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Keng	uros konkurso organizavimo komitetas Lietuvos matematiku� draugija

KENG	URA 2022

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. So�ja valtimi apiplauk
e aplink penkis pl	udurus, kaip parodyta paveiksl
elyje. Kuriuos
pl	udurus ji apiplauk
e pagal laikrod�zio rodykle�?
A) 2, 3 ir 4 B) 1, 2 ir 3 C) 1, 3 ir 5 D) 2, 4 ir 5 E) 2, 3 ir 5
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2. �Zemiau pavaizduotas penkias korteles su skai�ciais Evelina nori sud
elioti viena� po kitos taip, kad gautu� ma�ziausia�
i�manoma� devyn�zenkli� skai�ciu�. Kuria� kortele� Evelina turi pad
eti paskutine� de�sin
eje?

A) 4 B) 8 C) 31 D) 59 E) 107

3. Keng	ur
el
e �sokin
eja skai�ciu� tiese ir pradeda nuo skai�ciaus 0. Ji visada padaro du didelius
�suolius, tada tris ma�zus �suolius, kaip parodyta paveiksl
elyje, ir taip daro v
el ir v
el. Ant
kurio i�s �zemiau i�svardytu� skai�ciu� keng	ur
el
e u�z�soks?
A) 82 B) 83 C) 84 D) 85 E) 86

4. Nuo Prano ma�sinos nukrito valstybinis numeris. Pranas v
el pritais
e numeri�, bet per klaida� ji� apvert
e. Laimei, valstybinis
numeris nepasikeit
e. Kuris i�s �zemiau nurodytu� numeriu� gal
ejo b	uti Prano ma�sinos numeris?

A) 04 NSN 40 B)

90

HOH 09 C) 80 BNB 08 D) 03 HNH 30 E) 08 XBX 80

5. Stasio visos plytos vienodos. Plytos trumpiausios briaunos ilgis lygus 4 cm. I�s savo plytu� Stasys sud
ejo
paveiksl
elyje pavaizduota� kuba�. Kokie yra Stasio plytos matmenys centimetrais?
A) 4× 6× 12 B) 4× 6× 16 C) 4× 8× 12 D) 4× 8× 16 E) 4× 12× 16

6. Juodai baltas vik�sras, pavaizduotas paveiksl
elyje de�sin
eje, susirang
e miegoti. Kaip dabar gali atrodyti
vik�sras?

A) B) C) D) E)
7. Diagramoje pavaizduoti penki tu�sti langeliai. Ema keturiuose langeliuose nori para�syti sud
eties �zenkla� (+) , o likusiame

langelyje atimties �zenkla� (�), kad gautu� teisinga� lygybe�. Kuriame langelyje Ema turi para�syti atimties �zenkla� (�)?

6 9 12 15 18 21 = 45
A) Tarp 6 ir 9 B) Tarp 9 ir 12 C) Tarp 12 ir 15 D) Tarp 15 ir 18 E) Tarp 18 ir 21

8. Paveiksl
elyje pavaizduotas parkas su trimis takeliais ir penkiais med�ziais. Parke reikia taip pasodinti
nauja� medi�, kad kiekvieno takelio abiejose pus
ese b	utu� po tiek pat med�ziu�. Kurioje parko dalyje
reikia pasodinti �si� medi�?
A) A B) B C) C D) D E) E

B C
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9. Kiek nat	uraliu�ju� skai�ciu� nuo 100 iki 300 turi tik nelyginius skaitmenis?
A) 25 B) 50 C) 75 D) 100 E) 150

10. Agota sud
ejo dvieju� nat	uraliu�ju� skai�ciu� kvadratus. Deja, ant popieriaus i�ssiliejo ra�salas, ir kai kuriu� skaitmenu� nebematyti
(�zr. pav.). Koks yra pirmojo skai�ciaus paskutinis skaitmuo?

