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Pratarme
Paprastai ziurint, Kenguros konkursas tera tik kelios desimtys (tiesa, labai nekasdienisku)
matematikos uzdaviniu, susitikimas su kuriais uz sprendejo suolo trunka nepilnas dvi akademines
valandas. Ir viskas. Tik tiek.
Paprastai ziurint, ir musu garsiausiojo alpinisto Vlado Vitkausko paskutinis metras ikopiant i
Everesta irgi susidejo ne is simto judesiu, o kai kurie is ju gal ir apskritai tebuvo tik krustelejimai.
Tiesa, tie krustelejimai turejo buti nezmoniskai sunkus.
Taciau kodel tiek daug zmoniu tu kopimu imasi i realius kalnus ir kodel net per 5 milijonus
vidurines mokyklos mokiniu kasmet pavasari kopia i Kenguros kalnelius? Kuo tie Kenguros kalneliai tokie patrauklus, kokios ten aukstumeles atsiveria? Juk dabar jau nebeissisuksi burbtelejes:
½Jie neturi ka veikti, tai ir sprendineja visokius uzdavinukus. Juk nepasakysi, kad milijonai taip
jau ir neturi ka veikti sitokioje pramogu gadyneje.
Ar tik ne todel, kad tie milijonai gerai zino, jog baigiamajame kopime ju laukia nors ir
iveikiami, bet labai grazus, patrauklus uzdaviniai, kuriuos spresdamas gali uzsikabinti pacia tauriausia to zodzio teikiama prasme? Kaip tai zinojo (o jei ne  tai suzinojo) per 48000 Lietuvos
112 klasiu mokiniu, dalyvavusiu konkurse 2019 metais. Juk konkursas  it zavus tornadas (o
tokiu irgi buna)  negriaudamas supurto itempta mokyklos dienu tekme ir pralekes palieka beveik nematoma, bet aisku pedsaka visu susidurusiu su juo vaizduotese. Jo imi ilgetis daznai pats
to nesuvokdamas  zymia dalimi butent is to ilgesio pamatyti paprastu, graziu bei viliojanciu
uzdaviniu ir atsiranda milijonai dalyvaujanciuju.
Keliasdesimt lemtingu darbo minuciu kiekvienu metu kovo menesio treciaji ketvirtadieni vainikuoja begale idetu pastangu ir kruopstu triusa, neikyriai visam isminties trokstanciam pasauliui
be paliovos teigdamos, kad galva lauzyti prasminga, kad ir matematikos uzduotis besprendziant
galima patirti zaisminguma, speliojimo azarta, zaibiskus, netiketus proto nusvitimus.
Nepamirskime, kad vertinami yra tik dalyviu atsakymai, o atsakyma kiekvienoje uzduotyje
reikia pasirinkti (ir kuo greiciau!) is penkiu duotuju. Ar tikrai teisingas tas atsakymas, kuris
is pirmo zvilgsnio atrodo labiausiai tiketinas? Ar tas uzdavinys tikrai toks sunkus, kad verciau
ji praleisti? O gal tereikia pastebeti kokia smulkmena, savaime nekrintancia i akis, ir uzdavinys
is karto issispres? Ar pasedeti prie sio uzdavinio dar kelias minutes? O gal verciau rizikuoti ir
is karto speti labiausiai patinkanti atsakyma? Juk jei pataikysi  priklausomai nuo uzdavinio
sunkumo gausi 3, 4 ar 5 taskus, taciau jei rizika nepasiteisins ir prasausi pro sali  bus blogiau
nei jei isvis jokio atsakymo nezymetum. Mat uz klaidinga atsakyma is bendros tasku sumos
su saltu buhalteriniu tikslumu atimama ketvirtis to, kas butu prideta atsakius teisingai. (Visgi
pastebesime, kad i minusa nusiristi Kenguros konkurse neimanoma, nes kiekvienam mokiniui vien
uz dalyvavima dosniai skiriama 30 tasku.)
Su panasiais klausimais konkurso dalyviai susiduria daznai, nes Kenguros uzdaviniu sprendimai buna gana netiketi, kvieciantys sprendeja padaryti atradima  persokti per standartinio
mastymo barikadas. Taip milijonai sprendeju perpranta, kokia smaiksti gali buti uzduotis, kaip is
keliu minciu bei paprastu sakiniu jau gali sukristi jos sprendimas  stai jau, regis, net gali atskirti,
uz kuriu salygos zodziu ar skaiciu slapstosi tikrasis atsakymas.
Dabar stabtelekime akimirkai ir paklausykime keliu zodziu is Kenguros gelmiu Lietuvoje ir
visame pasaulyje. Kas gi mums ta kasmeti viesula siuncia?
Kaip nesunku nuspeti, konkurso ideja gime ir labai sekmingai rutuliojosi Australijoje, o Europoje ji eme sklisti is Prancuzijos. Prancuzai suteike Kengurai ir jos dabartine organizacine
isvaizda. Lietuvoje prie Kenguros konkurso istaku stovejo ir labai daug nuveike ivairios institucijos, mokyklos ir kitos savo gyvenima svietimui paskyrusios organizacijos bei entuziastingi pra-
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dininkai. Tarp sumaniai i Lietuva Kenguros konkursa viliojusiu instituciju pirmiausiai minetini

