to ilgesio pamatyti paprastų, gražių bei viliojančių uždavinių ir atsiranda
milijonai dalyvaujančiųjų.
Keliasdešimt lemtingų darbo minučių kiekvienų metų kovo mėnesio trečiąjį ketvirtadienį vainikuoja begalę įdėtų pastangų ir kruopštų triūsą, neįkyriai visam išminties trokštančiam pasauliui
be paliovos teigdamos, kad galvą laužyti prasminga, kad ir matematikos užduotis besprendžiant
galima patirti žaismingumą, spėliojimo azartą, žaibiškus, netikėtus proto nušvitimus.
Nepamirškime, kad vertinami yra tik dalyvių atsakymai, o atsakymą kiekvienoje užduotyje
reikia pasirinkti (ir kuo greičiau!) iš penkių duotųjų. Ar tikrai teisingas tas atsakymas, kuris
iš pirmo žvilgsnio atrodo labiausiai tikėtinas? Ar tas uždavinys tikrai toks sunkus, kad verčiau
jį praleisti? O gal tereikia pastebėti kokią smulkmeną, savaime nekrintančią į akis, ir uždavinys
iš karto išsispręs? Ar pasėdėti prie šio uždavinio dar kelias minutes? O gal verčiau rizikuoti ir
iš karto spėti labiausiai patinkantį atsakymą? Juk jei pataikysi – priklausomai nuo uždavinio
sunkumo gausi 3, 4 ar 5 taškus, tačiau jei rizika nepasiteisins ir prašausi pro šalį – bus blogiau
nei jei išvis jokio atsakymo nežymėtum. Mat už klaidingą atsakymą iš bendros taškų sumos
su šaltu buhalteriniu tikslumu atimama ketvirtis to, kas būtų pridėta atsakius teisingai. (Visgi
pastebėsime, kad į minusą nusiristi Kengūros konkurse neįmanoma, nes kiekvienam mokiniui vien
už dalyvavimą dosniai skiriama 30 taškų.)
Su panašiais klausimais konkurso dalyviai susiduria dažnai, nes Kengūros uždavinių sprendimai būna gana netikėti, kviečiantys sprendėją padaryti atradimą – peršokti per standartinio
mąstymo barikadas. Taip milijonai sprendėjų perpranta, kokia šmaikšti gali būti užduotis, kaip iš
kelių minčių bei paprastų sakinių jau gali sukristi jos sprendimas – štai jau, regis, net gali atskirti,
už kurių sąlygos žodžių ar skaičių slapstosi tikrasis atsakymas.
Dabar stabtelėkime akimirkai ir paklausykime kelių žodžių iš Kengūros gelmių Lietuvoje ir
visame pasaulyje. Kas gi mums tą kasmetį viesulą siunčia?
Kaip nesunku nuspėti, konkurso idėja gimė ir labai sėkmingai rutuliojosi Australijoje, o Europoje ji ėmė sklisti iš Prancūzijos. Prancūzai suteikė Kengūrai ir jos dabartinę organizacinę išvaizdą. Lietuvoje prie Kengūros konkurso ištakų stovėjo ir labai daug nuveikė įvairios institucijos,
mokyklos ir kitos savo gyvenimą švietimui paskyrusios organizacijos bei entuziastingi pradininkai.
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Tarp sumaniai į Lietuvą Kengūros konkursą viliojusių institucijų pirmiausiai minėtini Švietimo
ir mokslo ministerija, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas bei Matematikos ir informatikos fakultetas. Nuo 2016 m. rugsėjo lietuviškoji Kengūra glaudžiasi po Lietuvos
matematikų draugijos sparnu. Kalbant šiek tiek žaismingiau, būtent jų galingomis pastangomis
grakštaus bei efektyvaus mokymo simboliu tapęs gyvūnas su visa savo mokslo kariauna ir buvo
atviliotas ir, drįstame tai sakyti nedvejodami, negrįžtamai atšuoliavo pas mus bei įsikūrė Nemuno
žemėje.
O šiaip, Kengūrai nuolat mūsų gyvenime randantis, viskas vyksta kaip visur, kur rimtai
dirbama. Ir Kengūros ratas sukasi kiaurus metus – net vasaromis, kai, atrodytų, tik atostogos,
geriausiai konkurse pasirodžiusieji mokiniai kviečiami į stovyklas, kur gali dalyvauti tiek sportiniuose, tiek matematiniuose, tiek kituose smagiuose renginiuose. O rudenį ekspertai, suvažiavę iš
viso pasaulio, renka uždavinius konkursui, per žiemą jie verčiami į dešimtis kalbų, adaptuojami
ir pritaikomi taip, jog kartais atrodo, kad jie sugalvoti kaimyniniame miestelyje. Vien Lietuvoje
Kengūra kalba keturiomis kalbomis: lietuvių, lenkų, rusų ir anglų.
Tik taip, nepastebimai bei niekada nenuleidžiant rankų, ir gali užgimti konkursas, keičiantis
jo dalyvių požiūrį į matematiką. Tik tai ir teparodo, kaip moderniam žmogui duoti deramą
pasirengimą dar modernesnei mus užgriūnančiai ateičiai, į kurią jam lemta žengti.
Šis kelias neišvengiamas – juo teks eiti. Eiti bus įdomu, kartais šiek tiek baugu, gal net sunku
– bet jo vingiai įveikiami, o jį pasirinkusiųjų užmojai stebinantys.
Kas gi mūsų laukia kelionėje? Šioje knygelėje pateikti konkurso uždaviniai, pro kuriuos 2019
metų kovo 21 dieną keliavo ir gausiai sprendė 1–2 klasių (Nykštuko amžiaus grupė) mokiniai.
Be to, norintys pasitikrinti, ar jie tikrai gerai sprendė, panūdusieji pasižiūrėti, kaip dar galima
spręsti šiuos uždavinius arba kaip juos pajėgia spręsti jų pateikėjai, knygelėje ras ir visų uždavinių
atsakymus su sprendimais.
Kaip jau seniai visi žino, norint rasti ar pasirinkti teisingą atsakymą iš penkių duotųjų,
ne visada būtina griežtai išspręsti uždavinį ar kaip kitaip perkratyti visą pasaulio išmintį, todėl
ir knygelėje pateikiami kai kurių uždavinių ne tik griežti matematiniai sprendimai (jie žymimi
ženklu !), bet ir jų kengūriniai sprendimai, paaiškinantys, kaip nusigauti iki teisingo atsakymo,
uždavinio iki galo taip ir neišsprendus (tokie sprendimai-nusigavimai pažymėti ženklu ?). Kai
vienokių ar kitokių sprendimo būdų yra daugiau nei vienas, jie žymimi ženklais ??, !!, !!! ir
pan. Nors konkurse-žaidime pakanka klaustuku pažymėto sprendimo, tikimės, kad matematikos
galvosūkių sportu užsikrėtusiam skaitytojui nebus svetimas ir azartas išsiaiškinti viską iki galo bei
pereiti uždavinio lynu be penkių atsakymų apsaugos.
Tad kviečiame keliauti ir pavaikštinėti juo kartu su Kengūra – išmėginti turimas jėgas bei
žadinti savo kūrybines galias, kurių jūs, mielas skaitytojau, šitiek daug turite!

