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KENG	URA 2021

Konkurso trukm
e � 75 minut
es

Konkurso metu negalima naudotis skai�ciuokliais

U�zduotis dalyvis sprend�zia savaranki�skai

Junioras
9--10 klas
es

Klausimai po 3 ta�skus

1. Keng	uradienis yra tre�ciasis kovo ketvirtadienis. Viena i�s atsakymuose nurodytu� datu� n
era keng	uradienis. Kuri?
A) 2022 m. kovo 17 d. B) 2023 m. kovo 16 d. C) 2024 m. kovo 14 d. D) 2025 m. kovo 20 d.
E) 2026 m. kovo 19 d.

2. Karta� i�smanioji program
el
e pateik
e artimiausiu� 5 dienu� oru� prognoze�, pavaizduota�
de�sin
eje. �Cia nurodyta kiekvienos dienos auk�s�ciausia temperat	ura. Kuris paveiksl
elis
vaizduoja numatomus auk�s�ciausios temperat	uros poky�cius?
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3. Parkas yra lygiakra�s�cio trikampio formos. Kat
es
Murkl
e, Niurzgl
e bei Prunk�sl
e susitiko vienoje
trikampio vir�s	un
eje ir skirtingais takais, kuriu� ilgiai
yra atitinkamai M , N , P , nutipeno i� kita� vir�s	une� (�zr.
pav.). Tada
A) M < N < P B) M < P < N C) M < N = P
D) M = P < N E) M = N = P M N P

4. Paveiksl
elyje pavaizduoti �se�si suglausti sta�ciakampiai, nurodyti ju� plotai ir vienos atkarpos
ilgis 6. Kam lygus klaustuku pa�zym
etas atkarpos ilgis?
A) 10 B) 7,5 C) 6 D) 5 E) 4
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5. Pirmasis rankinio rungtyniu� k
elinys baig
esi rezultatu 9 : 14 � sve�ciu� komanda pirmavo 5 i�var�ciais. Antrajame k
elinyje
aik�st
es �seimininkai per
em
e iniciatyva�, i�met
e dvigubai daugiau i�var�ciu� nei sve�ciai ir laim
ejo rungtynes vieno i�var�cio
persvara. Kokiu rezultatu baig
esi rungtyn
es?
A) 20 : 19 B) 21 : 20 C) 22 : 21 D) 23 : 22 E) 24 : 23

6. Didysis kvadratas padalytas i� ma�zesnius kvadratus (�zr. pav.). I� kiekviena� i�s ma�zesniu�ju� kvadratu�
i�br
e�ztas skritulys. Kuria� did�ziojo kvadrato ploto dali� sudaro bendras visu� skrituliu� plotas?
A) 6π

25 B) π
5 C) 3π

10 D) π
4 E) 5π

16

7. D�ziazo grup
es solist
e Saul
e, saksofonininkas ir trimitininkas turi po tiek pat metu�. Like� trys grup
es nariai atitinkamai
turi 19, 20 ir 21 metus. Visu� grup
es nariu� am�ziu� (metais) vidurkis yra 21. Kiek metu� yra Saulei?
A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24

8. �Se�si lyg	us rombai sudaro �zvaig�zde�, kurios �se�siu� spinduliu� galai yra taisyklingojo �se�siakampio vir�s	un
es
(�zr. pav.). Koks yra �sio �se�siakampio plotas, jei kiekvieno rombo plotas yra 5?
A) 36 B) 40 C) 45 D) 48 E) 60
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9. At
emus 1
10 i�s tam tikro skai�ciaus, gaunamas toks pats rezultatas, kaip padauginus ta� skai�ciu� i�s 1

10 . Koks tai skai�cius?
A) 1

100 B) 1
11 C) 1

10 D) 11
100 E) 1
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10. Audros metu status v
eliavos stiebas pasviro. Tiek �zi	urint i� ji� i�s �siaur
es vakaru�, tiek �zi	urint i� ji� i�s rytu�, stiebo vir�s	un
e yra
de�sin
eje nuo stiebo pagrindo. Viename i�s paveiksl
eliu� parodyta stiebo pasvirimo kryptis. Kuriame?
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Klausimai po 4 ta�skus

