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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 12 klasiu (Nykstuko 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
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Nykstukas, 1 klase, 50 geriausiuju

Vadovaujantis 2018 m. geguzes 25 d. isigaliojusiu Europos Sajungos bendruoju
duomenu apsaugos reglamentu, asmeniniai mokiniu rezultatai nebeskelbiami.
Dekojame uz supratinguma.
Konkurso organizatoriai
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Nykstukas, 2 klase, 50 geriausiuju

Vadovaujantis 2018 m. geguzes 25 d. isigaliojusiu Europos Sajungos bendruoju
duomenu apsaugos reglamentu, asmeniniai mokiniu rezultatai nebeskelbiami.
Dekojame uz supratinguma.
Konkurso 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

Kalba
Lietuvių
Lenkų

Nykštukas

Rusų

Klasė

1

2

Mažylis

Bičiulis

Kadetas

3

5

7

4

6

Junioras

8

Senjoras

9(G1) 10(G2)

11(G3) 12(G4)

Anglų

Vardas
Pavardė
Uždavinių atsakymai
A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

1

7

13

19

25

2

8

14

20

26

3

9

15

21

27

4

10

16

22

28

5

11

17

23

29

6

12

18

24

30

B

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. Nykstuko uzduociu salygos
Klausimai po 3 taskus
1. 2 + 0 + 1 + 7 =
A) 2017 B) 37

C) 19

D) 10

E) 217

2. Paveikslelyje salia yra tik 5-kampes, 6-kampes ir 7-kampes
zvaigzdes. Kiek yra 5-kampiu zvaigzdziu?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

3. Vaikai pasidalijo pyraga. Kiekvienam vaikui atiteko pyrago gabalas su trimis
vysniomis. Kiek buvo vaiku?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

E) 8

4. Kiek susidarys gabalu, perkirpus virvute kaip pavaizduota paveikslelyje?
A) 5 B) 6

C) 7

D) 8

5. Elena papuose peteliske

A)

E) 9

sesiais lipdukais

B)

6. Keliu plytu truksta sienoje?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

C)

E) 12

. Kuri tai peteliske?

D)

E)
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SALYGOS

Klausimai po 4 taskus
7. Paveikslelyje desineje matome grandinele su keturiais karoliukais. Kuri tai grandinele
is pavaizduotu zemiau?

A)

B)

C)

D)

E)

8. Kuriame paveikslelyje kvadrateliu yra dukart daugiau nei trikampiuku ir dukart maziau nei
skrituliuku?

B)

A)

C)

D)

E)

Benas

9. Jonas ir Benas i apzvalgos rata susedo, kaip pavaizduota paveikslelyje

desineje. Ratas pasisuko, ir Benas atsidure toje vietoje, kur anksciau
buvo Jonas. Kur atsidure Jonas?

Jonas

Jonas
Jonas

Jonas
Jonas

A)

E)

B)

C)

D)

Jonas

10. Is penkiu skaiciu 1, 3, 4, 5 ir 7 keturi irasyti po viena i kiekviena kvadrateli taip, kad lygybe
butu teisinga. Kuris skaicius liko nepanaudotas?

A) 1

B) 3

C) 4

D) 5

E) 7
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11. Dede Lukosius ukelyje laiko viena arkli, dvi karves ir tris kiaules. Kiek dar karviu reiketu
isigyti Lukosiui, kad karves sudarytu puse visu jo gyvuliu?

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

12. Jore turi dvi vienodas tokias korteles:

. Korteliu apatine puse balta. Kuria gura ji gali

sudeti is tu dvieju korteliu?