Organizatoriai

2019 m. Nykštuko užduočių sąlygos
Klausimai po 3 taškus
1. Kuriame debesėlyje visi skaičiai mažesni už 7?

A)

B)

C)

D)

E)

D)

E)

2. Kuriame paveikslėlyje yra pavaizduotos apyrankės dalis?

A)

B)

C)

3. Mama Kengūra ir jos sūnus Šoklys kartu sveria 40 kilogramų. Mama Kengūra sveria 32
kilogramus. Kiek kilogramų sveria Šoklys?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 18

4. Prie įėjimo į zoologijos sodą eilėje stovi 12 vaikų. Liepa yra septinta nuo pradžios, o Matas
yra antras nuo galo. Kiek vaikų stovi eilėje tarp Liepos ir Mato?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5. Kojinės, pažymėtos tuo pačiu numeriu, sudaro porą. Kiek porų kojinių yra paveikslėlyje?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 8

6. Bitė Maja surinko žiedadulkes nuo visų gėlių, kurios yra
apskritimo viduje, bet yra trikampio išorėje. Nuo kelių
gėlių ji surinko žiedadulkes?
A) 13 B) 17 C) 16 D) 20 E) 25
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Klausimai po 4 taškus
7. Jorė iš pavaizduotos kortelės iškirpo gabalą. Kurio iš nurodytų gabalų ji
negalėjo iškirpti?

A)

B)

8.

C)
Mudu kartu
kainuojame
8 centus.

Mudu kartu
kainuojame
6 centus.

