
A1. Saulius brolių turi trimis daugiau nei seserų. Keliais broliais daugiau nei seserų turi Sauliaus sesuo 
Agnė?

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 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 pilnai 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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J1. Prie trikampio viršūnių parašyta po skaičių. Jei prie kiekvienos kraštinės
užrašytume jos galuose esančių skaičių sumą, tai prie kraštinių atsirastų šie
skaičiai: 6, 7 ir 9. Kokie skaičiai parašyti prie viršūnių?

J2. Kieme žaidė 12 vaikų. Jų visų amžių suma buvo 70 metų, be to, mergaičių metų suma buvo lygi 
berniukų metų sumai. Visos mergaitės tarpusavyje buvo vienmetės, o kiekvienas berniukas buvo lygiai 2
metais vyresnis už bet kurią mergaitę. Kiek tarp tų dvylikos buvo mergaičių, o kiek berniukų?

J3. Išspręsk rebusus (vienodos raidės keičiamos vienodais skaitmenimis, o skirtingos – skirtingais):

a) ААВС + СВАВ = 4111.

b) X + Y + Z + S + T + U = 22. (Be to, šioje dalyje nei vienas iš skaitmenų negali būti lygus nuliui.)

J4. Šeštadieninėje mokyklėlėje vyksta 4 pamokos: dvi matematikos ir po vieną gamtos mokslų bei 
socialinių įgūdžių. Keliais skirtingais būdais galima būtų sudaryti tvarkaraštį, jei:

a) abi matematikos pamokos privalo eiti iš eilės?

b) abi matematikos pamokos nebūtinai privalo eiti iš eilės?

J5. Prieš „Žalgirio“ ir „Sūduvos“ futbolo rungtynes buvo išsakytos 5 prognozės:
1. Lygiųjų nebus;
2. „Sūduva“ praleis įvartį;
3. „Žalgiris“ laimės;
4. „Žalgiris“ nepralaimės;
5. Bus įmušti 3 įvarčiai.
Po rungtynių paaiškėjo, kad pasitvirtino lygiai 3 prognozės. Kokiu rezultatu baigėsi rungtynės?

J6. Trys paršiukai Nif-Nifas, Nuf-Nufas ir Naf-Nafas pamatė vilką ir spruko į savo namelį. Namelį jie 
pasieks per 6 minutes. Jei jie būtų stovėję vietoje, vilkas būtų juos pasiekęs per 4 minutes. Kas anksčiau 
atsidurs prie namelio: paršiukai ar dvigubai už juos greitesnis vilkas? (Kai pastebėjo vilką, paršiukai 
buvo tarp jo ir namų, be to, jie, vilkas ir namai yra vienoje tiesėje.)

J7. „Pone, kokio amžiaus jūsų sūnus?“. - „Jam tiek savaičių, kiek mano anūkui dienų“.„Hm, o tai kokio 
amžiaus jūsų anūkas?“. - „Jam tiek mėnesių, kiek man metų . Imkite ir nustatykite, kokio amžiaus esame
kiekvienas, jei mums trims kartu yra 100 metų.“
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J8. Parodyk, kaip reikėtų sukarpyti kvadratą į  keturias vienodas dalis, kad iš jų būtų galima sudėlioti du 
kvadratus.

J9. Ar girdėjai apie Karlsoną, kuris gyvena ant stogo? Jis vis svajodavo apie gimtadienį, kuriame vietoj 
vieno torto su daug žvakučių būtų daug tortų, o žvakutė – tik viena. Jo draugas Mažylis, švęsdamas 14-
ąjį gimtadienį užsisakė 14 mažų torčiukų ir tik į vieną jų įsmeigė žvakutę. Pasikvietęs Karlsoną, jis 
išrikiavo torčiukus į eilę ir pasiūlė daryti taip: pirmąjį
torčiuką perkelia į eilės galą, o antrąjį - suvalgo. Ir vėl –
pirmąjį torčiuką perkelia į eilės galą, o už jo esantį suvalgo.
Ir taip toliau, kol lieka nesuvalgytas tik vienas tortas. Į
kurią eilės vietą reikėtų pradžioje pastatyti torčiuką su
žvakute, kad jis ir liktų paskutinis nesuvalgytas?

J10. Vieną kartą tris draugus apėmė dosnumo priepuolis: iš pradžių Andrius davė Jonui ir Tomui po tiek 
saldainių, kiek tie turėjo iš pradžių. Tada Jonas davė Andriui ir Tomui po tiek saldainių, kiek jie tuo metu
turėjo. Galiausiai, Tomas davė Andriui ir Jonui po tiek saldainių, kiek jie tuo metu turėjo. Jei Tomas ir 
pradžioje, ir pabaigoje turėjo po 36 saldainius, tai kiek jų turėjo trys draugai kartu?

J11. Varna ir papūga savo žingsniais matuoja 3 metrų 60 centimetrų smauglį. Pradėję matuoti vienu 
metu, paukščiai pakeliui susitiko 20 kartų (įskaitant ir smauglio galą, kurį irgi pasiekė vienu metu). 
Varnos žingsnis yra 6 cm. Kokio ilgio papūgos žingsnis, jei tarp jų susitikimų ji padarydavo vienu 
žingsniu mažiau nei varna?

J12. Kotryna gimusi 2005 metų birželio 30 dieną, o Tomas -  2006 metų birželio 3 dieną. Kiek dienų yra
tarp šių dviejų datų (neįskaitant pačių gimtadienių)?

J13. Vienu ėjimu leidžiama arba padvigubinti turimą skaičių, arba nutrinti paskutinį jo skaitmenį. Todėl 
iš skaičiaus 4 galima per keturis ėjimus gauti skaičių 2:    4 → 8 → 16 → 1 → 2. Ar galima iš skaičiaus 
458 per keletą ėjimų gauti skaičių 14? (Arba parodyk kaip gauti, arba pagrįsk, kodėl negalima.)
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