Svietimo
ir mokslo ministerija, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas bei
Matematikos ir informatikos fakultetas. Nuo 2016 m. rugsejo lietuviskoji Kengura glaudziasi po
Lietuvos matematiku draugijos sparnu. Kalbant siek tiek zaismingiau, butent ju galingomis pastangomis grakstaus bei efektyvaus mokymo simboliu tapes gyvunas su visa savo mokslo kariauna
ir buvo atviliotas ir, dristame tai sakyti nedvejodami, negriztamai atsuoliavo pas mus bei isikure
Nemuno zemeje.
O siaip, Kengurai nuolat musu gyvenime randantis, viskas vyksta kaip visur, kur rimtai
dirbama. Ir Kenguros ratas sukasi kiaurus metus  net vasaromis, kai, atrodytu, tik atostogos,
geriausiai konkurse pasirodziusieji mokiniai kvieciami i stovyklas, kur gali dalyvauti tiek sportiniuose, tiek matematiniuose, tiek kituose smagiuose renginiuose. O rudeni ekspertai, suvaziave is
viso pasaulio, renka uzdavinius konkursui, per ziema jie verciami i desimtis kalbu, adaptuojami
ir pritaikomi taip, jog kartais atrodo, kad jie sugalvoti kaimyniniame miestelyje. Vien Lietuvoje
Kengura kalba keturiomis kalbomis: lietuviu, lenku, rusu ir anglu.
Tik taip, nepastebimai bei niekada nenuleidziant ranku, ir gali uzgimti konkursas, keiciantis
jo dalyviu poziuri i matematika. Tik tai ir teparodo, kaip moderniam zmogui duoti derama
pasirengima dar modernesnei mus uzgriunanciai ateiciai, i kuria jam lemta zengti.
 kelias neisvengiamas  juo teks eiti. Eiti bus idomu, kartais siek tiek baugu, gal net sunku
Sis
 bet jo vingiai iveikiami, o ji pasirinkusiuju uzmojai stebinantys.

Kas gi musu laukia kelioneje? Sioje
knygeleje pateikti konkurso uzdaviniai, pro kuriuos
2019 metu kovo 16 diena keliavo ir gausiai sprende 56 klasiu (Kadeto amziaus grupe) mokiniai.
Be to, norintys pasitikrinti, ar jie tikrai gerai sprende, panudusieji pasiziureti, kaip dar galima
spresti siuos uzdavinius arba kaip juos pajegia spresti ju pateikejai, knygeleje ras ir visu uzdaviniu
atsakymus su sprendimais.
Kaip jau seniai visi zino, norint rasti ar pasirinkti teisinga atsakyma is penkiu duotuju,
ne visada butina grieztai isspresti uzdavini ar kaip kitaip perkratyti visa pasaulio isminti, todel
ir knygeleje pateikiami kai kuriu uzdaviniu ne tik griezti matematiniai sprendimai (jie zymimi
zenklu !), bet ir ju kenguriniai sprendimai, paaiskinantys, kaip nusigauti iki teisingo atsakymo,
uzdavinio iki galo taip ir neissprendus (tokie sprendimai-nusigavimai pazymeti zenklu ?). Kai
vienokiu ar kitokiu sprendimo budu yra daugiau nei vienas, jie zymimi zenklais ??, !!, !!! ir
pan. Nors konkurse-zaidime pakanka klaustuku pazymeto sprendimo, tikimes, kad matematikos
galvosukiu sportu uzsikretusiam skaitytojui nebus svetimas ir azartas issiaiskinti viska iki galo bei
pereiti uzdavinio lynu be penkiu atsakymu apsaugos.
Tad kvieciame keliauti ir pavaikstineti juo kartu su Kengura  ismeginti turimas jegas bei
zadinti savo kurybines galias, kuriu jus, mielas skaitytojau, sitiek daug turite!

Organizatoriai

Tarptautinis matematikos konkursas
KENGŪRA
Dalyvio kortelė
KAIP UŽPILDYTI DALYVIO KORTELĘ
TEISINGAS KORTELĖS UŽPILDYMAS YRA TESTO DALIS!
1. Kortelę pildykite pieštuku.
2. Jei žymėdami suklydote, IŠTRINKITE žymėjimą trintuku ir žymėkite dar kartą.
3. Nurodytoje vietoje įrašykite savo mokyklos šifrą (jį Jums pasakys mokytojas) ir pavadinimą.
4. Kryželiu atitinkamuose langeliuose pažymėkite, kuria kalba ir kurioje klasėje mokotės (gimnazijos klasės - G1, … , G4).
5. Žemiau nurodytoje vietoje didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo vardą ir pavardę.
Pavardė

Pavyzdys:

P A V A R D E N I

S

6. Išsprendę testo uždavinį, nurodytoje šios kortelės vietoje pažymėkite tik vieną pasirinktą atsakymą.
Žymėjimo kryželiu pavyzdys:

ATSAKYMŲ DALIS
Mokyklos pavadinimas

Mokyklos šifras
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PASTABOS
1. Už teisingą atsakymą skiriami visi uždavinio taškai. Už nenurodytą atsakymą skiriama 0 taškų, o klaidingas
atsakymas vertinamas minus 25% uždavinio taškų.
2. KORTELĖS NEGALIMA LANKSTYTI IR GLAMŽYTI.
3. Atlikę užduotį, konkurso organizatoriams grąžinkite tik šią kortelę. Sąlygų lapelis ir sprendimai lieka Jums.

