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Kadetas

Konkurso trukme  75 minutes
Konkurso metu negalima naudotis skaiciuokliais
Uzduotis dalyvis sprendzia savarankiskai

7--8 klases

Klausimai po 3 taskus
1. Viena is siu kreiviu turi tik viena simetrijos asi. Kuri?
A)

B)

C)

D)

E)

2. Paveikslelyje matome tris apskritimus su bendru centru, per kuri eina trys atkarpos. Kokia
didziojo skritulio dalis yra uztusuota?
A) 30% B) 35% C) 40% D) 45%

3.

20 · 21
=
2+0+2+1
A) 42 B) 64 C) 80

D) 84

E) 50%

E) 105

4. Kiek is viso yra keturzenkliu skaiciu, kuriu skaitmenys  is eiles einantys naturalieji skaiciai, surasyti didejimo tvarka?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
5. Teisingai sujunge penkias deliones detales, gausime staciakampi, kuriame uzrasytas aritmetinis veiksmas. Kam lygus sio
veiksmo rezultatas?

A) −100

B) −8

0 21 0 22 −− 12

C) −1

D) 199

E) 208

−

6. Visos pavaizduotos vazos yra vienodo aukscio ir 1 litro talpos. I kiekviena vaza ipilama po puse litro vandens. Kurioje
vazoje vandens lygis bus auksciausias?

A)

B)

C)

D)

7. Evelina teisingai sudejo du dvizenklius skaicius kaireje lentos puseje ir gavo 137 (zr. pav.).
Kiek ji gaus sudejusi keturzenklius skaicius desineje lentos puseje?
A) 13737 B) 13837 C) 14747 D) 23737 E) 137137

E)
AB
CD
1 3 7

+

8. 3×3×3 kubas sudetas is baltu, pilku ir juodu 1×1×1 kubeliu

(zr. pav.). Salia
pavaizduotos balta ir juoda sio kubo dalys.
Kuriame paveikslelyje pavaizduota pilkoji sio kubo dalis?

A)

B)

C)

D)

E)

+

ADCB
CBAD
?

9. Dviracio spyna turi keturis ratukus. Ant kiekvieno ratuko is eiles parasyti skaitmenys

180◦

nuo 0 iki 9. Turedami salia pavaizduota padeti ir kiekviena ratuka pasuke 180◦ , gausime
teisinga koda. Koks yra teisingas sios spynos kodas?
9 6 7 1

0782

1893
A)

B)

2 39 00 14 5

C)

D)

E)

10. Benas yra 5 cm aukstesnis uz Adoma, bet 10 cm zemesnis uz Celestina. Dovile yra 10 cm aukstesne uz Celestina, bet 5
cm zemesne uz Elena. Kuris teiginys yra teisingas?
A) Adomas ir Elena yra vienodo ugio B) Adomas yra 10 cm aukstesnis uz Elena
C) Adomas yra 10 cm zemesnis uz Elena D) Adomas yra 30 cm aukstesnis uz Elena
E) Adomas yra 30 cm zemesnis uz Elena

Klausimai po 4 taskus
11. Staciakampe sokolado plytele sudaryta is vienodu kvadrateliu. Raminta atsilauze dvi vienodas juosteles, kuriose is viso

buvo 12 kvadrateliu. Julija nuo likusios plyteles atsilauze viena juostele, kurioje buvo 9 kvadrateliai. Kiek kvadrateliu
liko plyteleje?
A) 72 B) 63 C) 54 D) 45 E) 36

12. Stiklainis, kai i ji ipilta vandens iki penktadalio, sveria 560 g. Tas pats stiklainis, kai i ji ipilta vandens iki keturiu
penktadaliu, sveria 740 g. Kiek sveria tuscias stiklainis?
A) 60 g B) 112 g C) 180 g D) 300 g E) 500 g

13. Paveikslelyje pavaizduoto didziojo kvadrato plotas lygus 16 cm2 , o kiekvieno kampinio kvadratelio plotas
lygus 1 cm2 . Kam lygus uztusuotos geles plotas?
2
A) 3 cm2 B) 72 cm2 C) 4 cm2 D) 11
2 cm

E) 6 cm2

14. Adomas darze pastate pertvara is 25 vienodu 30 cm ilgio lenteliu. Bet kurios dvi gretimos lenteles persidengia tuo paciu
ilgiu (zr. pav.). Adomo pastatytos pertvaros ilgis lygus 6,9 m. Kam lygus dvieju gretimu lenteliu persidengiancios dalies
ilgis?
30 cm
?
...

