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Konkurso trukm
e � 75 minut
es

Konkurso metu negalima naudotis skai�ciuokliais

U�zduotis dalyvis sprend�zia savaranki�skai

Ma�zylis
3--4 klas
es

Klausimai po 3 ta�skus

1. Kai Liepa paspaud�zia mygtuka� su �zenklu →, bit
e pajuda per viena� langeli� de�sin
en, o kai

paspaud�zia mygtuka� ↓ � per viena� langeli� �zemyn. Kuria� i�s �zemiau nurodytu� kombinaciju� turi

suspaudyti Liepa, kad bit
e atsidurtu� prie g
elyt
es?

A) → ↓ → ↓ ↓ → B) ↓ ↓ → ↓ ↓ C) → ↓ → ↓ →
D) → → ↓ ↓ ↓ E) ↓ → → ↓ ↓ ↓

2. Paveiksl
eliuose pasviraisiais br	uk�sniais pavaizduoti veidrod�ziai. Kai lazerio

spindulys pasiekia veidrodi�, jis atsispindi kaip pavaizduota kairiajame

paveiksl
elyje. Per kuri� ta�ska� eis lazerio spindulys de�siniajame paveiksl
elyje?

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

E

3. Kuri� skrituliuka� lentoje reikia perstatyti i� kita� vieta�, kad kiekvienoje lentos eilut
eje ir

kiekviename stulpelyje b	utu� lygiai du skrituliukai?

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

A

B

C

D

E

4. I� u�zdengiama�sias d
e�zutes sud
eti �zaislai. Kiek ma�ziausiai d
e�zu�ciu� reik
es

nuimti Jok	ubui, kad atidengtu� tamsia�ja� d
e�zute� su u�zra�su TRAUKINYS?

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

žvėreliai TRAUKINYS diskai

drabužiai patalynė

kubeliai

dėlio
nė

lėlės mašinėlės
žaidimai

5. Keng	ura padar
e dvimetrini� �suoli� ir du vieno metro �suolius, o tada

dar keleta� kartu� pakartojo �sia� triju� �suoliu� kombinacija�. Kiek i�s viso

�suoliu� padar
e keng	ura, jeigu ji nu�suoliavo 16 metru�?

A) 4 B) 7 C) 8 D) 9 E) 12
0 2 3 4

6. Kuria� i�s �zemiau nurodytu� detaliu� reikia i�statyti i� d
elion
es viduri�, kad du kvadrat
eliai su

tuo pa�ciu skai�ciumi netur
etu� bendros kra�stin
es?

A) 1 2 3
4

B)

1
23 4 C) 1

2
34 D) 1

2
3 4 E) 12

3
4

1
1 1

1
1

1 1

2 2

2 2

2 2 2

3
3 3

3
3

3 3

4
4 4

4
4

4 4

5

5 5

5

7. Ant kiekvienos d
e�z
es pa�zym
eta, kiek sveria joje esantys vaisiai:

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 9 kg 13 kg 17 kg

Sodininkas suskirst
e d
e�zes i� 3 grupes po 3 d
e�zes taip, kad kiekvienos grup
es visi vaisiai svertu� tiek pat. Kuri

i�s �zemiau nurodytu� d
e�ziu� atsid	ur
e vienoje grup
eje su 6 kilogramu� d
e�ze?

A) 2 kg B) 3 kg C) 4 kg D) 9 kg E) 13 kg

8. I�s mediniu� detaliu� Matas sustat
e statini�, pavaizduota� de�sin
eje. Kaip tas statinys atrodo �zi	urint

i�s vir�saus?

A) B) C) D) E)



Klausimai po 4 ta�skus

9. Penki sunumeruoti automobiliai va�ziavo vienas

po kito ta pa�cia kryptimi. I�s prad�ziu� 5-as

automobilis aplenk
e du automobilius, va�ziavusius prie�s ji�. Tada 3-ias

automobilis, kuris atsid	ur
e prie�spaskutin
eje vietoje, aplenk
e du automobilius.

Pagaliau 2-as automobilis aplenk
e du automobilius. Kokia tvarka automobiliai

va�ziuoja dabar?

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

10. �Se�siu� keng	uru� am�zius yra 2, 4, 5, 6, 8 ir 10 metu�. Keturiu� i�s ju� bendras am�zius yra 22 metai. Koks yra likusiu�

dvieju� keng	uru� am�zius?

A) 2 ir 8 B) 4 ir 5 C) 5 ir 8 D) 6 ir 8 E) 6 ir 10

11. Vaikai spalvino paveiksl
elius. Dominyko paveiksl
elyje n
era triu�sio. Morkaus paveiksl
elyje yra sviedinys. Beno

paveiksl
elyje gyv	unai skirtingi. Emilijos paveiksl
elyje tik vienas gyv	unas. Kajaus paveiksl
elyje gyv	unu� n
era.

Kuri� paveiksl
eli� spalvino Dominykas?

A) B) C) D)

E)

12. Lentel
eje kiekvienos eilut
es ir kiekvieno stulpelio triju� skai�ciu� suma tur
ejo b	uti ta pati, bet vienas

skai�cius buvo i�ra�sytas neteisingai. Kuris?