Automatinis apdorojimas, Nacionalinis egzaminų centras, 2013

C

D

E

2017 m.

Kadeto uzduociu salygos

Klausimai po 3 taskus
1. Laikrodis rodo 17: 00. Ka rodys laikrodis po 17 valandu?
A) 8: 00 B) 10: 00 C) 11: 00 D) 12: 00 E) 13: 00
2. Mergaiciu grupe stovi ratu. Gerda stovi Elenai ketvirta is kaires ir septinta is desines. Kiek is
viso grupeje yra mergaiciu?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12

E) 13

3. Koki skaiciu reikia atimti is −17, kad gautume −33?
A) −50 B) −16 C) 16 D) 40 E) 50
4. Kuris skaicius dalijasi is 3?
A) 102017 B) 102017 + 2016

C) 102017 + 2017

D) 102017 + 2018

E) 102017 + 2019

5. Lukas zino, kad 1111 × 1111 = 1234321. Kam lygu 1111 × 2222?
A) 3456543 B) 2345432 C) 2234322 D) 2468642 E) 4321234
6. Paveikslelyje pavaizduoti du staciakampiai, kuriu atitinkamos
krastines yra lygiagrecios. Kam lygus siu staciakampiu perimetru
skirtumas?
A) 12 B) 16 C) 20 D) 21 E) 24

2
4

3
3

7. Adomas dukart paeiliui perlenktame kvadratiniame popieriaus lape ismuse
viena skyle. Tas lapas atlankstytas pavaizduotas paveikslelyje desineje. Kaip
Adomas lankste popieriaus lapa?

A)

B)

C)

D)

8. Triju skirtingu naturaliuju skaiciu suma lygi 7. Kam lygi siu skaiciu sandauga?
A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) 5

E)
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9. Paveikslelyje pavaizduotos keturios persidengiancios (paeiliui viena ant kitos
uzdetos) sirdies formos popierines guros, kuriu plotai atitinkamai lygus 1, 4, 9
ir 16. Kam lygus uztusuotos guros plotas?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

10. Soja turi 20 euru, o kiekviena is keturiu jos seseru turi po 10 euru. Kiek euru Soja turi duoti
kiekvienai is siu seseru, kad visos penkios seserys turetu po tiek pat pinigu?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 8 E) 10

Klausimai po 4 taskus
11. Skruzdelyte nuo kairiojo galo nuropojo strypu iki tasko A, iveikdama
Boruzele nuropojo nuo desiniojo galo iki tasko B , iveikdama
dali sudaro atstumas tarp A ir B ?

3
4

strypo ilgio (zr. pav.).
strypo ilgio. Kokia strypo ilgio
2
3

B
A

A)

3
8

B)

1
12

C)

5
7

D)

1
2

E)

5
12

12. Lygiai sestadalis teatro ziurovu buvo suaugusieji. Lygiai du penktadaliai vaiku buvo berniukai.
Kokia visu ziurovu dali sudare mergaites?

A)

1
2

B)

1
3

C)

1
4

D)

1
5

E)

2
5

13. Paveikslelyje lauzte ir bruksnine linija sudaro 7 lygiakrascius
trikampius (zr. pav.). Bruksnines linijos ilgis lygus 20. Kam
lygus lauztes ilgis?
A) 35 B) 30 C) 40 D) 45 E) 60

14. Keturios pusseseres  Austeja, Elena, Evelina ir Soja  yra 3, 8, 12 ir 14 metu amziaus
(nebutinai sia tvarka). Austeja yra jaunesne uz Evelina, Austejos ir Sojos amziu suma dalijasi
is 5, Evelinos ir Sojos amziu suma taip pat dalijasi is 5. Kiek metu yra Elenai?
A) 14 B) 12 C) 8 D) 5 E) 3


15. Siemet
maratone ½Kengura dalyvavo daugiau nei 800 begiku. Lygiai 35% begiku buvo moterys.
Tarp visu begiku vyru buvo 252 daugiau negu moteru. Kiek is viso begiku dalyvavo maratone?
A) 802 B) 810 C) 822 D) 824 E) 840

16. Raminta i kiekviena paveikslelyje pavaizduota langeli iraso po viena skaiciu.

3

4

Du skaicius ji jau irase (zr. pav.). Raminta nori, kad visu langeliuose
irasytu skaiciu suma butu lygi 35, pirmuose trijuose langeliuose irasytu skaiciu suma butu lygi
22, o paskutiniuose trijuose langeliuose irasytu skaiciu suma butu lygi 25. Kam lygi skaiciu,
kuriuos Raminta turi irasyti uztusuotuose langeliuose, sandauga?
A) 63 B) 108 C) 0 D) 48 E) 39
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17. Gerda norejo juosta padalyti i 9 vienodo ilgio dalis ir pazymejo juostoje kirpimo taskus.