A)

B)

C)

D)

E)

Klausimai po 5 taskus
13. Kiek trikampiu iziurite paveikslelyje?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

14. Kengurele padaro 10 suoliu per 1 minute, po to 3 minutes ilsisi. Tada ji vel padaro 10 suoliu

per 1 minute, po to 3 minutes ilsisi ir taip toliau. Kiek maziausiai minuciu jai prireiks, kad
suspetu padaryti 50 suoliu?
A) 4 B) 5 C) 16 D) 17 E) 20

15. Balys ir Vaidas stovi eileje prie teatro kasos. Is viso eileje yra 11 zmoniu. Balys mato, kad
pries ji yra 7 zmones. Balys stovi pries pat Vaida. Kiek zmoniu stovi eileje uz Vaido?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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SALYGOS

16. Kuriuo antspaudu atspaustas salia pavaizduotas paveikslelis?

A)

B)

C)

D)

E)

17. Kiekvienas is keturiu raktu tinka tik vienai is keturiu spynu, o skaitmenys ant raktu atitinka
raides ant spynu.

DGA

ADA

DAG

717

141

417

471

?

Kas parasyta ant paskutines spynos?
A) GDA B) ADG C) GAD D) GAG

E) DAD

18. Trys korteles su iskirpta skylute sudetos viena ant kitos. Kiekvienos korteles

virsutine puse balta, o apatine  pilka. Marija suvere tas korteles i grandinele
(zr. paveiksleli greta). Kuria is zemiau pavaizduotu padeciu ji gali gauti, padejusi
grandinele ant stalo?

A)

B)

C)

D)

E)

Nykstuko uzduociu sprendimai
1. D 10
! Sudedame skaitmenis: 2 + 0 + 1 + 7 = 10. Teisingas atsakymas D.

2. C 4
! Galima sakyti, kad keturios zvaigzdes yra virsutineje eileje, keturios  apatineje eileje ir viena
zvaigzde  viduryje. Virsutines trys zvaigzdes gerai matyti, is ju dvi  antra ir ketvirta 
5-kampes. Trecios virsutines zvaigzdes matome 6 kampus, bet kadangi visos zvaigzdes ½taisyklingos, tai dar vienas kampas pasislepes, taigi ji 7-kampe.
Taip pat yra su apatines eiles antra zvaigzde  ji 7-kampe, o trecia zvaigzde neabejotinai 5-kampe. Neabejotinai 5-kampe ir vidurinioji zvaigzde. Taigi radome keturias 5-kampes
zvaigzdes.
Teisingas atsakymas C.

3. B 4
! Suskaiciuoti, kiek yra vysniu, patogu ½eilemis. Galima sakyti, kad
eilese yra 2, 3, 4 ir 3 vysnios, taigi 2 + 3 + 4 + 3 = 12. Kadangi
visi vaikai gavo po 3 vysnias, tai vaiku buvo 12 : 3 = 4.
Teisingas atsakymas B.

4. E 9
! Suskaiciuoti gabalus galima ivairiai, bet taip nesunku ir apsirikti. Net kai gabalu labai daug,
patogus toks budas.
Kiekvienas gabalas turi 2 galus. Kiekvienas kirpimo taskas (½kirpis) duoda 2 galus.
Kirpius matome 8, jie duoda 8 · 2 = 16 galu, tik prie ju reikia prijungti dar 2 galus  virvutes
pradzia ir gala. Kadangi galu yra 18, tai virvutes gabalu yra 18 : 2 = 9.
Teisingas atsakymas E.

5. D
! Perziurekime peteliskes. Peteliske A turi 2 ziedus, tokiu lipduku Elena neturi. Peteliskes B,
C ir E turi du juodus mazus skrituliukus  taip pat netinka. Lieka peteliske D. Joje matome
2 pilkus kvadratelius, ant ju uzklijuotus 2 juodus ziedlapiukus ir 2 pilkus skrituliukus,  tokiu
lipduku Elena turejo.
Teisingas atsakymas D.
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6. C 10
! Skyle sudaro 4 juostos. Apatine skyles juostele lyginame
su po ja esanciomis plytomis, ir matome, kad ja sudaro
puse vienos ir puse kitos plytos. Vadinasi, apatineje skyles
juostoje truksta 1 plytos.
Antra is apacios skyles juosta lyginame su ta pacia
apatine pilna plytu eile  matome, kad po sia skyles juosta
yra lygiai 4 plytos. Tiek ju ir truksta antroje juostoje.
Trecia is apacios skyles juosta lyginame su virsutine ½neskyleta plytu eile  virs jos yra
lygiai 3 plytos.
Virsutine skyles juosta vel lyginame su virsutine istisine plytu eile. Matome, kad truksta
1 pilnos plytos ir 2 plytu pusiu, taigi is viso 2 plytu.
Taigi skyleje truksta 1 + 4 + 3 + 2 = 10 plytu.
Teisingas atsakymas C.