A) 1 B) 3 C) Vienas i�s ketvertu� D) 5 E) Vienas i�s septynetu�

9 1 5

3 7 6

4 7 4

13. Aladino kilimas kvadratinis. Palei kiekviena� kra�stine� dviem lygiagre�ciomis jai eil
emis i�ssid
este�

po tiek pat skrituliuku�. Kilimas u�zlinko, kaip pavaizduota paveiksl
elyje. Kiek skrituliuku� yra

kilime?

A) 48 B) 44 C) 40 D) 36 E) 32

14. Ant stalo gul
ejo kvadratinis popieriaus lapas su skai�ciais. Gabija sulenk
e ji� pusiau per horizontalia� linija�,

pavaizduota� pirmame paveiksl
elyje, ir prispaud
e vir�sutine� dali� prie apatin
es. Tada sulenk
e lapa� pusiau per

vertikalia� linija� ir prispaud
e kaire� puse� prie de�siniosios. Nesukiodama taip sulankstyto lapo, ji pramu�s
e skyle�

per visus popieriaus sluoksnius juodu skrituliuku pa�zym
etoje vietoje. Lengelius su kuriais skai�ciais pramu�s
e

Gabija?

A) 8, 11, 26, 29 B) 14, 17, 20, 23

C) 15, 16, 21, 22 D) 14, 16, 21, 23 E) 15, 17, 20, 22

15. Vaikai i�srikiuoti keliomis eil
emis, po tiek pat kiekvienoje eil
eje. Kajus mato, kad prie�s ji� yra dvi eil
es vaiku�,

o u�z jo � viena eil
e. Taip pat jis mato, kad jo eil
eje i� de�sine� nuo jo stovi penki vaikai, o i� kaire� � trys vaikai.

Kiek vaiku� i�srikiuota?

A) 10 B) 17 C) 18 D) 27 E) 36

16. Kubas sud
etas i�s triju� r	u�siu� mediniu� detaliu� (�zr. paveiksl
eli�). Kiek

jame yra baltu�ju� kubeliu�?

A) 8 B) 11 C) 13 D) 16 E) 19



Klausimai po 5 ta�skus

17. I�s �salia pavaizduotu� �g	uru� Lukn
e pasirinko

kelias ir pasak
e: ½Tarp pasirinktu�ju� �g	uru� dvi

yra u�ztu�suotos. Tarp pasirinktu�ju� �g	uru� dvi yra didel
es. Tarp pasirinktu�ju�

�g	uru� dvi yra apskritos.� Kiek ma�ziausiai �g	uru� gal
ejo pasirinkti Lukn
e?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

18. Futbolo var�zybose dalyvavo trys komandos. Kiekviena komanda su kiekviena kita �zaid
e viena� karta�. U�z

laim
etas rungtynes komanda gavo 3 ta�skus, u�z pralaim
ejima� � 0 ta�sku�, u�z lygia�sias � 1 ta�ska�. Kurio i�s �zemiau

i�svardytu� ta�sku� skai�ciu� negal
ejo surinkti n
e viena komanda?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 6

19. Piramid
e sud
eta i�s kubu�½ kuriu� briaunos ilgis 10 cm. Skruzd
el
e

u�zropojo ant piramid
es i�s vienos pus
es, o nusileido prie�singoje pus
eje

(storoji linija paveiksl
eliuose � jos trasa; antrame paveiksl
elyje �

piramid
es ir skruzd
el
es kelio vaizdas i�s vir�saus). Kiek centimetru�

skruzd
el
e nukeliavo piramide?

A) 30 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90

20. Amelija nori i� d
elion
es viduri� i�d
eti tokia� detale�, kad namas A b	utu� sujungtas su namais B ir E, bet neb	utu�

sujungtas su namu D. Kurios dvi detal
es tam tinka?

A

BC

D

E F 1 2 3

4 5

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

21. Jonas ir Benas i�s
ejo i�s ta�sko A vienodu grei�ciu prie�singomis kryptimis,

nurodytomis rodykl
emis. Jonas 
ejo aplink kvadratini� g
elyna�, kurio kra�stin
es

ilgis 5 metrai, o Benas � aplink sta�ciakampi� g
elyna�, kurio kra�stiniu� ilgiai

yra 5 ir 10 metru�. Kiek kartu� Jonas bus ap
eje�s kvadratini� g
elyna�, kai pirma�

karta� susitiks su Benu ta�ske A?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10

10

5

5

5

5

5

5

A

22. Penki vaikai valg
e slyvas. Adel
e suvalg
e dviem slyvomis daugiau, nei Matas. Emilija suvalg
e trimis slyvomis

ma�ziau, nei Adel
e. T
eja suvalg
e viena slyva daugiau nei Emilija, bet trimis slyvomis ma�ziau nei Liepa. Kurie

vaikai suvalg
e po tiek pat slyvu�?

A) T
eja ir Adel
e B) Matas ir T
eja C) Matas ir Liepa D) Liepa ir Emilija E) Adel
e ir Liepa

23. Vik�sras Me�skutis (�zr. pav. �salia) susiruo�s
e miegoti. Jis gali

susirangyti bet kaip, bet vik�sro gretimi nareliai lie�cia vienas kita� ir jam

susirangius. Kuriame paveiksl
elyje pavaizduotas susirange�s Me�skutis?

A) B) C) D) E)

24. Kvadrato langeliuose vienodos �g	uros slepia vienodus skai�cius. Kiekvienos eilut
es

triju� skai�ciu� suma nurodyta �salia tos eilut
es. Koki� skai�ciu� slepia skritulys?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14
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