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Keng	uros konkurso organizavimo komitetas Lietuvos matematiku� draugija

KENG	URA 2021

Konkurso trukm
e � 75 minut
es

Konkurso metu negalima naudotis skai�ciuokliais

U�zduotis dalyvis sprend�zia savaranki�skai

Kadetas
7--8 klas
es

Klausimai po 3 ta�skus

1. Viena i�s �siu� kreiviu� turi tik viena� simetrijos a�si�. Kuri?

A) B) C) D) E)

2. Paveiksl
elyje matome tris apskritimus su bendru centru, per kuri� eina trys atkarpos. Kokia
did�ziojo skritulio dalis yra u�ztu�suota?
A) 30% B) 35% C) 40% D) 45% E) 50%

3.
20 · 21

2 + 0 + 2 + 1
=

A) 42 B) 64 C) 80 D) 84 E) 105

4. Kiek i�s viso yra ketur�zenkliu� skai�ciu�, kuriu� skaitmenys � i�s eil
es einantys nat	uralieji skai�ciai, sura�syti did
ejimo tvarka?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

5. Teisingai sujunge� penkias d
elion
es detales, gausime sta�ciakampi�, kuriame u�zra�sytas aritmetinis veiksmas. Kam lygus �sio
veiksmo rezultatas?

2 − 2 −− 11 0 20 2
A) −100 B) −8 C) −1 D) 199 E) 208

6. Visos pavaizduotos vazos yra vienodo auk�s�cio ir 1 litro talpos. I� kiekviena� vaza� i�pilama po puse� litro vandens. Kurioje
vazoje vandens lygis bus auk�s�ciausias?

A) B) C) D) E)

7. Evelina teisingai sud
ejo du dvi�zenklius skai�cius kair
eje lentos pus
eje ir gavo 137 (�zr. pav.).
Kiek ji gaus sud
ejusi ketur�zenklius skai�cius de�sin
eje lentos pus
eje?
A) 13737 B) 13837 C) 14747 D) 23737 E) 137137
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8. 3×3×3 kubas sud
etas i�s baltu�, pilku� ir juodu� 1×1×1 kubeliu�
(�zr. pav.). �Salia pavaizduotos balta ir juoda �sio kubo dalys.
Kuriame paveiksl
elyje pavaizduota pilkoji �sio kubo dalis?

A) B) C) D) E)



9. Dvira�cio spyna turi keturis ratukus. Ant kiekvieno ratuko i�s eil
es para�syti skaitmenys
nuo 0 iki 9. Tur
edami �salia pavaizduota� pad
eti� ir kiekviena� ratuka� pasuke� 180◦, gausime
teisinga� koda�. Koks yra teisingas �sios spynos kodas?
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C) D) E)

10. Benas yra 5 cm auk�stesnis u�z Adoma�, bet 10 cm �zemesnis u�z Celestina�. Dovil
e yra 10 cm auk�stesn
e u�z Celestina�, bet 5
cm �zemesn
e u�z Elena�. Kuris teiginys yra teisingas?
A) Adomas ir Elena yra vienodo 	ugio B) Adomas yra 10 cm auk�stesnis u�z Elena�
C) Adomas yra 10 cm �zemesnis u�z Elena� D) Adomas yra 30 cm auk�stesnis u�z Elena�
E) Adomas yra 30 cm �zemesnis u�z Elena�

Klausimai po 4 ta�skus

11. Sta�ciakamp
e �sokolado plytel
e sudaryta i�s vienodu� kvadrat
eliu�. Raminta atsilau�z
e dvi vienodas juosteles, kuriose i�s viso
buvo 12 kvadrat
eliu�. Julija nuo likusios plytel
es atsilau�z
e viena� juostele�, kurioje buvo 9 kvadrat
eliai. Kiek kvadrat
eliu�
liko plytel
eje?
A) 72 B) 63 C) 54 D) 45 E) 36

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

13. Paveiksl
elyje pavaizduoto did�ziojo kvadrato plotas lygus 16 cm2, o kiekvieno kampinio kvadrat
elio plotas
lygus 1 cm2. Kam lygus u�ztu�suotos g
el
es plotas?
A) 3 cm2 B) 7

2 cm2 C) 4 cm2 D) 11
2 cm2 E) 6 cm2

14. Adomas dar�ze pastat
e pertvara� i�s 25 vienodu� 30 cm ilgio lenteliu�. Bet kurios dvi gretimos lentel
es persidengia tuo pa�ciu
ilgiu (�zr. pav.). Adomo pastatytos pertvaros ilgis lygus 6,9 m. Kam lygus dvieju� gretimu� lenteliu� persidengian�cios dalies
ilgis?