A) 2,4 cm

B) 2,5 cm

C) 3 cm

D) 4,8 cm

E) 5 cm

15. Is penkiu vienodu staciuju trikampiu taip sudeta zvaigzde, kad visu siu trikampiu didesnieji
smailieji kampai paeiliui lieciasi ir visi turi bendra virsune (zr. pav.). Panaudojus daugiau siu
trikampiu, sudeta antra zvaigzde, kurioje visu trikampiu mazesnieji smailieji kampai paeiliui
lieciasi ir visi turi bendra virsune. Is keliu trikampiu sudeta antroji zvaigzde?
A) 10 B) 12 C) 18 D) 20 E) 24

1
16. Paveikslelyje pavaizduota gura sudeta is penkiu kvadratu. Maziausio kvadrato plotas
lygus 1. Kam lygus h?
A) 3 B) 3,5 C) 4

D) 4,2

E) 4,5

h
1

17. Testas susideda is 20 klausimu. Uz kiekviena teisinga atsakyma skiriami 7 taskai, o uz neteisinga atsakyma  atimami
4 taskai. Jei atsakymas i klausima nenurodomas, tai uz ji skiriama 0 tasku. Evelina uz si testa is viso gavo 100 tasku.
Kiek is viso atsakymu i klausimus siame teste Evelina nenurode?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

18. Staciakampio formos popieriaus juosta, kurios krastiniu ilgiai yra 4 cm ir 13 cm, perlenkta kaip parodyta paveikslelyje.
Susidare du staciakampiai, kuriu plotai P ir Q tenkina salyga P = 2Q. Kam lygus x?

Q

P

4 cm

45◦
13 cm

A) 5 cm

B) 5,5 cm

C) 6 cm

D) 6,5 cm

√

x

E) 4 2 cm

19. Dezeje yra tik obuoliai ir kriauses, o obuoliu yra dvigubai daugiau negu kriausiu. Austeja ir Ema taip pasidalijo visus
dezeje esancius vaisius, kad Austejai teko dvigubai daugiau vaisiu negu Emai. Kuris teiginys yra tikrai teisingas?
A) Austeja turi bent viena kriause B) Austeja turi dvigubai daugiau obuoliu negu kriausiu
C) Austeja turi dvigubai daugiau obuoliu negu Ema D) Austeja obuoliu turi tiek pat, kiek Ema turi kriausiu
E) Austeja kriausiu turi tiek pat, kiek Ema turi obuoliu

20. Tris kaimus jungia keliai, kaip parodyta paveikslelyje. Apvaziavimas is Akaimio i Bekaimi per

Cekaimi yra 1 km ilgesnis uz tiesiogini kelia is Akaimio i Bekaimi. Apvaziavimas is Akaimio i
Cekaimi per Bekaimi yra 5 km ilgesnis uz tiesiogini kelia is Akaimio i Cekaimi. Apvaziavimas
is Bekaimio i Cekaimi per Akaimi yra 7 km ilgesnis uz tiesiogini kelia is Bekaimio i Cekaimi.
Kam lygus trumpiausio kelio tarp dvieju kaimu ilgis?
A) 1 km B) 2 km C) 3 km D) 4 km E) 5 km

Bėkaimis
Cėkaimis
Akaimis

Klausimai po 5 taskus

21. Trupmenos skaitiklis ir vardiklis yra teigiami skaiciai. Sios
trupmenos skaitiklis buvo padidintas 40%. Kiek procentu
reikia sumazinti naujosios trupmenos vardikli, kad taip gauta trecioji trupmena butu dvigubai didesne uz pradine?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