11. Dvi atkarpos, lygiagre�cios su did�ziojo sta�ciakampio kra�stin
emis, dalija ji� i� keturis
ma�zesnius. Vienas i�s tu� sta�ciakampiu� yra kvadratas, kurio plotas lygus 9 (�zr. pav.).
Koks yra sta�ciakampio ABCD perimetras, jei did�ziojo sta�ciakampio perimetras lygus
30?
A) 14 B) 21 C) 16 D) 18 E) 24
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12. Tomas viena� po kitos u�zdeg
e 10 bengali�sku� ugneliu�. Antra�ja� ugnele� u�zdeg
e, kai pirmosios buvo like�s de�simtadalis.
Tre�cia�ja� � kai antrosios buvo like�s de�simtadalis, ir t. t. Kiekviena ugnel
e deg
e pastoviu grei�ciu ir sudeg
e per 2 minutes.
Per kiek laiko Tomas sudegino visas ugneles?
A) 18 min 20 s B) 18 min 12 s C) 18 min D) 17 min E) 16 min 40 s

13. Languotame popieriuje nubr
e�zti trys trikampiai. Lygiai du i�s ju� yra lygiaplo�ciai, lygiai du
i�s ju� yra lygia�soniai, lygiai du i�s ju� yra statieji. Du i�s ju� pavaizduoti de�sin
eje, o tre�ciasis �
viename i�s atsakymu�. Kuriame?

A) B) C) D) E)

14. Skai�cius 2021 turi tokia� savybe�: jis dalijasi i�s 6, i�s 7, i�s 8 ir i�s 9 su liekana 5. Kiek yra nat	uraliu�ju� skai�ciu�, ma�zesniu� u�z
2021, kurie taip pat turi �sia� savybe�?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

15. Paveiksl
elyje pavaizduotas pusapskritimis su centru O ir nurodyti dvieju� kampu�
didumai. Raskite α.
A) 9◦ B) 11◦ C) 16◦ D) 17,5◦ E) 18◦

O

67◦

32◦
α

16. Komandin
ese var�zybose dalyvauja 5 komandos, kurias atitinkamai sudaro 9, 15, 17, 19 ir 21 mokinys. Kiekvienoje
komandoje yra tik vaikinai arba tik merginos. I� rungtynes atvykus keturioms i�s 5 komandu�, merginu� susirinko 3 kartus
daugiau nei vaikinu�. Kiek mokiniu� sudaro neatvykusia� komanda�?
A) 9 B) 15 C) 17 D) 19 E) 21

17. Triju� apskritimu� �se�sias sankirtas reikia taip sunumeruoti skai�ciais nuo 1 iki 6, kad kiekvieno
apskritimo skai�ciu� suma b	utu� tokia pati. Skai�cius 6 jau panaudotas (�zr. pav.). Koki� skai�ciu� reikia
u�zra�syti vietoj klaustuko?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

?
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18. Pradin
es 3× 3 lentel
es visuose langeliuose buvo i�ra�syti nuliai. Vieno 
ejimo metu lentel
eje leid�ziama

pasirinkti bet kuri� 2× 2 kvadrata� (t. y. keturis langelius su bendra vir�s	une) ir padidinti kiekviena� i�s
jo keturiu� skai�ciu� vienetu. Atlikus kelis tokius 
ejimus, gauta lentel
e su tokiais trimis skai�ciais, kaip
parodyta paveiksl
elyje. Kiti naujos lentel
es skai�ciai pasl
epti. Koks skai�cius pa�zym
etas klaustuku?
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 19

18
47
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19. Arvydas stovi ant grindu� ir nori u�zlipti laiptais, kuriuos sudaro 8 laipteliai. Vienu �zingsniu jis gali pakilti auk�styn arba
vienu laipteliu, arba dviem laipteliais. Ant i�l	u�zusio �se�stojo laiptelio Arvydas atsistoti negali. Keliais b	udais jis gali pakilti
iki a�stuntojo laiptelio?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10



20. A�stuonios smeigtuku� d
e�zut
es pad
etos i� eile�. Pirmoje ir paskutin
eje
d
e�zut
ese yra po 2021 smeigtuka�. Paveiksl
elyje parodyta, kiek i�s viso
smeigtuku� yra kiekvienoje gretimu� d
e�zu�ciu� poroje (atitinkamai a arba
a+ 1). Raskite a.
A) 4041 B) 4042 C) 4043 D) 4044 E) 4045