Austeja ta pacia juosta norejo sukarpyti i 8 vienodo ilgio dalis ir joje taip pat pazymejo kirpimo
taskus. Evelina perkirpo juosta kiekviename Gerdos arba Austejos pazymetame taske. I kiek
daliu buvo padalyta juosta?
A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19
1 cm

18. Kvadrato, kurio krastines ilgis lygus 8 cm, priesingose krastinese
8 cm

pazymetos 1 cm ilgio atkarpos, o ju galai sujungti, kaip parodyta
paveikslelyje. Kam lygus uztusuotos kvadrato dalies plotas?
A) 6,4 cm2 B) 2 cm2 C) 8 cm2 D) 10 cm2 E) 4 cm2

1 cm

19. Simonas sudarineja savo begimo treniruociu tvarkarasti. Jis nori treniruotis lygiai dvi dienas

per savaite, bet negali treniruotis dvi dienas is eiles. Be to, jis nori, kad treniruotes visada vyktu
tomis paciomis savaites dienomis. Kiek is viso skirtingu tvarkarasciu Simonas gali sudaryti?
A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E) 8

20. Adomas 3 × 3 lenteles kiekviename langelyje irase po viena skaiciu. Paaiskejo,

kad bet kuriuose dviejuose gretimuose (turinciuose bendra krastine) langeliuose irasytu skaiciu suma yra ta pati. Du Adomo irasytus skaicius matome paveikslelyje. Kam lygi visu lenteleje irasytu skaiciu suma?
A) 18 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23

2
3

Klausimai po 5 taskus
21. Trikampio kampu dydziai laipsniais yra trys skirtingi naturalieji skaiciai. Kam lygi maziausia
imanoma tokio trikampio maziausio ir didziausio kampu suma?
A) 61◦ B) 90◦ C) 91◦ D) 120◦ E) 121◦

22. Desimt kenguru stovi vienoje eileje (zr. 1 pav). Jei dvi gretimos kenguros stovi atsisukusios

viena i kita, jos sukeiciamos vietomis (zr. 2 pav.) Taip kartojama, kol nebeimanoma sukeisti
jokiu dvieju kenguru.

1 pav.

2 pav.
Kiek sukeitimu bus padaryta?
A) 15 B) 16 C) 18 D) 20

E) 21
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23. Dezuteje yra tik raudoni ir zali rutuliai. Is bet kuriu paimtu 5 rutuliu bus bent 1 raudonas, o
is bet kuriu 6 rutuliu bus bent 1 zalias. Kiek daugiausiai rutuliu gali buti dezuteje?
A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7

24. 3 marsruto autobusas is oro uosto i miesto centra isvyksta kas 3 minutes ir miesto centra

pasiekia lygiai per 60 minuciu. Taksi is oro uosto isvaziavo kartu su 3 marsruto autobusu ir per
35 minutes, vaziuodamamas sio autobuso marsrutu, pasieke miesto centra. Kiek 3 marsruto
autobusu aplenke taksi, vaziuodamas is oro uosto i miesto centra (neskaitant autobuso, su
kuriuo taksi kartu isvaziavo is oro uosto)?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 13

25. Kvadrato formos staltiese ismarginta baltais kvadratais. Kokia sios staltieses
ploto dali procentais sudaro juodoji jos dalis?
A) 16 B) 24 C) 25 D) 32 E) 36

26. Kiekvienas sekos 2, 3, 6, 8, 8, . . . skaicius, pradedant treciuoju, lygus pries ji esanciu dvieju
paskutiniu skaiciu sandaugos paskutiniam (vienetu) skaitmeniui. Kam lygus sios sekos 2017asis skaicius?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

27. Julija turi 125 kubelius. Paemusi dali siu kubeliu ji sudejo didesni kuba su
devyniais ½tuneliais kiaurai sio kubo (zr. pav.). Kiek kubeliu liko Julijai?
A) 36 B) 39 C) 42 D) 45 E) 52

28. Du begikai treniruojasi stadione begiodami ratu. Stadiono viso rato ilgis lygus 720 m. Jie

bega priesingomis kryptimis ir kiekvienas pastoviu greiciu. Pirmasis begikas pilna rata apie
stadiona nubega per keturias minutes, o antrasis  per penkias minutes. Kiek metru nubega
antrasis begikas tarp dvieju paeiliu prasilenkimu su pirmuoju begiku?
A) 355 B) 350 C) 340 D) 330 E) 320

29. Paveikslelyje pavaizduota piramide, sudaryta is penkiolikos staciakampiu
plyteliu. Gerda ant kiekvienos plyteles uzrase po viena naturaluji skaiciu.
Ant kiekvienos plyteles, isskyrus penkias pagrindo plyteles, uzrasytas
skaicius lygus po ja esanciu dvieju plyteliu skaiciu sumai. Kiek daugiausiai nelyginiu skaiciu Gerda galejo uzrasyti ant sios piramides plyteliu?
A) 5 B) 7 C) 8 D) 10 E) 11

30. Paveikslelyje pavaizduotas lygiagretainis ABCD, kurio plotas lygus

S . Jo istrizainiu susikirtimo taskas yra O. Krastineje CD pazymetas
taskas M . Atkarpu AM ir BD susikirtimo taskas yra E , o atkarpu
BM ir AC  taskas F . Trikampiu AED ir BF C plotu suma lygi 31 S .
A
Kam lygus keturkampio EOF M plotas?
1
1
1
1
1
A) 14 S B) 12 S C) 10 S D) 8 S E) 6 S

M

D
E

C
F

O
B

Kadeto uzduociu sprendimai
1. B 10:00
! Dabar laikrodis rodo 17:00. Po 7 valandu laikrodis rodys vidurnakti. Dar po 10 valandu
laikrodis rodys 10.00. Taigi jei dabar laikrodis rodo 17:00, tai po 17 valandu jis rodys 10:00.
Teisingas atsakymas B.