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

D)

E)
Kiek centų
kainuojame mudu
kartu?

E) 9

9. Tau reikia uždaryti dvejus labirinto vartelius iš penkių taip, kad
triušis negalėtų pasiekti morkos. Kuriuos vartelius tu uždarysi?
A) 1 ir 2 B) 2 ir 3 C) 3 ir 4
D) 4 ir 5 E) 3 ir 5
4
3
1

5

2

10. Emilija dukart perlenkia popieriaus lapą pusiau ir perkerpa jį kaip pavaizduota. Keli susidarys
atskiri popieriaus gabalai?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

11. Penkios kvadratinės kortelės padėtos ant stalo viena ant kitos kaip pavaizduota.
Kortelės nuimamos po vieną nuo viršaus. Kuria tvarka jos nuimamos?
A) 1–2–3–4–5 B) 5–2–3–4–1 C) 4–5–2–3–1
D) 5–3–2–1–4 E) 5–2–3–1–4
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12. Šaškę vienu ėjimu galima pastumti tik dešinėn → arba žemyn ↓ į gretimą lentos
langelį. Keliais skirtingais maršrutais šaškę galima nuvaryti į pilkąjį langelį?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Klausimai po 5 taškus
13. Keturios lentelės tvorelėje sunertos kaip pavaizduota šalia. Kaip jos atrodo iš kitos
tvorelės pusės?

A)

B)

C)

D)

E)

14. Kiekvienas iš pavaizduotųjų kauliukų suklijuotas iš keturių vienodų kubelių. Kauliukus reikia
nudažyti. Kurio kauliuko nudažytasis plotas bus mažiausias?
A)

B)

C)

D)

E)

15. Ūkyje laikomos tik avys ir karvės. Avių yra aštuoniomis daugiau nei karvių. Karvių yra dukart
mažiau nei avių. Kiek ūkyje yra gyvulių?
A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 28

16. Zoologijos sode yra 10 kupranugarių. Kiekvienas kupranugaris yra arba dvikupris (baktrianas), arba vienakupris (dromaderas). Iš viso kupranugariai turi 14 kuprų. Kiek dvikuprių
kupranugarių yra zoologijos sode?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

17. Popieriaus lapas padalytas į 24 vienodus stačiakampius, kurių trumpesnysis kraštas lygus 1 cm. Kiek centimetrų turi ilgesnysis lapo kraštas?
A) 4 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12

18. Trys voveraitės Eurė, Azė ir Amė kartu turi 13 riešutų. Kiekviena turi skirtingą skaičių riešutų,
bet kiekviena jų turi mažiausiai 3 riešutus. Eurė turi mažiausiai riešutų, Amė – daugiausiai.
Kiek riešutų turi Azė?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Nykštuko užduočių sprendimai

1. D

! Debesėlyje A

net du skaičiai (7 ir 8) nėra mažesni už 7. Debesėlyje B

skaičius 9 yra didesnis už 7. Debesėlyje C

skaičius 7 nėra mažesnis už 7 (jis jam

visi skaičiai mažesni už 7. Debesėlyje E
lygus). Debesėlyje D
vieno skaičiaus, mažesnio už 7.
Taigi tik debesėlyje D visi skaičiai mažesni už 7.

nėra nė

2. C

!A

nėra apyrankės dalis, nes kiekvienas baltas karoliukas apyrankėje turi baltą

kaimyną. B

nėra apyrankės dalis, nes kiekvienas juodas karoliukas apyrankėje yra

tarp balto ir pilko karoliukų. C
yra apyrankės dalis – apyrankėje net dviejose vietose
po balto karoliuko pagal laikrodžio rodyklę eina juodas, o tada pilkas karoliukai. Taigi jau
galime rinktis atsakymą C.
nėra apyrankės dalis – kaip jau sakėme,

Išsamumo dėlei peržiūrėkime D ir E. D

visi juodi karoliukai yra tarp balto ir pilko. E
sakėme, kiekvienas baltas karoliukas turi baltą kaimyną.

nėra apyrankės dalis – kaip jau

3. C 8

! Kadangi mama sveria 32 kilogramus, tai likusius 40 − 32 = 8 kilogramus sveria Šoklys.
4. B 3

! Liepa yra 7-ta, o Matas – 11-tas. Tarp jų yra 8-tas, 9-tas ir 10-tas vaikai. Taigi tarp Liepos ir
Mato stovi 3 vaikai.

