
Mielas moksleivi, 

Kviečiame Tave dalyvauti Gamtos ir tiksliųjų mokslų viktorinoje, 

kurios užduotis pagal klases pateikiame prisegtas. 

Užduočių sprendimus atnešk direktorės pavaduotojai ugdymui Rasai 

Alaburdienei arba savo gamtos ar tiksliųjų mokslų mokytojai iki 2015 m. 

sausio 12 d. 

Sprendimus įdėk į voką (kurį pats gali ir pagaminti), ant jo užrašyk 

savo vardą, pavardę ir klasę. 

Geriausiai atlikusių užduotis mokinių laukia prizai! 

Sėkmės! 

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų 

metodinės grupės nariai 

  



1-4 klasių mokiniams 

1. Įminkite mįsles: 

a) Abu apskriti, abudu pakarti. Vienas tarp šaknelių, kitas tarp šakelių? 

_________________________________________________________ 

b) Vandeny namuko durys, šeimininkas bekepuris? 

_________________________________________________________ 

c) Žemiau už gyvatę šliaužioja, aukščiau už paukščius skraido? 

_________________________________________________________ 

2. Berniukas pasakoja svečiui: „Užvakar man buvo 11 metų, o kitais metais 
man sukaks 14 metų“. Ar gali taip būti? Atsakymą paaiškinkite. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Kambaryje yra taburečių ir kėdžių. Taburetės yra trikojės, o kėdės yra 
keturkojės. Kai ant visų kėdžių ir taburečių susėdo žmonės, tai kambaryje iš 
viso buvo 17 kojų. Kiek kėdžių ir taburečių buvo kambaryje? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Sudarykite aštuonis trikampius iš septynių degtukų (pavaizduokite 
piešiniu). 

 

 

 

 

 

5. Kurioje šalyje mokykla buvo vadinama „Mūsų namai“? ______________ 



6. Paveikslėlyje suraskite tris vienodus kvadratėlius, nuspalvinkite juos 
geltonai, iškirpk paveikslėlį ir įdėk į atsakymų voką. 

 

7. 1942 m. Maunt Verono firmos galvosūkis „Uždaryk žvėrelius į narvus“. 

Nubraižykite kvadratą 15x15 cm dydžio. Padalinkite jį į 9 kvadratėlius 5x5 
cm. Viršutiniame ir apatiniame iš kairės langeliuose išpjaukite groteles, o į 
vidurinę kvadratėlių eilutę nupieškite arba priklijuokite tris žvėrelius 

 



Lankstykite kvadratą taip: 

a) lenkiame viršutinę kvadratų eilę atgal, po to kairę eilę į save ir apatinę 
eilę nuo savęs; 

b) po šito dešinėje esančius tris kvadratėlius lenkti nuo savęs ir įkišti juos į 
susidariusią kišenėlę. Taip žvėreliai atsidurs narvuose. Gautą žvėrelių 
lankstinuką – narvelį įdėk į atsakymų voką. 

8. Vaiva nupiešė keturiolika mielų padarėlių ir suskirstė juos į keturias 
grupes.  

 

Pagal kurį požymį ji skirstė (pažymėkite teisingo atsakymo raidę): 

a) pagal spalvą; 

b) pagal akių skaičių; 

c) pagal formą; 

d) pagal batų spalvą 

  



9. Parašykite, kokie čia pavaizduoti augintiniai ir 2-4 sakiniais aprašykite 
juos: 

a)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

b)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



c)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

d)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



e)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10. Išrūšiuok šiukšles į šiuos konteinerius. Pasiimk pagal konteinerius 
spalvas ir nuvesk rodykles į tinkamą konteinerį. 

Žurnalai, kartonas, polietileno plėvelė, stiklainis, laikraščiai, polietileno 
maišeliai, langų stiklas, popierinės pakuotės, stikliniai buteliai, plastikiniai 
žaislai, elektros lemputės, indelis nuo šampūno. 

 

 

Kurio daikto niekur negali dėti? Kodėl? ___________________________ 

____________________________________________________________ 

  



5-7 klasių mokiniams 

1. Kiek kvadratų slypi šioje figūroje? 

 

2. Pirmos figūros perimetras lygus 16 cm. Koks yra antros figūros 

perimetras? 