22. Triju naturaliuju skaiciu suma lygi 2021. Agota is kiekvieno tu triju skaiciu ateme ta pati skaiciu ir gavo 303, 721 ir 931.
Kuris is zemiau isvardytu skaiciu galejo buti vienas is triju pradiniu skaiciu?
A) 743 B) 699 C) 369 D) 909 E) 954

23. Soja sesiazenkli skaiciu 2ABCDE padaugino is 3 ir gavo sesiazenkli skaiciu ABCDE2. Kam lygi pradinio sesiazenklio
skaiciaus skaitmenu suma?
A) 24 B) 27 C) 30 D) 33

E) 36

24. Dezeje yra tik zali, raudoni, melyni arba geltoni akmenukai. Tarp bet kuriu 27 is dezes paimtu akmenuku visada bus

bent vienas zalias; tarp bet kuriu 25 akmenuku bus bent vienas raudonas; tarp bet kuriu 22 akmenuku bus bent vienas
melynas; tarp bet kuriu 17 akmenuku bus bent vienas geltonas. Kiek daugiausiai akmenuku gali buti dezeje?
A) 27 B) 29 C) 51 D) 87 E) 91

25. Futbolo kamuolys yra sudarytas is juodu penkiakampiu ir baltu sesiakampiu, kaip pavaizduota
paveikslelyje. Is viso yra 12 juodu penkiakampiu. Kiek yra baltu sesiakampiu?
A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24

26. Simonas turi lygiai 2021 spalvota medine kengurele. Visas sias kengureles jis isrikiavo i eile ir nuo pirmos iki paskutines

paeiliui sunumeravo skaiciais nuo 1 iki 2021. Kiekviena kengurele yra nudazyta arba raudonai, arba pilkai, arba melynai.
Bet kurios trys is eiles einancios kengureles yra skirtingu spalvu. Simonas spejo penkiu kengureliu spalvas: kengurele nr.
2 yra pilka, kengurele nr. 20 yra melyna, kengurele nr. 202 yra raudona, kengurele nr. 1002 yra melyna, kengurele nr.
2021 yra pilka. Paaiskejo, kad Simonas neatspejo tik vienos kengureles spalvos. Koks numeris kengureles, kurios spalvos
Simonas neatspejo?
A) 2 B) 20 C) 202 D) 1002 E) 2021

27. 3 × 4 × 5 staciakampis gretasienis yra sudetas is 60 vienodu mediniu kubeliu, kaip

P

parodyta paveikslelyje. Termitas pragrauze kelia isilgai sio staciakampio gretasienio
 kelias nekerta jokio kubelio briaunos. Per kiek kubeliu
istrizaines P Q (zr. pav.). Sis
eina sis termito kelias?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

Q
28. Viename mieste gyvena 21 riteris, is kuriu kiekvienas visada sako tiesa, ir 2000 melagiu, kurie visada meluoja. Is tu

gyventoju 2020 buvo suskirstyti i 1010 poru. Kiekvienos poros kiekvienas narys pavadino kita tos poros nari riteriu arba
melagiu. Paaiskejo, kad 2000 gyventoju buvo pavadinti riteriais ir 20 gyventoju  melagiais. Kiek is viso buvo poru,
kuriose abu gyventojai buvo melagiai?
A) 980 B) 985 C) 990 D) 995 E) 1000

29. Varzybose dalyvavo sesios komandos. Kiekviena komanda suzaide lygiai vienas rungtynes su kiekviena kita komanda.

Kiekviename varzybu rate vienu metu buvo zaidziamos trejos rungtynes. Televizijos kanalas paskelbe, kurias rungtynes
rodys kiekviename rate (zr. pav.). Kuriame rate komanda D zaide pries komanda F?

1
A–B

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

2
C–D

3
A–E

4
E–F

5
A–C

E) 5

30. Paveikslelyje pavaizduotas keturkampis, kuris padalytas i keturis mazesnius keturkampius,

turincius bendra virsune K . Kiti pazymeti taskai kiekviena didziojo keturkampio krastine
dalija i tris vienodo ilgio atkarpas. Pazymeti skaiciai yra triju atitinkamu mazesniu
keturkampiu plotai. Kam lygus uztusuoto keturkampio plotas?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 6,5 E) 7

P Q

V
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