!! Apsiriktume, jei iš 11 atimtume 7, o gavę 4 pasirinktume atsakymą C.
Teisingai skaičiuoti dažnai padeda toks samprotavimas. Tarp 7 ir 11 vaikų yra vaikai nuo
8-to iki 10-to, o tai tiek pat vaikų, kiek ir nuo pirmo iki 3-io (atmetėme po 7). Dabar apsirikti
sunku: nuo pirmo iki trečio yra 3 vaikai.
Kai skaičiai maži, šis patarimas ne ką tepadeda. Bet kai skaičiai dideli, jis labai praverčia:
suskaičiuokite, kiek vaikų stovi (ilgoje eilėje) tarp 157-to ir 237-to vaiko.
9
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5. C 5

! Perbėkime kojinių numerius: numerį 1 turi dvi kojinės, numerį 2 – dvi kojinės, numerį 3 – dvi
kojinės, numerio 4 neturi nė viena kojinė, numerį 5 turi dvi kojinės, numerį 6 – viena kojinė,
numerį 7 – dvi kojinės, numerį 8 – viena kojinė. Taigi numeriai, kuriais pažymėtos dvi kojinės,
yra 1, 2, 3, 5, 7. Jų yra 5. Vadinasi, paveikslėlyje yra 5 poros kojinių.

!! Dažnai viską patogu užrašyti lentele: pirmoje eilutėje surašome numerius, antroje – to numerio
kojinių skaičių:
1
2

2
2

3
2

4
0

5
2

6
1

7
2

8
1

Matome penkis dvejetus – kojinių poras.
6. D 20

! Kadangi mūsų nedomina gėlės trikampio viduje, tai trikampį užtušuojame:

Kadangi dabar likusios gėlės visur yra apskritimo viduje, tai jas ir suskaičiuokime. Skaičiuoti
saugiau grupėmis: po trikampiu yra 4 gėlės, kvadrate yra 4 gėlės, į kairę nuo kvadrato – 2
gėlės, į dešinę nuo kvadrato – 5 gėlės, virš kvadrato – 5 gėlės, iš viso 4 + 4 + 2 + 5 + 5 = 20
gėlių.

7. E

! Iš karto susigaudome, kad iškirptus gabalus galima sukioti (tik B ir D randame nepasuktus).
Iš kortelės iškirpę

ir pasukę, gauname gabalą A; iškirpę

ir pasukę, gauname C. O

štai gabalo E iškirpti tikrai nepavyks: kortelėje kvadratas neturi gretimo trikampio.
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8. C 7

! Kadangi du obuoliai kainuoja 6 centus, tai vienas obuolys kainuoja 6 : 2 = 3 centus.

Viena
kriaušė kainuoja 8 : 2 = 4 centus. Vadinasi, obuolys ir kriaušė kainuoja 3 + 4 = 7 centus.

!! Labai dažnai pravartus sprendžiant toks būdas. Du obuoliai ir dvi kriaušės kainuoja 6 + 8 = 14
centų. Todėl vienas obuolys ir viena kriaušė kainuoja dukart mažiau, t. y. 14 : 2 = 7 centus.
9. D 4 ir 5

! Stengdamasis

eiti kuo aukščiau ir kuo dešiniau, triušis greitai pasiekia morką, išėjęs per
5-tuosius vartus. Jeigu 5-tieji vartai uždaryti, jis taip pat randa 4-tuosius vartus. Vadinasi, reikia uždaryti 4-tuosius ir 5-tuosius vartus.
Ne pro šalį įsitikinti, kad dabar triušis morkos nepasieks.

!! Dar viskas aiškiau, jei ne triušį varysime pas morką, o morką stumsime pas triušį. Pradėkime
nuo 3-čiųjų vartų. Iš karto papuolame į aklavietę, ir galime tik grįžti atgal.
Judėkime pro pirmuosius vartus. Greitai įsitikiname, kad išeiname pro 2-uosius vartus
(arba grįžtame per pirmuosius). Dabar jau aišku, kad įėjus pro antruosius vartus, grįšime
atgal (per pirmuosius ar antruosius vartus). O štai per 5-tuosius ir 4-tuosius vartus nesunkiai
pasiekiame triušį, todėl juos reikia uždaryti.
10. B 3

! Nesunku suvokti, kad taip kirpdami nukerpame vieną kartą perlenkto lapo viršutinį ketvirtadalį ir apatinį ketvirtadalį, taigi atlenkę turėsime du siauresnius
ir vieną platesnį gabalą
, iš viso 3 gabalus.
gabalus
11. E 5–2–3–1–4

! Ištisą matome tik 5-tą kortelę, taigi pradėti reikia nuo jos.