2. C 11
! Elenai is kaires tarp jos ir Gerdos stovi lygiai trys mergaites. Panasiai, Elenai is desines tarp
jos ir Gerdos stovi sesios mergaites. Vadinasi, ratelyje is viso stovi 1 + 1 + 3 + 6 = 11 mergaiciu.
Teisingas atsakymas C.

3. C 16
! Ieskoma skaiciu pazymekime x. Tada pagal salyga −17 − x = −33. Is cia gauname x = 16.
Teisingas atsakymas C.

4. D 102017 + 2018
! Pasinaudosime dalumo is 3 pozymiu: naturalusis skaicius dalijasi is 3 tada ir tik tada, kai
jo skaitmenu suma dalijasi is 3. Atsakyme pateiktu skaiciu skaitmenu sumos atitinkamai yra
lygios 1, 10, 11, 12 ir 13. Tik skaicius 12 dalijasi is 3, todel atitinkamas skaicius 102017 + 2018
dalijasi is 3.
Teisingas atsakymas D.

5. D 2468642
! Kadangi 1111 × 2222 = 2 · (1111 × 1111), tai 1111 × 2222 = 2 · 1234321 = 2468642.
Teisingas atsakymas D.

6. E 24
! Mazesniojo staciakampio trumpesniosios krastines ilgi pazymekime a, o ilgesniosios 
pazymekime b. Salygos paveikslelyje matyti, kad didesniojo staciakampio trumpesniosios ir
ilgesniosios krastiniu ilgiai atitinkamai yra a+2+3 = a+5 ir b+3+4 = b+7. Taigi mazesniojo
staciakampio perimetras lygus 2(a + b), o didesniojo  lygus 2(a + 5 + b + 7) = 2(a + b) + 24.
Vadinasi, siu staciakampiu perimetru skirtumas lygus 24.
Teisingas atsakymas E.

11
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7. D
! Jei Adomas popieriaus lapa perlenktu, kaip pavaizduota atsakymo variante A, B arba C, tai
gautu gura, sudaryta is 4 vienodu lapo sluoksniu. Tokioje guroje ismusta skyle atsirastu
kiekviename sluoksnyje. Vadinasi, atlankstytame popieriaus lape butu 4 skyles. Panasiai
gauname, kad jei Adomas popieriaus lapa perlenktu, kaip pavaizduota atsakymo variante E,
tai gautu gura, sudaryta is 3 vienodu lapo sluoksniu. Tokioje guroje ismusta skyle atsirastu
kiekviename sluoksnyje. Vadinasi, atlankstytame popieriaus lape butu 3 skyles. Liko atsakymo
variantas D. Nesunku isitikinti, kad Adomas popieriaus lape, perlenktame, kaip pavaizduota
atsakymo variante D, gali taip ismusti skyle, kad atlankstytame popieriaus lape butu lygiai
dvi skyles, kaip pavaizduota uzdavinio salygos paveikslelyje.
Teisingas atsakymas D.

8. D 8
! Tegul a < b < c  trys skirtingi naturalieji skaiciai, kuriu suma lygi 7. Nesunku isitikinti,
kad tada a = 1, b = 2, c = 4. Is tikruju, kadangi a > 1, tai b > 2. Jei b > 3, tai c > 4 ir
a + b + c > 1 + 3 + 4 = 8. Taip buti negali. Todel b = 2. Tada a = 1 ir is lygybes a + b + c = 7
randame, kad c = 7 − a − b = 7 − 1 − 2 = 4. Vadinasi, tu skaiciu sandauga lygi 1 · 2 · 4 = 8.
Teisingas atsakymas D.

9. B 10
! Didziausios uztusuotos, didziausios baltos, maziausios uztusuotos ir maziausios baltos sirdies
formos guru plotus pazymekime atitinkamai S1 , S2 , S3 ir S4 . Is paveikslelio matyti, kad
S1 > S2 > S3 > S4 . Todel S1 = 16, S2 = 9, S3 = 4 ir S4 = 1. Paveikslelyje pavaizduotos
uztusuotos guros plotas lygus (S1 − S2 ) + (S3 − S4 ) = (16 − 9) + (4 − 1) = 10.
Teisingas atsakymas B.

10. A 2
! Visos penkios seserys kartu turi 20 + 4 · 10 = 60 euru. Jei seserys siuos pinigus pasidalytu po
lygiai, tai kiekviena is ju turetu po 60
= 12 euru. Vadinasi, Soja kiekvienai savo seseriai turi
5
duoti po 2 eurus.
Teisingas atsakymas A.

11. E

5
12

2
1
! Tasko A atstumas iki strypo desiniojo galo lygus 1 − 3 = 3 sio strypo ilgio, o tasko B atstumas
iki strypo kairiojo galo lygus 1 − 43 = 14 sio strypo ilgio. Vadinasi, atstumas tarp tasku A ir B
5
lygus 1 − 13 − 14 = 12
strypo ilgio.
Teisingas atsakymas E.
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12. A

1
2

5
1
! Kadangi sestadalis teatro ziurovu buvo suaugusieji, tai 1 − 6 = 6 sio teatro ziurovu buvo
vaikai. Du penktadaliai vaiku buvo berniukai, todel trys penktadaliai vaiku buvo mergaites.
Taigi 53 · 56 = 12 visu teatro ziurovu buvo mergaites.
Teisingas atsakymas A.

