
A1. Viltė turi triskart daugiau brolių nei seserų. O jos brolis Paulius turi tiek pat brolių ir seserų. Kiek 
toje šeimoje berniukų ir kiek mergaičių?

A2. Kiek simetrijos ašių turi taisyklingasis šešiakampis? Nupiešk jas visas.

A3. Urtė, Agnė ir Dovilė rado parke suoliuką ir iškart užsimanė ant jo pasidaryti
visas įmanomas „asmenukes“, t. y. joms trims kiekvienąkart susėdus skirtinga
tvarka. Kiek „asmenukių“ pasidarys mergaitės?

A4. Kaip greičiausiu būdu apskaičiuoti visų šių vienaženklių skaičių sumą?
Kam lygi ta suma?

2  6  9  3  5
8  1  1  7  5
4  5  9  6  8

   6  5  1  3  2   

A5. Naujas prekybos centras atidarymo proga ledus pardavinėjo po 17
euro centų. Kostas išsirinko kelias porcijas ir padavė kasininkei 1 eurą.
Toji atidavė grąžą 5 centų monetomis. Kiek monetų gavo Kostas?

A6. Jei popieriaus lape nupieštume dvi tieses, jos daugiausiai galėtų turėti 1
susikirtimo tašką (brėžinyje taip ir parodyta). Kiek daugiausiai susikirtimo
taškų galėtų susidaryti, jei kitame lape nubrėžtume 4 tieses?

A7. Ali-Baba, pakliuvęs į plėšikų olą, palei sieną mato tris skirtingų spalvų skrynias: vienoje – 
brangakmeniai, kitoje – auksas, trečioje – perlai. Raudona skrynia dešiniau nei brangakmeniai. Perlai 
dešiniau nei raudona skrynia. Kas kur laikoma, jei žalioji skrynia kairiau už mėlynąją?

A8. Tarp kai kurių iš šių aštuonių aštuonetų įrašyk ‘+’ ženklus,
 kad susidariusių skaičių suma būtų lygi 1000:

8  8  8  8  8  8  8  8  =  1000
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A9. Vienoje klasėje mokosi 4 poros dvynukų. Į vaikų pasirodymą susirinko visi klasės vaikai su savo 
mamomis ir tėčiais – iš viso 64 žmonės. Kiek vaikų mokosi toje klasėje?

A10. Sukarpyk šį stačiakampį į 8 kvadratus. Tie kvadratai
neprivalo visi būti vienodo dydžio, bet atliekamų dalių likti
negali!

A11. Tėtis keturgubai vyresnis už sūnų, o sūnus jaunesnis už tėtį 24 metais. Kiek metų tėčiui, o kiek 
sūnui?

A12. a) Turistas per 1 valandą nueina 6 kilometrus. Kiek metrų jis nueina per 1 minutę?

b) Kas greitesnis: voras, ropojantis 1 kilometro per valandą greičiu, ar žaltys, per minutę nušliaužiantis 
20 metrų?

c) Automobilis nuvažiavo tiek kilometrų, kiek minučių jis važiavo. Koks buvo jo greitis (kilometrais per
valandą)?

A13. Stebuklingame miške jau daugiau nei šimtmetį auga Nepaprastoji Eglė. Kiekvieną vidurdienį ant 
jos atsiranda 1000 naujų spyglių, o kiekvienas spyglys auga lygiai 1 metus, tada nudžiūna ir nukrenta. 
Kiek spyglių rastum ant Eglės šįryt?

Klausimai A skyriaus apžvalgai:

1. Kiek uždavinių pavyko išspręsti pačiam? Kiek kartų atsispyrei pagundai pasiduoti? Keliuose 
uždaviniuose besitikrindamas radai klaidą? Ką naujo sužinojai, atradai?

2. Kokį patarimą duotum pats sau, kad kitame skyriuje pavyktų be pagalbos išspręsti dar daugiau 
uždavinių?
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