
14. Rodykl 
e, einanti nuo vieno mokinio i�
kita�, rei�skia, kad pirmasis mokinys yra
didesnis u�z antra�ji�. Pavyzd�ziui, mokinys
B yra didesnis u�z mokini� A. Kuris
mokinys yra ma�ziausias?

A
E

D

B C

F

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

15. Krep�syje yra obuoliu� ir kriau�siu�, kiekvienas vaisius yra
�zalias arba geltonas. Kriau�siu� yra 8. Obuoliu� yra trimis
daugiau negu visu� �zaliu�ju� vaisiu�. Geltonos yra 6 kriau�s 
es. Kiek
krep�syje yra geltonu� obuoliu�?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

16. Mo�ciut 
e jau i�skep 
e 12 keksu�. Ji nori, kad jos 5 an	ukai gautu�
po lygiai keksu�. Kelis keksus turi dar i�skepti mo�ciut 
e?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

17. Tomas turi 9 korteles su triju� formu�
fig	ur 
el 
emis:

.

Jis nori sud 
eti korteles kvadratin 
eje 9 langeliu� lentoje
taip, kad kiekvienos eilut 
es ir kiekvieno stulpelio trijose
kortel 
ese b	utu� visu� triju� formu� fig	ur 
eliu�, bet fig	ur 
eliu�
skai�ciai tose trijose kortel 
ese b	utu� skirtingi. Tomas jau
pad 
ejo tris korteles. Kuria� kortele� jis turi pad 
eti pilkajame
langelyje?

A) B) C) D) E)

18. Du vienodi traukiniai va�ziuoja prie�singomis kryptimis.
Kiekvienas ju� sudarytas i�s 31 vagono. Dabar prie�s vieno
traukinio 19-ta�ji� vagona� yra kito traukinio 19-tasis vagonas.
Koks vagonas yra prie�s 12-ta�ji� vagona�?

A) 7 B) 12 C) 21 D) 26 E) 31
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1. Kol triu�sis nusileid�zia dviem laipteliais, keng	ur 
el 
e
pakyla trimis laipteliais. Kelintame laiptelyje
jie susitiks?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

2. Morta padar 
e asmenuke� prie�sais pili� . Kuris i�s
�siu� paveiksl 
eliu� gal 
etu� b	uti Mortos asmenuk 
e?

A) B)

C) D) E)

3. Emilija i�s keturiu� korteliu� sud 
ejo
ma�sinos paveiksl 
eli�. Kaip ji sud 
ejo
korteles?

A)

4 3
2 1 B)

3 4
2 1 C)

2 1
4 3 D)

4 3
1 2 E)

3 4
1 2



4. Magas i�s savo i�stabiosios skryb 
el 
es viena� po kito traukia
�zaislus, kurie kartojasi kas penki. Jis jau i�strauk 
e tokius
�zaislus:

.

Kokius du �zaislus magas i�strauks dabar?

A) B) C) D) E)

5. Jonas turi dvi to paties dyd�zio korteles.
Kortel 
eje A yra keturios skylut 
es.
Jonas u�zdeda kortele� A ant kortel 
es B.
Ka� jis dabar mato?

A) B) C) D) E)

6. Jor 
e i�s baltu� ir juodu� kubeliu� sud 
ejo statini�,
kuriame yra 14 juodu�ju� kubeliu�. Keliu� juodu�ju�
kubeliu� nematome paveiksl 
elyje?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) 8

Klausimai po 4 ta�skus

7. Ona popieriaus lape nupie�s 
e 3 juodus trikampius ir ma�ziau kaip
4 kvadratus. Kuris paveiksl 
elis Onos?

A) B) C) D) E)

8. Kuriame i�s paveiksl 
eliu� u�ztu�suotasis plotas did�ziausias?

A) B) C) D) E)

9. Pavaizduota kasa supinta i�s triju� giju�. Viena gija yra �zalia,
viena � m 
elyna ir viena � raudona. Kurios spalvos yra
kiekviena gija?

A)1 � m 
elyna, 2 � �zalia, 3 � raudona
B)1 � �zalia, 2 � raudona, 3 � m 
elyna
C)1 � raudona, 2 � m 
elyna, 3 � �zalia
D)1 � �zalia, 2 � m 
elyna, 3 � raudona
E)1 � m 
elyna, 2 � raudona, 3 � �zalia

10. Gyvenviet 
eje 12 namu� sujungti
keturiais tiesiais takais ir keturiais
�ziediniais takais. Prie kiekvieno
(tiesiojo ar �ziedinio) tako yra 3
namai. �Zem 
elapyje matome vienuolika
namu�. Kurioje sankry�zoje stovi
dvyliktasis namas?
A) A B) B C) C D) D E) E

11. Pavaizduotosios penkios fig	uros padarytos suklijavus
kubelius sienomis. Kurioje fig	uroje kubeliu� daugiausia?

A) B) C) D) E)

12. Ant dvieju� g 
eliu� kiekvieno �ziedlapio
para�sytas skai�cius. Vieno �ziedlapio nematome.
Kiekvienos g 
el 
es skai�ciu� suma yra ta pati.
Koks skai�cius para�sytas ant pasisl 
epusio
�ziedlapio?
A) 0 B) 3 C) 5 D) 7 E) 1

Klausimai po 5 ta�skus

13. Bit 
e Maja gali vaik�s�cioti tik pilkomis
korio akut 
emis. Keliais b	udais galima
pilkai nuspalvinti lygiai dvi balta�sias
akutes, kad Maja gal 
etu� i�s M nueiti i� P?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7