13. C 40
! Lauzte yra dvigubai ilgesne uz bruksnine linija, nes dvi kiekvieno lygiakrascio trikampio
krastines priklauso lauztei, o trecioji krastine  bruksninei linijai. Vadinasi, lauztes ilgis lygus
2 · 20 = 40.
Teisingas atsakymas C.

14. A 14
! Kadangi Austejos ir Sojos amziu suma dalijasi is 5 ir Evelinos bei Sojos amziu suma dalijasi
is 5, tai Austejos ir Evelinos amziu skirtumas dalijasi is 5. Vadinasi, Austejos ir Evelinos
amziu dalybos is 5 liekanos sutampa. Kita vertus, skaiciu 3, 8, 12 ir 14 dalybos is 5 liekanos
atitinkamai yra 3, 3, 2 ir 4. Taigi Austeja yra 3 metu amziaus, o Evelina  8 metu amziaus
(Austeja yra jaunesne uz Evelina). Be to, Austejos ir Sojos amziu suma dalijasi is 5. Todel
Soja yra 12 metu amziaus. Taigi Elena yra 14 metu amziaus.
Teisingas atsakymas A.

Pastaba. Salyga ½Austeja yra jaunesne uz Evelina atliekama.

15. E 840
! Kadangi tarp visu dalyviu vyru buvo 252 daugiau negu moteru, tai sie 252 vyrai sudaro
= 84 dalyviai sudaro 30
= 10% visu dalyviu. Taigi
65 − 35 = 30% visu dalyviu. Vadinasi, 252
3
3
is viso maratone dalyvavo 10 · 84 = 840 dalyviu.
Teisingas atsakymas E.

16. A 63
! Skaicius, kuriuos Raminta turi irasyti antrame, treciame ir ketvirtame langeliuose atitinkamai
pazymekime a, b ir c. Pagal uzdavinio salyga, 3 + a + b + c + 4 = 35, 3 + a + b = 22 ir
b + c + 4 = 25. Is pirmosios lygybes ateme antraja, gauname c = 9, o is pirmosios ateme
treciaja, gauname a = 7. Taigi skaiciu, kuriuos Raminta turi irasyti uztusuotuose langeliuose,
sandauga lygi 7 · 9 = 63.
Teisingas atsakymas A.
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17. B 16
! Juostos ilgi pazymekime 72a. Tada Gerda pazymejo taskus, nutolusius nuo kairiojo krasto 8a,
16a, 24a, 32a, 40a, 48a, 56a, 64a, o Austeja 9a, 18a, 27a, 36a, 45a, 54a, 63a. Is viso buvo
8 + 7 = 15 pazymetu tasku, taigi juosta buvo padalinta i 15 + 1 = 16 daliu.
Teisingas atsakymas B.

18. E 4 cm2
! Per dvieju atkarpu, ribojanciu uztusuota kvadrato sriti, susikirtimo taska E isveskime atkarpa
(zr. pav.), statmena kvadrato krastinei AB .

1 cm

A

B

8 cm

a
E
b
C

1 cm

D

Taskas E sia atkarpa dalija i dvi dalis, kuriu ilgius centimetrais pazymekime a ir b (zr. pav.).
Tada a + b = 8. Virsutinio uztusuoto trikampio aukstines, nuleistos is virsunes E , ilgis lygus a.
Todel sio trikampio plotas lygus 12 · 1 · a = a2 . Panasiai gauname, kad apatinio uztusuoto
trikampio plotas lygus 21 · 1 · b = 2b . Taigi uztusuotos kvadrato dalies plotas lygus a2 + 2b =
= 82 = 4.
= a+b
2
Teisingas atsakymas E.

19. B 14
! Pastebesime, kad pasirinkes pirma treniruociu diena, Simonas antraja diena gali pasirinkti
lygiai 4 budais. (Jei pirmadienis bus pirmoji Simono treniruociu savaites diena, tai antroji
gali buti bet kuri is likusiuju savaites dienu, isskyrus antradieni ir sekmadieni.) Taigi dvi
savaites dienas savo treniruotems Simonas gali pasirinkti lygiai 7 · 4 = 28 budais. Taciau taip
skaiciuodami kiekviena tvarkarasti suskaiciuojame po du kartus. Todel Simonas is viso gali
= 14 tvarkarasciu savo treniruotems.
sudaryti 28
2
Teisingas atsakymas B.
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20. D 22
! Lenteles pirmosios eilutes pirmajame ir antrajame langeliuose irasytu skaiciu suma lygi sios
eilutes antrajame ir treciajame langeliuose irasytu skaiciu sumai. Vadinasi, sios eilutes treciame

langelyje Adomas irase 2. Siam
langeliui gretimame langelyje (antrosios eilutes treciajame
langelyje) irasytas skaicius 3. Vadinasi, bet kuriuose dviejuose gretimuose langeliuose irasytu
skaiciu suma lygi 2 + 3 = 5. Dabar jau aisku, kaip Adomas uzpilde visa lentele: jei kuriame
nors langelyje yra skaicius 2, tai gretimuose langeliuose jis irase skaiciu 3; ir atvirksciai, jei
langelyje yra 3, tai gretimuose langeliuose jis irase skaiciu 2. Paveikslelyje matyti Adomo
uzpildyta lentele.

