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KENG	URA 2022

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. Liudas nori i�s degtuku� sudaryti skai�ciu� 2022. Jis pa
em
e 30 degtuku� ir sudar
e pirmus du skaitmenis (�zr.
pav.). Kiek degtuku� liks nepanaudota, kai Liudas sudarys skai�ciu� 2022?
A) 20 B) 19 C) 10 D) 9 E) 5

2. Lygiakra�s�cio trikampio ir kvadrato perimetrai lyg	us. Koks yra kvadrato kra�stin
es ilgis, jei trikampio kra�stin
es ilgis yra
12?
A) 9 B) 12 C) 16 D) 24 E) 36

3. Languoto popieriaus lapelyje nupie�stos kelios �g	uros (�zr. pav.). Perlenkus lapeli� i�silgai
pary�skintos linijos ir suglaudus dvi jo puses, kai kurios �g	uros sutapo. Kiek �g	uru�, esan�ciu�
lapelio kair
eje pus
eje, sutapo su �g	uromis lapelio de�sin
eje pus
eje?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. Susirinkimu� metu sal
eje esantys vienodi 2 m × 1 m stalai sustatomi, kaip parodyta
paveiksl
eliuose. Karta� susirinkime dalyvavo daugiau �zmoniu�, ir stalus teko sustatyti pagal
kvadrata�, kurio kra�stin
es ilgis ne 3 ar 5, bet 7 metrai. Kiek stalu� buvo panaudota?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 14 E) 16

3 m 5 m
5. Tam tikros daugybos lentel
es fragmente parodyta tik viena sandauga (�zr. pav.). Dauginami skai�ciai
x ir y yra nat	uralieji, ir x > y. Kokia yra skai�ciaus x reik�sm
e?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 10 E) 11

y+1

y

x x+1

776. Ma�zesnis u�z puse� save�s paties, jis sud
etas su savo kvadratu tampa nuliu. Kas jis?
A) −2 B) −1 C) 0 D) 1 E) 2

7. Sta�ciakampio dvieju� kra�stiniu� vidurio ta�skai sujungti su jo vir�s	un
emis, kaip parodyta paveiksl
elyje. Kuri
sta�ciakampio dalis nuspalvinta?

A)
1

5
B)

2

5
C)

2

7
D)

1

3
E)

1

4

8. Kiekvienos savait
es gale Danut
es telefonas parodo jai, kiek laiko ta� savaite� ji sugai�so keturioms program
el
ems.
Karta� Danut
es telefonas parod
e de�sin
eje pavaizduota� diagrama�. Kita� savaite� Danut
e telefonu naudojosi
trumpiau: nors dvi i�s keturiu� naudojimosi program
el
emis trukmiu� nepakito, kitos dvi suma�z
ejo perpus.
Kuris paveiksl
elis gali b	uti naujoji telefono diagrama?

A) B) C) D) E)

9. Plok�stuma padalyta i� vienetinius langelius, joje nubr
e�ztos keturios ties
es, dalijan�cios pilna�ji�
kampa� i� 8 lygius kampus, ir keli apskritimai (�zr. pav.). Kurio i�s pa�zym
etu�ju� lanku� ilgis lygus
ma�ziausiojo apskritimo ilgiui?
A) A B) B C) C D) D E) E

10. 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



Klausimai po 4 ta�skus

11. Trys lyg	us didieji apskritimai ir keturi lyg	us ma�zieji apskritimai lie�cia vieni kitus, kaip
parodyta paveiksl
elyje. Ma�zojo apskritimo spindulio ilgis yra 1. Koks yra nuspalvintos srities
plotas?
A) π B) 2π C) 3π D) 4π E) 6π

12. Dainora sud
ejo 2022 kubelius i� viena� eile�. Tada vaikai 
em
e sau kubelius tokia tvarka: �Ceslovas pa
em
e kas �se�sta� kubeli�;
Barbora � kas penkta� kubeli� i�s likusiu�ju�; tada Antanas � kas ketvirta� kubeli� i�s likusiu�ju�. Kiek kubeliu� liko eil
eje?
A) 0 B) 337 C) 674 D) 1011 E) 1348

13. Vienoje �seimoje yra lygiai �se�si broliai. Ju� am�ziai (metais) yra �se�si i�s eil
es einantys nat	uralieji skai�ciai. Kiekvieno i�s tu�
broliu� ju� senel
e paklaus
e: ½Kiek metu� vyriausiam i�s tavo broliu�?� Kuris skai�cius negali b	uti �se�siu� teisingu� atsakymu� i�
�si� klausima� suma?
A) 95 B) 125 C) 167 D) 203 E) 205

14. 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

15. Trys vaikai sp
eliojo, kiek metu� yra ju� senelei. Vienas sp
ejo, kad jai 75-eri, kitas � kad 78-eri, o tre�cias � kad 81-eri. Tai
i�sgirdusi, senel
e pasak
e, kad ka�zkuris an	ukas apsiriko tik vieneriais metais, o kiti du apsiriko dvejais ir ketveriais metais.
Kiek metu� senelei?
A) 76 B) 77 C) 79 D) 80 E) Vienareik�smi�skai nustatyti nei�manoma

16. 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

17. O�zys ir e�zys lenktyniavo, b
egdami 550 metru� ilgio apskritimu. Jie i�sb
ego i�s vieno ta�sko (kuris yra ir �ni�so ta�skas) vienu
metu, bet prie�singomis kryptimis. Kai jie susitiko, o�zys nub
ego toliau, o e�zys apsisuko ir 
em
e b
egti i�s paskos. O�zys ir
e�zys visa� laika� b
ego pastoviais grei�ciais, atitinkamai lygiais 10 m/s ir 1 m/s, kol pasiek
e �ni�sa�. Kiek laiko teko laukti
e�zio o�ziui, pasiekusiam �ni�sa�?
A) 45 s B) 50 s C) 55 s D) 100 s E) 505 s

18. Kvadratas PQRS padalytas i� tris lygiaplotes dalis, kaip parodyta paveiksl
elyje. �Cia U yra atkarpos
RS vidurio ta�skas, W yra kvadrato centras, ir PQ = 1. Koks yra atkarpos SV ilgis?

A)
1

2
B)

2

3
C)

3

4
D)

4

5
E)

5

6
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1
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19. Per pieva� eina trys takeliai, ir joje auga vienintelis medis, kaip parodyta paveiksl
elyje. Kiek ma�ziausiai
med�ziu� reikia pasodinti pievoje, kad abiejose pus
ese nuo kiekvieno takelio b	utu� po lygiai med�ziu�?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

20. 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



Klausimai po 5 ta�skus

21. Kvadratai i�br
e�zti i� du lygius lygia�sonius sta�ciuosius trikampius, kaip parodyta paveiksl
elyje.
Koks yra kvadrato R plotas, jei kvadrato P plotas lygus 45?
A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60

22. 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

23. Piratai pasidalijo 200 auksiniu� ir 600 sidabriniu� monetu�. Vadeivos gavo po 5 auksines ir po 10 sidabriniu� monetu�.
J	ureiviai � po 3 auksines ir po 8 sidabrines monetas. Jungos � po 1 auksine� ir po 6 sidabrines monetas. Kiek piratu�
pasidalijo lobi�?
A) 50 B) 60 C) 72 D) 80 E) 90

24. 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�

25. 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

26. 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

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	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

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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