7. E
? ½Pervare paveikslelyje A desiniji juoda karoliuka siulu i kaire, gausime padeti B. Is padeties
B pervare desiniji balta karoliuka i kaire, gausime padeti C. Padetyje C pervare desiniji balta
karoliuka i kaire, gausime padeti D. Vadinasi, padetys A, B, C, D vaizduoja ta pacia grandinele. Kadangi ½Kenguros konkurse teisingas tik vienas atsakymas (o ne visi keturi, kaip kad
butu, jei kuris nors atsakymas is A, B, C ir D butu teisingas), tai drasiai renkames atsakyma
E.
! Ir vis delto tai matematikos konkursas, ir verta spresti uzdavini, o ne tyrineti
atsakymus.
Nuo virsutiniojo juodo grandineles karoliuko judekime (t. y. isivaizduokime,
kad einame) siulu zemyn (pavyzdziui, pradekime eiti i desine). Prieiname balta
karoliuka. Tesdami kelione, prieiname juoda karoliuka, tada vel balta ir, pagaliau, griztame prie pradinio. Isitikinome, kad balti ir juodi karoliukai eina pakaitomis, ir vienos
spalvos dvieju karoliuku greta nebuna, kad ir ka darytume su grandinele. Vadinasi, tai tikrai
ne paveiksleliai A, B, C ir D vaizduoja grandinele. O stai paveikslelyje E karoliukai eina
pakaitomis.
Teisingas atsakymas E.

8. D
! Matyt, reikia tiesiog suskaiciuoti kvadratelius, trikampiukus ir skrituliukus kiekviename paveikslelyje. Paveikslelyje A (mineta tvarka) ju yra (4, 2, 2), paveikslelyje B  (3, 1, 5), C 
(4, 2, 5), D  (2, 1, 4), E  (2, 4, 4). Kvadrateliu dukart daugiau negu trikampeliu yra paveiksleliuose A, C ir D, bet is ju kvadrateliu dukart maziau nei skrituliuku yra tik paveikslelyje
D.
Teisingas atsakymas D.
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Jonas

9. C
! Sakykime, pavyzdziui, kad ratas sukasi pagal laikrodzio rodykle. Tada Jonas atsilieka nuo Beno
dviem vietomis. Kai Benas pasieks Jono vieta, Jonas bus atsilikes nuo jos dviem vietomis, taigi
bus padetyje C.
Teisingas atsakymas C.

10. C 4
! Dvi lygias sumas sudaro tik poros (1, 7) ir (3, 5): 1 + 7 = 3 + 5. Vadinasi, lieka skaicius 4.
!! Kadangi irasytu skaiciu sumos (po du) lygios, tai visu 4 irasytu skaiciu suma lygine. Bet visu 5
skaiciu suma yra 1 + +3 + 4 + 5 + 7 = 20, lygine. Todel neirasytas skaicius  visu 5 skaiciu suma
minus 4 irasytu skaiciu suma  lyginis. Toks tera skaicius 4. Vadinasi, teisingas atsakymas
tegali buti C. Ir jis tikrai teisingas  tai rodo pavyzdys 1 + 7 = 3 + 5.

