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KENG	URA 2022 E
Konkurso trukm
e � 75 minut
es

Konkurso metu negalima naudotis skai�ciuokliais

U�zduotis dalyvis sprend�zia savaranki�skai

Ekspertas
13-- klas
es

Klausimai po 3 ta�skus

1. Kiek daugiausia pirmadieniu� gali pasitaikyti per 45 i�s eil
es einan�cias dienas?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

2. 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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3. Lazerio spindulys atsispindi nuo veidrod�ziu� taip, kaip parodyta pirmajame
paveiksl
elyje. Kuria� raide� antrame paveiksl
elyje pasieks lazerio spindulys?
A) A B) B C) C D) D E) E

A B C

D

E

4. 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

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

A) B) C) D) E)

6. 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

7. 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

8. Mokiniu� prezidento rinkimuose dalyvauja penki kandidatai. Suskai�ciavus 90% balsu�, gauti tokie i�sankstiniai rezultatai:

Audra Au�sra Audrys Au�srin
e Audron
e

14 11 10 8 2

Kiek kandidatu� vis dar turi galimybe� laim
eti �siuos rinkimus?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

9. 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

10. 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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Klausimai po 4 ta�skus

11. 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

12. 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

13. Vienoje �salyje yra 16 miestu�, sujungtu� keliais taip, kaip parodyta paveiksl
elyje. Kai kuriuose
miestuose reikia pastatyti elektrines, kad jos apr	upintu� elektra visus miestus. Kiekviena elektrin
e
apr	upins tik savo miesta� bei gretimus (t. y. su juo kelio atkarpa sujungtus) miestus. Kiek ma�ziausiai
elektriniu� reikia pastatyti?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

14. Andrius nori taip i�ra�syti po skai�ciu� i� kiekviena� tu�s�cia� skrituliuka� (�zr. pav.), kad kiekvienoje eilut
eje,
kiekviename stulpelyje ir kiekviename atkarpomis sujungtu� skrituliuku� ketverte b	utu� skai�ciai 1, 2, 3, 4.
Ka� jam reikia i�ra�syti vietoj klaustuko?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Nei�manoma nustatyti

15. Sta�ciakampis ABCD padalytas i� 12 vienodu� sta�ciakamp
eliu�, kaip parodyta paveiksl
elyje. Koks yra
atkarpu� AD ir DC ilgiu� santykis?
A) 8:9 B) 5:6 C) 7:8 D) 2:3 E) Kitas atsakymas

16. 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

17. Bit
e Zvimbyt
e gali perropoti i�s vienos korio akut
es tiesiai i� kita�, jei �sios turi bendra� kra�stine�. Ji
nori nuropoti i�s akut
es X i� akute� Y septyniomis likusiomis pavaizduotomis akut
emis, kiekviena� i�s ju�
aplankydama po lygiai viena� karta�. Keliais b	udais ji tai gali padaryti?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

18. Keliais b	udais nuo rankos, pavaizduotos paveiksl
elyje, galima po viena� numauti visus penkis �ziedus?
A) 16 B) 20 C) 24 D) 30 E) 45

19. 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

20. 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



Klausimai po 5 ta�skus

21. 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

22. 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

23. Kiekviena 2×2×2 kubo siena padalyta i� keturis vienetinius langelius. Kiekviename langelyje nupie�stas
vienas simbolis: skritulys (S), kvadratas (Kv) arba kry�zelis (Kr). Simboliai bet kuriuose dviejuose
langeliuose, turin�ciuose bendra� kra�stine�, skirtingi (vienas galimas pavyzdys � paveiksl
elyje). Kuri�
simboliu� rinkini� galima b	utu� aptikti ant tokio kubo?

A) 6 S, 8 Kv, visi kiti Kr B) 7 S, 8 Kv, visi kiti Kr C) 5 S, 8 Kv, visi kiti Kr
D) 7 S, 7 Kv, visi kiti Kr E) N
e vienî i�s pateiktu�ju�

24. Vienos salos gyventojai kalba vien klausimais. Kiekvienas gyventojas yra arba teig	unas, kurio kiekvieno klausimo
teisingas atsakymas yra ½taip�, arba neigenis, kurio kiekvieno klausimo teisingas atsakymas yra ½ne�. Du salos gyventojai
Aras ir Ara karta� sutiko svetim�sali�. Ara jam pasak
e: ½Ar a�s ir Aras abu esame neigeniai?� Kas tokie yra Aras ir Ara?

A) Abu teig	unai B) Abu neigeniai C) Aras teig	unas, Ara neigen
e
D) Aras neigenis, Ara teig	un
e E) Tr	uksta informacijos

25. Dvide�simtkampio vir�s	un
es sunumeruotos skai�ciais nuo 1 iki 20. Kiekvienos jo kra�stin
es galuose yra skai�ciai, kurie
skiriasi 1 arba 2. Kra�stin
es, jungian�cios skai�cius, kurie skiriasi tik 1, nuda�zytos raudonai. Kiek raudonu� kra�stiniu� turi
dvide�simtkampis?

A) 1 B) 2 C) 5 D) 10 E) Tai priklauso nuo vir�s	uniu� numeracijos

26. Nat	uraliojo skai�ciaus N skaitmenu� sandauga lygi 20. Kuris skai�cius negali b	uti skai�ciaus N + 1 skaitmenu� sandauga?

A) 40 B) 30 C) 25 D) 35 E) 24

27. Penki apskritimai su centrais A, B, C, D, E lie�cia vieni kitus, kaip parodyta paveiksl
elyje. Kuris
ta�skas yra apskritimo su did�ziausiu spinduliu centras, jei AB = 16, BC = 14, CD = 17, DE = 13,
AE = 14?

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

A
B

C

DE

28. Nat	uralusis skai�cius N yra didesnis u�z 2022. Kiek nat	uraliu�ju� skai�ciu� yra tarp skai�ciu�
√
N2 +N + 1 ir

√
9N2 +N + 1?

A) N + 1 B) 2N − 1 C) 2N D) 2N + 1 E) 3N

29. Dvylika svarmenu� sud
eti po keturis i� tris d
e�zes. Svarmenu� mas
es kilogramais yra 12 skirtingu� nat	uraliu�ju� skai�ciu� 1, 2,
3, . . ., 12. Vienoje d
e�z
eje esan�ciu� svarmenu� bendra mas
e yra 41 kg, o kitoje � 26 kg. Kurios mas
es svarmuo guli vienoje
d
e�z
eje su 9 kg svarmeniu?

A) 3 kg B) 5 kg C) 7 kg D) 8 kg E) 10 kg

30. Kiekvienoje kubo sienoje i�spjauta pusrutulio formos ertm
e. Visi pusrutuliai lyg	us, o ju� centrai sutampa
su atitinkamu� sienu� centrais. Bet kuriu� gretimu� kubo sienu� ertm
es lie�ciasi viename ta�ske (t. y.
atitinkami pusrutuliai lie�ciasi). Koks yra kiekvienos ertm
es gylis (decimetrais), jei kubo briaunos ilgis
lygus 2 dm?

A)

√
2

2
B)

1

2
C) 1 D)

3

4
E)

√
3

2
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