Klausimai po 5 ta�skus

21. Penki automobiliai prad
ejo va�ziuoti tokia virtine:

IV VI II III

Kai virtin
e v
el sustojo, automobiliai buvo i�ssirikiave� kita tvarka:

IV IIIII V I

Taigi �sios kelion
es metu kelis kartus buvo nutike� taip, kad vienas automobilis lenk
e kita�. Kiek ma�ziausiai tokiu� nutikimu�
gal
ejo b	uti?
A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

22. Raskite (a+ b)(b+ c)(c+ a), jei a+ b+ c = 0 ir abc = 78.
A) −156 B) −39 C) 78 D) 156 E) Kitas atsakymas

23. Paveiksl
elyje pa�zym
eti �se�si kampai. Kokia yra ju� didumu� suma?
A) 360◦ B) 900◦ C) 1080◦ D) 1120◦ E) 1440◦

24. Ma�ziausias nat	uralusis skai�cius, kurio skaitmenu� suma yra 2021, lygus N . Kokia yra skai�ciaus N + 2021 skaitmenu�
suma?
A) 10 B) 12 C) 19 D) 28 E) 2026

25. Skruzd
el
e nuropojo tiesia linija i�s ta�sko C i� ta�ska� A, o tada � laipteliais i�s
ta�sko A i� ta�ska� B (�zr. pav.). Kiek kartu� skruzd
el
es kelias i�s A i� B yra ilgesnis
u�z kelia� i�s C i� A?
A) 1 B) 2 C) 3 D)

√
2 E)

√
3

B C
60◦

75◦

A

26. Skai�ciai a ir b yra sveiku�ju� skai�ciu� kvadratai. Skai�cius a− b yra pirminis. Kuris skai�cius negali b	uti lygus nei a, nei b?
A) 144 B) 400 C) 625 D) 729 E) 2500

27. Lygiakra�s�cius trikampius, kvadratus ir taisyklingus penkiakampius
erdv
eje jungiant taip, kaip parodyta paveiksl
elyje, sudarytas briaunainis.
Penkiakampiu� yra 12, kiekviena� i�s ju� riboja penki kvadratai, o kiekviena�
trikampi� � trys kvadratai. Kiekvienoje briaunainio sienoje u�zra�sytas skai�cius:
penkiakampyje � skai�cius 5, trikampyje � skai�cius 1, kvadrate � skai�cius −1.
Kokia yra visu� briaunainio skai�ciu� suma?
A) 20 B) 50 C) 60 D) 80 E) 120
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1

-1

5

1

-1
28. Kiek yra penkia�zenkliu� nat	uraliu�ju� skai�ciu�, kuriu� skaitmenu� sandauga lygi 1000?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 60

29. Lina turi a�stuonias monetas, kuriu� mas
es gramais yra a�stuoni skirtingi nat	uralieji skai�ciai. Jei l
ek�stiniu� svarstykliu�
l
ek�st
ese pad
esime po dvi bet kaip pasirinktas Linos monetas, tai l
ek�st
e, kurioje yra sunkiausia i�s keturiu� pad
etu�ju�
monetu�, visada nusvirs �zemyn. Kiek ma�ziausiai gramu� gali sverti sunkiausioji i�s 8 monetu�?
A) 8 B) 12 C) 34 D) 128 E) 256

30. Visi nat	uralieji skai�ciai nuo 1 iki 2021 did
ejimo tvarka u�zra�syti ant �saligatvio. Kiekvienas skai�cius u�zra�sytas viena i�s
keturiu� kreidu�ciu�: �zalia, raudona, geltona arba m
elyna. Tarp bet kuriu� penkiu� gretimu� skai�ciu� yra po lygiai viena�
raudona�, geltona� ir m
elyna�. Skai�cius, einantis i�s karto po raudono skai�ciaus, visada geltonas. Skai�ciai 2, 20 ir 202 yra
�zali. Kokios spalvos yra skai�cius 2021?
A) �Zalias B) Raudonas C) Geltonas D) M
elynas E) Nei�manoma nustatyti
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