... ? 30 cm

A) 2,4 cm B) 2,5 cm C) 3 cm D) 4,8 cm E) 5 cm

15. I�s penkiu� vienodu� sta�ciu�ju� trikampiu� taip sud
eta �zvaig�zd
e, kad visu� �siu� trikampiu� didesnieji
smailieji kampai paeiliui lie�ciasi ir visi turi bendra� vir�s	une� (�zr. pav.). Panaudojus daugiau �siu�
trikampiu�, sud
eta antra �zvaig�zd
e, kurioje visu� trikampiu� ma�zesnieji smailieji kampai paeiliui
lie�ciasi ir visi turi bendra� vir�s	une�. I�s keliu� trikampiu� sud
eta antroji �zvaig�zd
e?
A) 10 B) 12 C) 18 D) 20 E) 24

16. Paveiksl
elyje pavaizduota �g	ura sud
eta i�s penkiu� kvadratu�. Ma�ziausio kvadrato plotas
lygus 1. Kam lygus h?
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,2 E) 4,5 1

h

17. Testas susideda i�s 20 klausimu�. U�z kiekviena� teisinga� atsakyma� skiriami 7 ta�skai, o u�z neteisinga� atsakyma� � atimami
4 ta�skai. Jei atsakymas i� klausima� nenurodomas, tai u�z ji� skiriama 0 ta�sku�. Evelina u�z �si� testa� i�s viso gavo 100 ta�sku�.
Kiek i�s viso atsakymu� i� klausimus �siame teste Evelina nenurod
e?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4



18. Sta�ciakampio formos popieriaus juosta, kurios kra�stiniu� ilgiai yra 4 cm ir 13 cm, perlenkta kaip parodyta paveiksl
elyje.
Susidar
e du sta�ciakampiai, kuriu� plotai P ir Q tenkina sa�lyga� P = 2Q. Kam lygus x?

4 cm

13 cm

P

Q

45◦

x

A) 5 cm B) 5,5 cm C) 6 cm D) 6,5 cm E) 4
√
2 cm

19. D
e�z
eje yra tik obuoliai ir kriau�s
es, o obuoliu� yra dvigubai daugiau negu kriau�siu�. Aust
eja ir Ema taip pasidalijo visus
d
e�z
eje esan�cius vaisius, kad Aust
ejai teko dvigubai daugiau vaisiu� negu Emai. Kuris teiginys yra tikrai teisingas?
A) Aust
eja turi bent viena� kriau�se� B) Aust
eja turi dvigubai daugiau obuoliu� negu kriau�siu�
C) Aust
eja turi dvigubai daugiau obuoliu� negu Ema D) Aust
eja obuoliu� turi tiek pat, kiek Ema turi kriau�siu�
E) Aust
eja kriau�siu� turi tiek pat, kiek Ema turi obuoliu�

20. Tris kaimus jungia keliai, kaip parodyta paveiksl
elyje. Apva�ziavimas i�s Akaimio i� B
ekaimi� per
C
ekaimi� yra 1 km ilgesnis u�z tiesiogini� kelia� i�s Akaimio i� B
ekaimi�. Apva�ziavimas i�s Akaimio i�
C
ekaimi� per B
ekaimi� yra 5 km ilgesnis u�z tiesiogini� kelia� i�s Akaimio i� C
ekaimi�. Apva�ziavimas
i�s B
ekaimio i� C
ekaimi� per Akaimi� yra 7 km ilgesnis u�z tiesiogini� kelia� i�s B
ekaimio i� C
ekaimi�.
Kam lygus trumpiausio kelio tarp dvieju� kaimu� ilgis?
A) 1 km B) 2 km C) 3 km D) 4 km E) 5 km Akaimis

Bėkaimis

Cėkaimis

Klausimai po 5 ta�skus

21. Trupmenos skaitiklis ir vardiklis yra teigiami skai�ciai. �Sios trupmenos skaitiklis buvo padidintas 40%. Kiek procentu�
reikia suma�zinti naujosios trupmenos vardikli�, kad taip gauta tre�cioji trupmena b	utu� dvigubai didesn
e u�z pradine�?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

22. Triju� nat	uraliu�ju� skai�ciu� suma lygi 2021. Agota i�s kiekvieno tu� triju� skai�ciu� at
em
e ta� pati� skai�ciu� ir gavo 303, 721 ir 931.
Kuris i�s �zemiau i�svardytu� skai�ciu� gal
ejo b	uti vienas i�s triju� pradiniu� skai�ciu�?
A) 743 B) 699 C) 369 D) 909 E) 954