11. C 2
? Galima tikrinti atsakymus.

A) Nieko nebeisigijus, karviu butu 2, is viso gyvuliu 1 + 2 + 3 = 6.
B) Isigijus 1 karve, ju butu 3, is viso gyvuliu 1 + 3 + 3 = 7.
C) Isigijus 2 karves, ju butu 4, gyvuliu is viso 1 + 4 + 3 = 8.
Matome, kad pirkinys C tinka: karviu butu 4 ir jos sudarytu puse visu gyvuliu skaiciaus,
lygaus 8.
Renkames atsakyma C.
! Sakykime, kad reikia pirkti N karviu. Tada karviu bus 2 + N , visu gyvuliu bus 6 + N . Kadangi
visu gyvuliu dukart daugiau, tai

2 + N + 2 + N = 6 + N.
Atmeskime is abieju skaiciu po N :

4 + N = 6.
Atmeskime po 4:

N = 2.
Vadinasi, reikia pirkti 2 karves.
Teisingas atsakymas C.
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!! Nesunku uzdavini isspresti ir be lygciu, ir net nesinaudojant atsakymais.
Dabar is 6 gyvuliu yra 2 karves, t. y. maziau nei puse. Todel perkame 1 karve, ir is 7
gyvuliu bus 3 karves  vel maziau kaip puse. Perkame dar 1 karve, tada is 8 gyvuliu bus 4
karves  lygiai puse visu gyvuliu. Taigi reikia pirkti 2 karves.

12. D
! Is karto atmetame gura A  joje 3 juodi kvadrateliai, o tokiu yra tik 2. Pasistenkime
apibudinti salygos kortele taip, kad nebebutu svarbu, kaip ja sukiosime. Tai galima pada, t. y. nuejus tiesiai per du baltus kvadratelius, sukame i kaire ir patenkame i
ryti taip:
juoda kvadrateli, o tada sukame i desine ir patenkame i balta kvadrateli.
Nagrinekime gura B. Is apatinio balto langelio eiti galima tik i balta langeli, o tada mes
priversti i juoda langeli sukti i desine  blogai.
Figuroje C pradejus is apatinio kvadratelio tenka eiti i virsu i balta kvadrateli, tada sukti
i juoda kvadrateli i kaire, o tada sukti i desine i balta kvadrateli  taip ½sunaudojome viena
kortele. Bet liko kita kortele, kurioje po dvieju baltu teks sukti i desine  vel blogai.
Figuroje D pradejus is desiniojo balto kvadratelio mes priversti eiti i balta kvadrateli,
tada sukti i kaire i juoda kvadrateli, o tada nori nenori tenka eiti i balta. Lieka antra kortele,
ir joje taip pat viskas gerai.
Jau butu galima rinktis atsakyma D, bet dar geriau isitikinti, kad gura E taip pat
netinka. Jeigu pradesime eiti nuo virsutinio balto kvadratelio, teks eiti i balta, o tada sukti i
desine,  blogai.
Teisingas atsakymas D.
!! Kitaip ta pati galima padaryti taip: perkirpti i dvi reikiamos formos korteles guras B, C,
D ir E galima vieninteliu budu. O tada tik atveju D abi korteles bus nuspalvintos reikiamu
budu.

13. D 11
! Paveikslelyje pavaizduoto ½namuko stogas sudetas is 4 trikampiu (sakoma  4 nepersiklojantys
trikampiai). Bet zodis ½iziureti salygoje siulo ir kita nuomone: galima skaiciuoti ir persidengiancius trikampius. Tada stoge galima iziureti dar viena trikampi,  visa stoga, sudeta is 4
mazesniu trikampiu.
Panasiai kvadratine namo dali sudaro 3 trikampiai ir 1 keturkampis. Bet dar galima
iziureti 3 trikampius, sudetus is dvieju daliu:

Vadinasi, paveikslelyje galima iziureti 5 + 6 = 11 trikampiu.
Teisingas atsakymas D.
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Pastaba. Siaip
jau salyga galima suprasti abejopai: jeigu trikampis turi buti ½tuscias (be
vidaus liniju), tai atsakymas butu 4 + 3 = 7. Kad konkurso dalyvis viska suprastu teisingai,
padeda duoti pasirenkamieji atsakymai  juose skaiciaus 7 nera! Kitaip sakant, norint tiksliau
suvokti salyga, verta atsizvelgti ir i pateiktus atsakymus.