Ją nuėmus, krūvelė atrodys taip:

Dabar jau nesunku suvokti, kad galima nuimti 2 kortelę, o po to 3 ir 1 korteles.
12. D 6

! Pirmą

ėjimą galima padaryti arba į dešinę (d), arba žemyn (ž ). Suskaičiuokime, kiek bus
maršrutų, padarius pirmą ėjimą d. Jei antrą ėjimą darysime d, tai tolesni ėjimai vieninteliai:
ddžž. Jei antrą ėjimą darysime ž, tai trečią ėjimą galima pasirinkti – d arba ž ; pirmu atveju
gausime maršrutą dždž, antru džžd. Gavome 3 maršrutus.
Lygiai taip pat galima skaičiuoti ir pirmo ėjimo ž atveju. Bet iš tikrųjų dėl simetrijos
maršrutų bus taip pat 3. Iš viso turime 6 maršrutus.
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13. B

? Galvokime, kaip iš kitos pusės atrodys apatinė šviesioji lentelė.Jos nedengs nė viena tamsioji
lentelė, taigi galėtų tikti paveikslėlis B arba E. Bet paveikslėlyje E viršutinės šviesiosios lentelės
nedengia nė viena tamsioji, o dengti turėtų.
Renkamės atsakymą B.

! Iš tikrųjų reikėtų įsitikinti, kad tikrai matysime vaizdą B (o gal, neduok die, teisingas vaizdas
iš viso neparodytas). Sužymėkime, kokią spalvą (juodą ar baltą) iš pradžių matome lentelių
persiklojimuose:

j b
j j

arba trumpiau

j b
j j

!

.

!

b j
Kai į tvorelę žiūrėsime iš kitos pusės, spalvos pasikeis,
, bet negana to, susikeis ir kairė
b b
!
j b
su dešine, taigi matysime
.
b b
O dabar
pasižiūrėkime, ką !matome atsakymų vaizduose:
!
!
!
!
j b
j b
j j
b j
b b
,
,
,
,
.
b j
b b
b j
j b
b b
Taigi mums reikalingą vaizdą matome tik atsakyme B.

14. B

! Suskaičiuokime, kelis kvadratėlius reikės nudažyti kiekvienu atveju.
Kauliuko A dažysime 4 viršutinius, 4 apatinius, 4 priekinius, 4 užpakalinius, 1 kairinį (t.
y. matomą bluselei žiūrint į kauliuką iš kairės), 1 dešininį – iš viso 18 kvadratėlių.
Kauliuko B dažysime 2 viršutinius, 2 apatinius, 4 priekinius, 4 užpakalinius, 2 kairinius,
2 dešininius langelius – iš viso 16 langelių.
Kauliuko C dažysime 4 viršutinius, 4 apatinius, 3 priekinius, 3 užpakalinius, 2 kairinius,
2 dešininius langelius – iš viso 18 langelių.
Kauliuko D dažysime 4 viršutinius, 4 apatinius, 3 priekinius, 3 užpakalinius, 2 kairinius,
2 dešininius langelius – iš viso 18 langelių.
Kauliuko E dažysime 3 viršutinius, 3 apatinius, 4 priekinius, 4 užpakalinius, 2 kairinius,
2 dešininius langelius – iš viso 18 langelių.
Vadinasi, mažiausią nudažytą plotą turės kauliukas B.
Ar matote, kaip praktinis uždavinys tapo matematiniu?
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15. D 24

! Patogu sakyti, kad avių yra dukart daugiau nei karvių.

Tai galima užrašyti taip:

avių skaičius = karvių skaičius + karvių skaičius.
Bet iš sąlygos žinome, kad
avių skaičius = karvių skaičius + 8.
Palyginę lygybes matome, kad karvių skaičius yra 8. Vadinasi, avių ūkyje yra 8 + 8 = 16.
Iš viso ūkyje yra 8 + 16 = 24 gyvuliai.

!! Matematikoje

įprasta nežinomus skaičius žymėti raidėmis. Patogu avių skaičių žymėti A,
karvių skaičių žymėti K. Tada tą patį sprendimą galima užrašyti taip:
A =K + K
A =K + 8.
Palyginę abi lygybes, matome, kad K = 8, tada A = 8 + 8 = 16, o gyvulių ūkyje yra
A + K = 8 + 16 = 24.