23. So�ja �se�sia�zenkli� skai�ciu� 2ABCDE padaugino i�s 3 ir gavo �se�sia�zenkli� skai�ciu� ABCDE2. Kam lygi pradinio �se�sia�zenklio
skai�ciaus skaitmenu� suma?
A) 24 B) 27 C) 30 D) 33 E) 36

24. D
e�z
eje yra tik �zali, raudoni, m
elyni arba geltoni akmenukai. Tarp bet kuriu� 27 i�s d
e�z
es paimtu� akmenuku� visada bus
bent vienas �zalias; tarp bet kuriu� 25 akmenuku� bus bent vienas raudonas; tarp bet kuriu� 22 akmenuku� bus bent vienas
m
elynas; tarp bet kuriu� 17 akmenuku� bus bent vienas geltonas. Kiek daugiausiai akmenuku� gali b	uti d
e�z
eje?
A) 27 B) 29 C) 51 D) 87 E) 91

25. Futbolo kamuolys yra sudarytas i�s juodu� penkiakampiu� ir baltu� �se�siakampiu�, kaip pavaizduota
paveiksl
elyje. I�s viso yra 12 juodu� penkiakampiu�. Kiek yra baltu� �se�siakampiu�?
A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24

26. Simonas turi lygiai 2021 spalvota� medine� keng	ur
ele�. Visas �sias keng	ur
eles jis i�srikiavo i� eile� ir nuo pirmos iki paskutin
es
paeiliui sunumeravo skai�ciais nuo 1 iki 2021. Kiekviena keng	ur
el
e yra nuda�zyta arba raudonai, arba pilkai, arba m
elynai.
Bet kurios trys i�s eil
es einan�cios keng	ur
el
es yra skirtingu� spalvu�. Simonas sp
ejo penkiu� keng	ur
eliu� spalvas: keng	ur
el
e nr.
2 yra pilka, keng	ur
el
e nr. 20 yra m
elyna, keng	ur
el
e nr. 202 yra raudona, keng	ur
el
e nr. 1002 yra m
elyna, keng	ur
el
e nr.
2021 yra pilka. Paai�sk
ejo, kad Simonas neatsp
ejo tik vienos keng	ur
el
es spalvos. Koks numeris keng	ur
el
es, kurios spalvos
Simonas neatsp
ejo?
A) 2 B) 20 C) 202 D) 1002 E) 2021



27. 3 × 4 × 5 sta�ciakampis gretasienis yra sud
etas i�s 60 vienodu� mediniu� kubeliu�, kaip
parodyta paveiksl
elyje. Termitas pragrau�z
e kelia� i�silgai �sio sta�ciakampio gretasienio
i�stri�zain
es PQ (�zr. pav.). �Sis kelias nekerta jokio kubelio briaunos. Per kiek kubeliu�
eina �sis termito kelias?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

Q

P

28. Viename mieste gyvena 21 riteris, i�s kuriu� kiekvienas visada sako tiesa�, ir 2000 melagiu�, kurie visada meluoja. I�s tu�
gyventoju� 2020 buvo suskirstyti i� 1010 poru�. Kiekvienos poros kiekvienas narys pavadino kita� tos poros nari� riteriu arba
melagiu. Paai�sk
ejo, kad 2000 gyventoju� buvo pavadinti riteriais ir 20 gyventoju� � melagiais. Kiek i�s viso buvo poru�,
kuriose abu gyventojai buvo melagiai?
A) 980 B) 985 C) 990 D) 995 E) 1000

29. Var�zybose dalyvavo �se�sios komandos. Kiekviena komanda su�zaid
e lygiai vienas rungtynes su kiekviena kita komanda.
Kiekviename var�zybu� rate vienu metu buvo �zaid�ziamos trejos rungtyn
es. Televizijos kanalas paskelb
e, kurias rungtynes
rodys kiekviename rate (�zr. pav.). Kuriame rate komanda D �zaid
e prie�s komanda� F?

1 2 3 4 5
A – B C – D A – E E – F A – C

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

30. Paveiksl
elyje pavaizduotas keturkampis, kuris padalytas i� keturis ma�zesnius keturkampius,
turin�cius bendra� vir�s	une� K. Kiti pa�zym
eti ta�skai kiekviena� did�ziojo keturkampio kra�stine�
dalija i� tris vienodo ilgio atkarpas. Pa�zym
eti skai�ciai yra triju� atitinkamu� ma�zesniu�
keturkampiu� plotai. Kam lygus u�ztu�suoto keturkampio plotas?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 6,5 E) 7
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