
Lietuvos Respublikos �svietimo ir mokslo ministerija Vilniaus universitetas

Keng	uros konkurso organizavimo komitetas Lietuvos matematiku� draugija

KENG 	URA 2022

Konkurso trukm
e � 50 minu�ciu�

Konkurso metu negalima naudotis skai�ciuokliais

Nyk�stukas
1--2 klas 
es

Klausimai po 3 ta�skus

1. Kuriame paveiksl 
elyje yra daugiausia trikampiu�?

A) B) C) D) E)

2. Arnas perkirpo �salia pavaizduota� pie�sinuka� pusiau ir gautas dvi dalis
pad 
ejo viena� greta kitos. Kuriame paveiksl 
elyje matome abidvi Arno
pie�sinuko dalis?

A) B) C) D) E)

3. Paveiksl 
elyje pavaizduotos 5 vienodos plytos. Kiek plytu� lie�cia lygiai
3 kitas plytas?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. I�s keturiu� �salia pavaizduotu� d 
elion 
es daliu� Petras
sud 
ejo kvadrata�. Kuri� paveiksl 
eli� jis gavo?

A) B) C) D) E)

5. Kiekvienoje eilut 
eje ir kiekviename stulpelyje turi b	uti po 2 monetas.
Kurios raid 
es vietoje reikia pad 
eti paskutine� moneta�?
A) A B) B C) C D) D E) E

A

B

C

D
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6. Ant languotos kortel 
es i�ssiliejo �siek tiek ra�salo, kaip
pavaizduota paveiksl 
elyje. Kiek langeliu� sudark 
e ra�salas?
A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20



Klausimai po 4 ta�skus

7. Vienas sumu�stinis ir vienerios sultys kartu kainuoja 12 euru�.
Vienas sumu�stinis ir dvejos sultys kartu kainuoja 14 euru�. Kiek
kainuoja vienerios sultys?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12€

14€

8. Kiekvienoje i�s �zemiau pavaizduotu� pintiniu� miega po viena� gyv	una�. Koala ir lap 
e
miega ta pa�cia fig	ura pa�zym 
etose pintin 
ese. Keng	uros ir stru�cio pintin 
es taip pat
pa�zym 
etos vienodomis fig	uromis. Kurioje pintin 
eje miega �suniukas?

A) B) C) D) E)

9. Klaudija para�s 
e skai�ciu� ir kiekviena�
skaitmeni� u�zdeng 
e fig	ur 
ele. Vienodi
skaitmenys u�zdengti vienodomis fig	ur 
el 
emis, o skirtingi �
skirtingomis. Kuri� i�s �zemiau i�svardytu� skai�ciu� gal 
ejo para�syti
Klaudija?

A) 34426 B) 34526 C) 34423 D) 34424 E) 32446

10. Kuri� i�s paveiksl 
eliu� atspaus de�sin 
eje pavaizduotas antspaudas?

A) B) C) D) E)

11. Keng	ura nori nukeliauti pas koala� �sokin 
edama i�s langelio i� gretima�
nespalvinta� langeli�. Ji gali kiekviena� karta� �sokti i� de�sine� ⇒ arba
auk�styn ⇑. Kuri� mar�sruta� ji turi pasirinkti?

A) ⇒ ⇒ ⇑ ⇑ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇑ ⇑ ⇒
B) ⇒ ⇒ ⇑ ⇑ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇑ ⇑ C) ⇒ ⇒ ⇑ ⇑ ⇒ ⇒ ⇒ ⇑ ⇒ ⇒ ⇑ D) ⇒ ⇒ ⇑ ⇑ ⇒ ⇒ ⇑ ⇑ ⇒
⇒ ⇒ E) ⇒ ⇒ ⇑ ⇑ ⇑ ⇒ ⇒ ⇑ ⇒ ⇒ ⇒

12. Marija turi septynias fig	ur 
eles ir gali i�s ju� sud 
elioti keturis i�s �zemiau pavaizduotu�
paveiksl 
eliu�. Kurio paveiksl 
elio Marija sud 
eti negali?

A) B) C)

D) E)

13. Penkiu� skai�ciu�, i�sd 
estytu� apie kiekviena� i�s dvieju� namu�, suma
yra 20. Keli skai�ciai pasl 
epti. Koks skai�cius pasl 
eptas po
klaustuku?
A) 3 B) 4 C) 7 D) 9 E) 14



14. Kotryna i�s vienodu� plyteliu� sud 
eliojo r 
emeli� apie kvadrata�, kurio kra�stin 
e

lygi 1, ir apie kvadrata�, kurio kra�stin 
e lygi 3. Kiek plyteliu� jai prireiks sud 
elioti
tokiu pa�ciu b	udu r 
emeli� apie kvadrata�, kurio kra�stin 
e yra 5?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 14 E) 16

15. Ona tur 
ejo 4 lipdukus , kuriuos suklijavo viena� ant kito. �Zvaig�zdute�

ji klijavo po kvadrato, bet prie�s trikampi�. Kuri� paveiksl 
eli� ji gal 
ejo gauti?

A) B) C) D) E)

16. Dinozauras Dino eina per namo
kambarius nuo i� 
ejimo iki i�s 
ejimo.
Tame pa�ciame kambaryje jis gali apsilankyti tik viena� karta�.
Kiekvienas kambarys turi numeri�. I�s 
eje�s i�s namo, Dino sudeda
aplankytu� kambariu� numerius. Kokia� did�ziausia� suma� gali
gauti Dino?
A) 27 B) 29 C) 32 D) 34 E) 36

17. Paveiksl 
elyje po fig	uromis pasl 
epti skai�ciai. Vienodos fig	uros
slepia vienodus skai�cius, o skirtingos fig	uros � skirtingus.
Nurodytos dvieju� eilu�ciu� ir vieno stulpelio skai�ciu� sumos. Kokia
yra antro stulpelio skai�ciu� suma?
A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18
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18. Ant stalo guli penkios sunumeruotos kortel 
es
(�zr. paveiksl 
eli�). Vienu 
ejimu galima sukeisti
vietomis bet kurias dvi korteles. Kiek ma�ziausiai reikia
atlikti 
ejimu� norint sud 
eti korteles did 
ejimo tvarka?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3 4 1 5 2
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