 

3. Jonukas atverčia knygą ir mato, kad kairiojo puslapio ir dešiniojo puslapio 

numerių suma lygi 25. Kam lygi tų dviejų skaičių sandauga? 

 

4. Futbolo komandoje yra 11 žaidėjų. Vidutinis tų žaidėjų amžius lygus 22 

metams. Rungtynių metu vienas iš komandos žaidėjų susižeidė ir buvo 

priverstas palikti aikštelę. Tada likusių futbolininkų vidutinis amžius 

pasidarė lygus 21 metams. Kiek metų turėjo susižeidęs futbolininkas? 



 

5. Elena atėjo į Aušros gimtadienio vakarėlį 5 minutėmis anksčiau negu 

Stasys, bet 3 minutėmis vėliau negu Ilona. Ilona iš vakarėlio išėjo pirmoji. 

Ji išėjo 2 minutėmis anksčiau negu Stasys ir 5 minutėmis anksčiau negu 

Elena. Kiek minučių Elena vakarėlyje buvo ilgiau negu Stasys? 

 

6. Krintantis robotas. Robotas krinta labirinte nuo viršutinės lentynėlės ant 

kitų lentynėlių, kol pasiekia vieną iš dėžučių apačioje. Lentynėlės galą, nuo 

kurio kris, jis pasirenka kas kartą priešingą: jei krito nuo dešiniojo galo, tai, 

pasiekęs kitą lentynėlę, kris nuo jos kairiojo galo ir t. t. (žiūrėkite pirmame 

paveikslėlyje). Į kurią dėžutę įkris robotas antrame paveikslėlyje? ________ 

 



7. Eidama į karališką puotą, princesė pasipuošė šviesių ir tamsių perlų 

apyranke, parodyta paveikslėlyje. Po puotos ji apyrankę padėjo į papuošalų 

skrynelę. Kitą vakarą princesė vėl norėjo pasipuošti ta pačia apyranke, bet 

skrynelėje būta daug panašių apyrankių 

 

Kurią iš šių apyrankių princesė segėjo puotoje? _____________________ 

 

8. Skaičiaus 36 „produktas“ lygus 18. Skaičiaus 325 „produktas“ yra 30. 

Skaičiaus 45 „produktas“ lygus 20, o skaičiaus 30 „produktas“ lygus 0. Kam 

lygus skaičiaus 531 „produktas“? 

 

  



9. Augalai. Paveikslėliuose pavaizduoti keturioms augalų grupėms 

priskiriami augalai.  

Lentelėje įrašykite šių grupių pavadinimus ir varnele () pažymėkite 

požymius, būdingus atitinkamos grupės augalams. 

 

Požymiai 
Augalų grupės 

1. 2. 3. 4. 

1. Daugialąsčiai     

2. Neturi apytakos audinių     

3. Turi apykakos audinius     

4. Turi rizoidus     

5. Turi stiebą ir lapus     

6. Turi šaknis, stiebą ir 
lapus  

    

7. Turi žiedus     

8. Plinta sporomis     

9. Plinta sėklomis     

 

  



10. Išnagrinėk pievos organizmų mitybos tinklą: 

 

a) Kurie gyvūnai maitinasi:  

 pievos augalais – ___________________________________________ 

 varlėmis – _________________________________________________ 

b) Kuo minta šie gyvūnai:  

 žaltys – ___________________________________________________ 

 vanagas – _________________________________________________ 

c) Kurio gyvūno maistas yra pats įvairiausias? ______________________ 

d) Kokį pranašumą gyvūnui teikia maitinimasis kuo įvairesniu maistu?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

  



8-10 klasių mokiniams 

1. Išspręsk šiuos galvosūkius: 

a) Grįžęs iš rūsio tėvas pasakoja: „Mačiau rūsyje didelį voratinklį. Jame iš 

viso buvo 16 vorų ir musių. Iš viso suskaičiavau 102 kojas.“ Kiek 

voratinklyje buvo vorų? 

b) Kai Jonas eina į mokyklą pėsčiomis, o namo grįžta dviračiu. Pirmyn ir 

atgal sugaišta 1,5 val. Kai jis į abi puses važiuoja dviračiu, tai sugaišta 0,5 

val. Kiek laiko sugaištų, jei į mokyklą ir atgal eitų pėsčias? 