(2385)2 + (1202)2 = 7133029
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7



Klausimai po 4 ta�skus

11. Ramintos spintel
eje atstumas tarp dvieju� lentynu� yra 36 cm. Raminta �zino, kad bok�sto i�s 8 vienodu� stikliniu�,
sud
etu� viena i� kita�, auk�stis lygus 42 cm, o bok�sto i�s 2 tokiu� stikliniu� auk�stis lygus 18 cm (�zr. pav.). Kiek
daugiausiai stikliniu� gali b	uti bok�ste, kuri� galima pastatyti i� Ramintos spintele�?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

12. Standartinio lo�simo kauliuko bet kuriose dviejose prie�singose sienel
ese pa�zym
etu� aku�ciu� skai�ciu� suma
lygi 7. I�s keturiu� tokiu� vienodu� kauliuku� suklijuota paveiksl
elyje pavaizduota �g	ura. Kiek ma�ziausiai
aku�ciu� gali b	uti jos pavir�siuje?
A) 52 B) 54 C) 56 D) 58 E) 60

13. Triju� seseru� am�ziai yra trys skirtingi nat	uralieji skai�ciai, kuriu� vidurkis lygus 10. Kiekviena i�s seseru� apskai�ciavo kitu�
dvieju� seseru� am�ziu� vidurki�. Vienas i�s tu� vidurkiu� lygus 11, o kitas � lygus 12. Kiek metu� vyriausiajai seseriai?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 14 E) 16

14. Paveiksl
elyje pavaizduoto kvadrato kra�stin
es ilgis lygus 12. Kam lygus u�ztu�suotos �g	uros plotas?
A) 48 B) 46 C) 44 D) 40 E) 36
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4

4
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15. Aust
ejos kambaryje yra du laikrod�ziai. Vienas i�s laikrod�ziu� skuba viena minute per valanda�, o kitas � v
eluoja dviem
minut
emis per valanda�. Vakar Aust
eja abiejuose laikrod�ziuose nustat
e teisinga� laika�. �Siandien Aust
ejos brolis Adomas,
pa�zvelge�s i� tuos laikrod�zius, pamat
e, kad vienas i�s ju� rodo 11:00, o kitas � 12:00. Kuriuo laiku vakar Aust
eja nustat
e
abu laikrod�zius?
A) 23:00 B) 19:40 C) 15:40 D) 14:00 E) 11:20

16. El�zbieta lentoje u�zra�s
e kelis skai�cius, ma�zesnius u�z 7. Simonas kiekviena� El�zbietos u�zra�syta� skai�ciu� nuval
e ir jo vietoje
para�s
e skai�ciaus 7 ir nuvalytojo skai�ciaus skirtuma�. El�zbietos u�zra�sytu� skai�ciu� suma buvo lygi 22, o Simono u�zra�sytu�
skai�ciu� suma lygi 34. Kiek i�s viso skai�ciu� El�zbieta u�zra�s
e lentoje?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

17. I� kiekviena� paveiksl
elyje pavaizduota� apskritima� Gerda i�ra�s
e po viena� nat	uralu�ji� skai�ciu� nuo
1 iki 8. Rodykl
e rodo triju� skai�ciu�, esan�ciu� tos rodykl
es linijoje, sandauga�. Kam lygi trijuose
apatiniuose apskritimuose i�ra�sytu� skai�ciu� suma?
A) 11 B) 12 C) 15 D) 17 E) 19

30

48 105 28 144

18. Trikampio ir penkiakampio sankirtos plotas sudaro 45% visos u�ztu�suotos �g	uros ploto (�zr. pav.).
Trikampio dalies, esan�cios penkiakampio i�sor
eje, plotas sudaro 40% visos u�ztu�suotos �g	uros ploto.
Kiek procentu� penkiakampio ploto sudaro jo dalis, esanti trikampio i�sor
eje?
A) 20% B) 25% C) 30% D) 35% E) 50%

19. Keliais b	udais paveiksl
elio kair
eje pus
eje pavaizduota� �g	ura� galima sud
eti i�s tokiu�
keturkampiu� (sudarytu� i�s dvieju� trikampiu�), kaip pavaizduotasis paveiksl
elio de�sin
eje?
A) 1 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12

20. Elena va�ziuoja dvira�ciu visada tuo pa�ciu pastoviu grei�ciu ir eina p
es�ciomis visada tuo pa�ciu pastoviu grei�ciu. Elenos
kelion
e i�s namu� i� mokykla� ir atgal dvira�ciu trunka 20 min, o p
es�ciomis � 60 min. Vakar Elena i�s namu� i� mokykla� i�sva�ziavo
dvira�ciu, pakeliui prie El�zbietos namu� paliko dvirati� ir toliau i� mokykla� 
ejo p
es�ciomis. Gri��zdama i�s mokyklos p
es�ciomis,
prie El�zbietos namu� ji pasi
em
e dvirati� ir namo gri��zo dvira�ciu. Tokia Elenos kelion
e i�s namu� i� mokykla� ir atgal truko 52
min. Kuria� kelio dali� Elena nuva�ziavo dvira�ciu?