14. D 17
?? Skaiciuoti paprasta, galvojant apie ½komplekta  atlikti 10 suoliu per 1 minute ir 3 minutes
ilsetis. Toks komplektas uzima 1 + 3 = 4 minutes. Atlikti 50 suoliu reiketu 50 : 10 = 5
komplektu, tai truktu 5 · 4 = 20 minuciu.
Renkames atsakyma E.
! Ir vis delto toks sprendimas neteisingas. Skaiciuokime paprastai: parasykime eile

1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, . . .
ir samprotaukime taip. Atlikti 10 suoliu reikia 1 minutes. Atlikti 20 suoliu reikia atlikti 10
suoliu, 3 minutes pailseti, tada atlikti dar 10 suoliu  visa tai truks 1 + 3 + 1 = 5 minutes.
Atlikti 30 suoliu truks 5 + 3 + 1 = 9 minutes, 40 suoliu  9 + 3 + 1 = 13 minuciu, 50 suoliu 
13 + 3 + 1 = 17 minuciu.
Teisingas atsakymas D.
!! Kai skaiciai mazi, galima skaiciuoti ir ½nuosekliai. Bet tai jau visai netinka, kai skaiciai dideli.
Pataisyti sprendima ?? lengva: 5 komplektai uzims 20 minuciu, tik reikia suvokti, kad visi 50
suoliu jau bus atlikti dar pries paskutini poilsi. Vadinasi, 50 suoliu bus atlikta per 20 − 3 = 17
minuciu.

15. B 2
! Kadangi Balys mato pries save 7 zmones, tai Vaidas pries save turi 8 zmones. Is tu visu 11
zmoniu atmete 8 ir pati Vaida, nustatome, kad uz Vaido stovi 11 − 8 − 1 = 2 zmones.

16. E
! Atspaude palyginti su antspaudu keiciasi kaire su desine. Kadangi atspaudo paveikslelyje is
kaires i desine eina bokstas  trys langai  durys  du langai, tai atspaude is kaires i desine
yra du langai  durys  trys langai  bokstas. Pasuke ½aukstyn kojomis salygu lapa matome,
kad tokia tvarka yra paveikslelyje E.
Teisingas atsakymas E.



UZDUO
CIU
SPRENDIMAI

18

17. D GAG
! Sunumeruokime spynas ir raktus, kaip iprasta skaitant. Kadangi antra ir trecia spyna prasideda
raide D, tai D = 4 (tik 4 yra pirmas skaitmuo dviejuose raktuose), ir trecias ir ketvirtas raktai
atkrinta. Kadangi D pirmoje spynoje yra antras skaitmuo, tai jos raktas antras, ir A = 1.
Vadinasi, paskutines spynos raides turi atitikti pirmo rakto skaitmenis. Bet mums liko tik
raide G ir skaitmuo 7, t. y. G = 7. Taigi paskutineje spynoje parasyta GAG.
Teisingas atsakymas D.

18. C
! Isivaizduokime, kad paveiksleliuose korteles vel suglaudziame taip, kad tarp ju nebutu siulo.
Tada ziurint is kaires i desine paveikslelyje A gausime padeti juoda  balta  juoda (JBJ), paveikslelyje B  (JBB), C  (JJJ), D  (BBJ), E  (BJJ). Dabar salygos paveikslelyje ziurekime
i korteles is apacios  turime padeti (JJJ).
Grandinele ant stalo padedame taip, kad ziurint is kaires eitu (JJJ). Kadangi grandinele
C galima suglausti i (JJJ), tai ir atvirksciai  padeti (JJJ) galima isskleisti i C.
Teisingas atsakymas C.

Atsakymai

Uždavinio nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Atsakymas
D
C
B
E
D
C
E
D
C
C
C
D
D
D
B
E
D
C