!!! Dar dažniau matematikoje įvedamas iksas.

Karvių skaičių pažymėkime x, tada avių yra 2x.
Bet avių yra aštuoniomis daugiau, todėl 2x = x+8. Išspręsti šią „lygtį“ paprasta: x+x = x+8,
o atmetus kairėje ir dešinėje po iksą, x = 8. Vadinasi, karvių yra 8, avių 2x = 2 · 8 = 16,
gyvulių ūkyje 16 + 8 = 24.
16. D 4

! Jeigu į eilę sustatytume 10 vienakuprių, turėtume 10 kuprų.

Jei vieną vienakuprį pakeistume
dvikupriu, kuprų skaičius padidėtų vienetu. Todėl kad būtų 14 kuprų, reikia dvikupriais
pakeisti 4 vienakuprius. Tada eilėje bus 6 vienakupriai ir 4 dvikupriai.

!! Dvikuprių skaičių pažymėkime x.

Tada vienakuprių bus 10 − x. Jie turės 10 − x kuprų, o
dvikupriai turės x · 2 kuprų. Iš viso kuprų yra 14, todėl
10 − x + x + x = 14,

10 + x = 10 + 4,

x = 4.

17. E 12

! Iš paveikslėlio matome, kad ilgesnysis stačiakampio kraštas lygus keturiems trumpesniesiems,
t.y. lygus 4 cm. Iš paveikslėlio matome, kad ilgąjį lapo kraštą sudaro 2 ilgosios ir 4 trumposios
stačiakampio kraštinės. Taigi tas kraštas lygus 2 · 4 + 4 · 1 = 12 (cm).
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UŽDUOČIŲ SPRENDIMAI
18. B 4

? Eurė turi bent 3 riešutus, o Azė turi daugiau – vadinasi, Azė turi bent 4 riešutus.
Sakykime, kad Azė turi 4 riešutus. Eurė turi mažiau, t. y. mažiau nei 4, bet ne mažiau
kaip 3 – vadinasi, Eurė turi 3 riešutus. Amei lieka 13 − 3 − 4 = 6 riešutai. Tokie riešutų
skaičiai – 3, 4 ir 6 tenkina visas uždavinio sąlygas: iš viso riešutų 13, skaičiai 3, 4 ir 6 skirtingi,
Eurės 3 riešutai yra mažiausias skaičius, Amės 6 riešutai yra didžiausias skaičius. (Atkreipkite
dėmesį – reikia tikrinti kiekvieną sąlygos sakinį!)
Kadangi Kengūros uždaviniai turi tik vieną teisingą atsakymą, tai teisingas atsakymas
B.

! Papildysime sprendimą. O kas būtų, jei Azė turėtų bent 5 riešutus? Tada Amė turėtų daugiau
– bent 6 riešutus. Kadangi Eurė turi bent 3 riešutus, tai visos jos turėtų bent 3 + 5 + 6 = 14
riešutų, – prieštara sąlygai. Vadinasi, anksčiau išnagrinėtas atvejis vienintelis, – Azė turi
keturis riešutus.

!! Naudojantis matematine simbolika, spręsti galima, pavyzdžiui, taip.
Sakykime, kad Eurė turi x riešutų. Tada Azė turi > x + 1 riešutą, Amė > x + 2 riešutus.
Visos jos turi > x + (x + 1) + (x + 2), t.y. > 3x + 3 riešutus. Vadinasi, 13 > 3x + 3, 10 > 3x,
o tai reiškia, kad x 6 3. Bet pagal sąlygą x > 3, vadinasi, x = 3.
Dabar jau viskas paprasta. Azė ir Amė kartu turi 13 − 3 = 10 riešutą. Tarkime, kad Azė
turi y riešutų, tada Amė turi > y + 1, abi jos turi > y + y + 1. Vadinasi, 10 > 2y + 1, 9 > 2y,
o tai reiškia, kad y 6 4.
Bet kadangi x = 3, tai pagal sąlygą y > 4. Vadinasi, y = 4.
Taigi Azė turi 4 riešutus, o Amė – likusius 10 − 4 = 6 riešutus.
Pasitikriname – riešutų skaičiai 3, 4 or 6 sąlygai tinka.

Atsakymai

Uždavinio nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