2 3 2
3 2 3
2 3 2
Taigi visu lenteleje irasytu skaiciu suma lygi 5 · 2 + 4 · 3 = 22.
Teisingas atsakymas D.

21. C 91◦

! Nagrinekime trikampi, kurio kampu didumai laipsniais yra skirtingi naturalieji skaiciai. Sio
trikampio kampu didumus laipsniais pazymekime a, b ir c. Nemazindami bendrumo galime
laikyti, kad a < b < c. Trikampio kampu suma lygi 180◦ , todel a + b + c = 180. Pritaike
nelygybes a > 1 ir c > b + 1, gauname 180 = a + b + c > 1 + b + b + 1 = 2b + 2. Is cia isplaukia
nelygybe b 6 89. Tuomet maziausio ir didziausio kampu suma a + c = 180 − b > 180 − 89 = 91.
Kita vertus, tokia suma imanoma: trikampio, kurio kampu didumai yra 1◦ , 89◦ ir 90◦ , maziausio
ir didziausio kampu suma lygi 1◦ + 90◦ = 91◦ .
Teisingas atsakymas C.

22. C 18
! Per pirmasias tris kenguras (skaiciuojant is kaires puses) tures persokti ketvirtoji, penktoji,
devintoji ir desimtoji kenguros. Tokiu budu is viso bus padaryta 3 · 4 = 12 sukeitimu. Kita
vertus, per sestaja, septintaja ir astuntaja kenguras tures persokti tik devintoji ir desimtoji
kenguros; bus padaryti dar 3 · 2 = 6 sukeitimai. Vadinasi, po 12 + 6 = 18 sukeitimu nebebus
imanoma sukeisti vietomis jokiu dvieju kenguru.
Teisingas atsakymas C.
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23. C 9
! Kadangi tarp bet kuriu 5 rutuliu yra bent vienas raudonas, tai dezeje yra ne daugiau negu 4
zali rutuliai (is tikruju, jei butu bent 5 zali rutuliai, tai mes ir paimtume 5 zalius rutulius).
Panasiai gauname, kad dezeje yra ne daugiau negu 5 raudoni rutuliai, nes tarp bet kuriu 6
rutuliu yra bent vienas zalias. Taigi dezeje yra ne daugiau negu 4 + 5 = 9 rutuliai. Kita vertus,
jei dezeje yra lygiai 4 zali ir 5 raudoni rutuliai, tai uzdavinio salyga yra tenkinama.
Teisingas atsakymas C.

24. A 8
! Taksi isvykimo is oro uosto momentu kelyje i miesto centra buvo autobusai, kurie is oro uosto
isvyko pries 3 min, 6min, 9 min, . . . , 57 min. Is viso tokiu autobusu buvo 57
= 19 (autobuso,
3
su kuriuo taksi kartu isvyko i miesto centra, neskaiciuojame). Taksi neaplenke 3 marsruto
autobusu, kuriems taksi isvykimo momentu iki miesto centro buvo like vaziuoti ne daugiau
negu 35 min, t. y. neaplenke tu 3 marsruto autobusu, kuriems iki centro buvo like vaziuoti
= 11. Taigi taksi, vaziuodamas
3 min, 6 min, 9 min, . . . , 33 min. Is viso tokiu autobusu buvo 33
3
is oro uosto i miesto centra, aplenke lygiai 19 − 11 = 8 treciojo marsruto autobusus.
Teisingas atsakymas A.

25. D 32
! Staltieses mazojo baltojo
√ kvadratelio krastines ilgi pazymekime a. Tada sio kvadratelio
istrizaines ilgis lygus 2a, o jo plotas lygus a2 . Paveikslelyje matyti, kad staltieses centre esancio didziojo baltojo kvadrato krastines ilgis yra tris kartus didesnis uz mazojo baltojo kvadrat
elio istrizaines ilgi. Taigi staltieses centre esancio baltojo kvadrato plotas ly√
gus (3 2a)2 = 18a2 . Kita vertus, visos staltieses kvadrato krastines ilgis yra penkis kartus√didesnis uz mazojo baltojo kvadratelio istrizaines ilgi. Todel visos staltieses plotas lygus
(5 2a)2 = 50a2 . Be to, juodosios staltieses dalies plotas S gaunamas is staltieses ploto atemus
visu mazuju baltuju kvadrateliu (kuriu yra 16) plotus ir centre esancio baltojo kvadrato plota,
t. y.

S = 50a2 − 16 · a2 − 18a2 = 16a2 .

Vadinasi, juodosios staltieses dalies plotas sudaro
Teisingas atsakymas D.

16a2
50a2

· 100 = 32% visos staltieses ploto.