2. Koks reiškinys pavaizduotas šiame paveiksle? Kaip galima sulėtinti šį 
procesą? 

 

3. Parašykite paveiksle pavaizduotų cheminių indų pavadinimus, 
įvardinkite, kam jie naudojami. 

 

 



4. Išspręsk šį rebusą. Parašyk kokia čia užšifruota mįslė ir atspėk ją. 

 

5. Paimkite keletą domino kauliukų. Juos reikia sustatyti taip, kad tiek 

horizontaliai, tiek vertikaliai, tiek įstrižai stovinčių kauliukų akių suma būtų 

lygi 15. Atsakymą nupieškite. 

6 3  6 2  6 1  6   5  

              

4   3   2   1     

 

  



6. Kurį iš pavaizduotų 4 kvadratų su skaičiais  reikia įrašyti į tuščią vietą 

dideliame kvadrate, kad išliktų dėsningumas? Atsakymą apibraukite. 

23 20  18 5  13 25 10 3 

14 7  21 8  16 28 9 2 

      17 4   

22 12  1 28  19 6   

27 24  27 11      

7. Miestelyje  įrengti  garsiakalbiai  gyventojams  informuoti.  Kaip  

parodyta schemoje,     kiekvienas     garsiakalbis     (vaizduojamas   raudona   

žvaigždute) pritvirtinamas  dviejų  linijų  sankirtoje,  jo  skleidžiamas  garsas  

siekia 12 pilkų kvadratų. 

 

Žemiau pateiktas paveikslėlis yra bebrų miestelio schema. Išdėstykite kuo 

mažiau garsiakalbių taip, kad prireikus visi gyventojai būtų informuoti. 

 



8. Išnagrinėkite iliustracijose pavaizduotą oro taršos reiškinį:  

  

Kokia ekologinė problema čia vaizduojama? _______________________ 

____________________________________________________________ 

Paaiškinkite, kas ir kaip sukelia šią ekologinė problemą: 

a) kokie oksidai dalyvauja šios problemos susidaryme? _______________ 

____________________________________________________________ 

b) kaip jie patenka į orą? _______________________________________ 

____________________________________________________________ 

Parašyk, kokį neigiamą poveikį ši ekologinė problema turi :  

a) pastatams ir skulptūroms - ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

b) gėlo vandens organizmams - __________________________________ 

____________________________________________________________ 

b) žmonėms - ________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

  



9. Nurodykite, kokie sandaros pokyčiai padėjo įsitvirtinti ir išplisti 
sausumoje: 

a) augalams: _________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

b) gyvūnams: ________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10. Patogiojo viešbučio kambariai sunumeruoti dviženkliais skaičiais: 
pirmasis skaitmuo rodo aukštą, kuriame yra kambarys, antrasis skaitmuo 
žymi atstumą nuo lifto iki kambario. Kambariai išdėstyti taip, kaip parodyta 
antrajame aukšte: 

 

Viešbutis stengiasi svečiams suteikti kuo patogesnius kambarius. Kuo 
kambarys arčiau lifto, tuo jis patogesnis. Jei kambariai yra skirtinguose 
aukštuose ir vienodu atstumu nuo lifto, patogesnis tas, kuris yra žemesniame 
aukšte. Pavyzdžiui, 32-as kambarys yra patogesnis už 15-ą, o 22-as 
kambarys yra patogesnis už 32-ą. Patogusis viešbutis laikosi taisyklės: 
kiekvienas svečias gauna patogiausią kambarį iš esamų laisvų. 

Šiuo metu laisvi šie kambariai: 12, 25, 11, 43, 22, 15, 18, 31, 44, 52. 

Atvyko dešimt naujų svečių, jie laukia eilėje gauti kambarius. 

Kuria tvarka turi būti paskirti kambariai? Atsakymą pabraukite. 

a) 18, 15, 12, 11, 25, 22, 31, 44, 43, 52 

b) 11,31, 12, 22, 52, 43, 44, 15, 25, 18 

c) 52, 43, 44, 31, 22, 25, 11, 12, 15, 18 

d) 11, 12, 15, 18, 22, 25, 31, 43, 44, 52 