A)
1

6
B)

1

5
C)

1

4
D)

1

3
E)

1

2



Klausimai po 5 ta�skus

21. Dominykas nori i� kiekviena� 3 × 3 lentel
es langeli� taip i�ra�syti po viena� skai�ciu�, kad kiekviename
2×2 kvadrat
elyje i�ra�sytu� skai�ciu� suma b	utu� ta pati. Paveiksl
elyje pavaizduoti trys skai�ciai, kuriuos
Dominykas jau i�ra�s
e. Koki� skai�ciu� Dominykas turi i�ra�syti langelyje, pa�zym
etame klaustuku?
A) 0 B) 1 C) 4 D) 5 E) 6
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22. Tiesus kelias eina per kaimus A, B, C ir D (neb	utinai �sia tvarka). Atstumas tarp kaimu� A ir C lygus 75 km, atstumas
tarp kaimu� B ir D lygus 45 km, o atstumas tarp kaimu� B ir C lygus 20 km. Kuris i�s �zemiau nurodytu� atstumu� negali
b	uti atstumu tarp A ir D?
A) 10 km B) 50 km C) 80 km D) 100 km E) 140 km

23. Sta�ciakampis ABCD sud
etas i�s 7 vienodu� ma�zesniu� sta�ciakampiu�, kaip pavaizduota paveiksl
elyje.

Kuris i�s �zemiau i�svardintu� santykiu� gal
etu� b	uti lygus
AB

BC
?

A)
2

1
B)

4

3
C)

8

5
D)

12

7
E)

7

3

24. I�s nat	uraliojo skai�ciaus n dalikliu�, ma�zesniu� u�z pati� n, did�ziausias yra 2022. Kam lygi skai�ciaus n skaitmenu� suma?
A) 6 B) 7 C) 10 D) 12 E) 14

25. Kotryna turi dvi vienodas plytas. Ji suglaud�zia jas trimis skirtingais b	udais, kaip parodyta
paveiksl
elyje. Gautu� �g	uru� pavir�siaus plotai yra 72, 96 ir 102. Kam lygus Kotrynos plytos
pavir�siaus plotas?
A) 36 B) 48 C) 52 D) 54 E) 60

26. Kiek ma�ziausiai langeliu� reikia u�ztu�suoti 5 × 5 lentel
eje, kad kiekvieno �sios lentel
es 1 × 4 ir 4 × 1
sta�ciakampio bent vienas langelis b	utu� u�ztu�suotas?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

27. Mauglis zebrui ir panterai u�zdav
e klausima�: ½Kokia savait
es diena buvo vakar?�. Pirmadieniais, antradieniais ir
tre�ciadieniais zebras visada meluoja, o kitomis savait
es dienomis � visada sako tiesa�. Ketvirtadieniais, penktadieniais ir
�se�stadieniais pantera visada meluoja, o kitomis savait
es dienomis � visada sako tiesa�. Zebras atsak
e: ½Vakar buvo viena
i�s tu� savait
es dienu�, kai a�s meluoju.� Pantera taip pat atsak
e: ½Vakar buvo viena i�s tu� savait
es dienu�, kai a�s meluoju.�
Kokia savait
es diena �siandien?
A) Ketvirtadienis B) Penktadienis C) �Se�stadienis D) Sekmadienis E) Pirmadienis

28. Raminta ties
eje pa�zym
ejo keleta� ta�sku�. Julija tarp kiekvienu� dvieju� gretimu� jau pa�zym
etu� ta�sku� pa�zym
ejo po viena�
nauja� ta�ska�. Julija �si� procesa� pakartojo dar tris kartus. Tada paai�sk
ejo, kad ties
eje pa�zym
eti lygiai 225 ta�skai. Kiek
ta�sku� Raminta pa�zym
ejo ties
eje?
A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 E) 25

29. Lygia�sonis trikampis ABC, kur AB = AC, padalytas i� ma�zesnius lygia�sonius trikampius taip, kad
AD = DB, CE = CD ir BE = EC (�zr. pav.). Kam lygus kampas ∠BAC?
A) 24◦ B) 28◦ C) 30◦ D) 35◦ E) 36◦

B C

D

A

E

30. Septyniuose parkuose gyvena 2022 keng	uros ir tam tikras skai�cius koalu�. Kiekviename parke gyvenan�ciu� keng	uru� skai�cius
lygus likusiuose parkuose gyvenan�ciu� koalu� skai�ciui. Kiek i�s viso koalu� gyvena �siuose septyniuose parkuose?
A) 288 B) 337 C) 576 D) 674 E) 2022
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