26. A 2
! Parasykime desimt pirmuju sekos nariu: 2, 3, 6, 8, 8, 4, 2, 8, 6, 8. Matome, kad pradedant
treciuoju nariu seka periodiskai kartojasi kas sesi nariai. Vadinasi, kas sestas sekos narys,
pradedant septintuoju, lygus 2. Kadangi 2017 = 7 + 6 · 335, tai 2017-asis sekos narys lygus 2.
Teisingas atsakymas A.
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27. B 39
! Julijos sudetas kubas sudarytas is penkiu 5×5 sluoksniu, sudetu vienas ant kito. Kubo pagrindo
5 × 5 sluoksnyje Julija nepanaudojo 3 kubeliu. Taip pat ir virsutiniame 5 × 5 sluoksnyje Julija
nepanaudojo 3 kubeliu. Paveikslelyje paeiliui pavaizduoti Julijos sudeto kubo trys viduriniai
5 × 5 sluoksniai (pradedant sluoksniu, uzdetu ant pagrindo sluoksnio); sluoksnio kvadratelis
uztusuotas, jei atitinkamas kubelis priklauso kuriam nors ½tuneliui.

Taigi pirmame ir penktame sluoksniuose Julija nepanaudojo po 3 kubelius, o trijuose
viduriniuose sluoksniuose nepanaudojo po 11 kubeliu. Vadinasi, Julija is viso nepanaudojo
2 · 3 + 3 · 11 = 39 kubeliu.
Teisingas atsakymas B.

28. E 320
! Sakykime, kad tarp dvieju betarpisku prasilenkimu praeina t minuciu. Pirmojo begiko greitis
= 180 m/min, o antrojo  720
= 144 m/min. Vadinasi, pirmasis begikas per t minuciu
yra 720
4
5
nubega 180t metru, o antrasis  144t metru. Be to, tarp dvieju betarpisku prasilenkimu begikai
kartu nubega viso stadiono ilgi, todel

180t + 144t = 720.
min. Taigi antrasis begikas tarp dvieju betarpisku prasilenkimu
Is cia gauname, kad t = 20
9
20
nubega 144 · 9 = 320 metru.
Teisingas atsakymas E.

29. D 10
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! Bet kurioje ½trijuleje

Gerda galejo parasyti ne daugiau negu du nelyginius skaicius. 1 pav. tusavimu isskirtos
keturios tokios trijules.

1 pav.
Vadinasi, siose keturiose trijulese Gerda galejo uzrasyti daugiausiai astuonis nelyginius
skaicius. Todel Gerda ant visu piramides plyteliu is viso galejo uzrasyti ne daugiau kaip
8 + 3 = 11 nelyginiu skaiciu.
Irodysime, kad Gerda ant piramides plyteliu negalejo uzrasyti 11 nelyginiu skaiciu. Is
tikruju, tarkime, kad Gerda ant piramides plyteliu is viso uzrase 11 nelyginiu skaiciu. Sutarkime plytele zymeti raide L, jei ant jos parasytas lyginis skaicius ir raide N  jei ant jos uzrasytas
skaicius yra nelyginis. Tada 1 pav. kiekvienoje trijuleje Gerda uzrase po du nelyginius skaicius,
o ant likusiu triju plyteliu taip pat uzrase nelyginius skaicius (zr. 2 pav.):

b
e

N

c

a

d

N

N

f

2 pav.
Ant plyteles, pazymetos raide a, negali buti uzrasytas nelyginis skaicius, nes tada ant visu
triju piramides virsuneje esanciu plyteliu butu uzrasyti lyginiai skaiciai. Vadinasi, ant plyteles
a uzrasytas lyginis skaicius, todel ant plyteliu c ir d uzrasyti nelyginiai skaiciai (zr. 3 pav.):

b
e

N
f

N

L
N

N

3 pav.

N

19
Ant plyteles b uzrasytas lyginis skaicius, nes ant plyteliu b ir c uzrasytu skaiciu suma yra
nelyginis skaicius. Bet tada ant plyteliu e ir f uzrasyti nelyginiai skaiciai (kiekvienoje trijuleje
uzrasyti lygiai du nelyginiais skaiciai). Taciau dabar po plytele c, ant kurios uzrasytas nelyginis
skaicius, esanciose dviejose plytelese uzrasytu skaiciu suma yra lyginis skaicius. Taip buti
negali. Gauta priestara irodo, kad Gerda ant piramides plyteliu galejo uzrasyti ne daugiau
negu desimt nelyginiu skaiciu.
4 pav. pavyzdyje matyti, kad Gerda is tikruju galejo ant piramides plyteliu is viso uzrasyti
desimt nelyginiu skaiciu.
10
5
1

2

3
1

1

2
0

5
1

3
1

2

1

4 pav.
Teisingas atsakymas D.

30. B

1
S
12

! Lygiagretainio istrizaines susikirsdamos ji dalija i keturis vienodo ploto trikampius, todel
S4AOD = S4BOC = S4AOB = 14 S . Kadangi S4AED + S4BF C = 13 S , tai

1
1
1
S4AEO + S4BOF = S4AOD + S4BOC − S4AED − S4BF C = S − S = S.
2
3
6
M

D
E

C
F

O
A

B

Be to, trikampio AM B plotas lygus pusei lygiagretainio ABCD ploto, nes jo pagrindas
sutampa su sio lygiagretainio krastine AB , o aukstine, isvesta is virsunes M , lygi lygiagretainio
ABCD aukstinei, isvestai is virsunes D i krastine AB . Vadinasi,

1
1
1
1
SEOF M = S4AM B − S4AOB − S4AEO − S4BOF = S − S − S = S.
2
4
6
12
Teisingas atsakymas B.

