
Užduotis 5-7 klasių mokiniams 

1. Kvadratas sudarytas iš 8x8 langelių. Parodykite, kad kiekvieną langelį galima nudažyti 
baltai arba žaliai taip, kad jokie 3 paeiliui paimti langeliai nei horizontaliai, nei vertikaliai, 
nei įstrižaine nebūtų vienos spalvos. 

(2 taškai) 

2. Tiesėje vienodais atstumais, lygiais 1 m, yra keturi taškai: A, B, C ir D (nebūtinai šia 
tvarka). Taškuose A, B ir C tupi po žvirblį. Koks gali būti mažiausias atstumas, kurį turi 
įveikti žvirbliai, kad visi atsirastų taške D? (Nubraižykite brėžinius). 

(2 taškai) 

3. Kvadrato formos baseino kampuose auga po medį. Kaip galima nenupjaunant medžių 
padvigubinti baseino plotą taip, kad baseinas liktų kvadrato formos? (Nubraižykite 
brėžinius). 

(2 taškai) 

4. Trys berniukai turi po keletą obuolių. Pirmasis berniukas duoda kitiems tiek obuolių, kiek 
kiekvienas iš jų turi. Po to antrasis berniukas duoda dviem kitiems tiek obuolių, kiek 
kiekvienas iš jų turi; galiausiai trečiasis  duoda kitiems tiek, kiek jie tuo metu turi. Dabar 
kiekvienas berniukas turi po aštuonis obuolius. Kiek obuolių turėjo kiekvienas berniukas 
pradžioje? 

(2 taškai) 

5. Paveikslėlis užkoduotas raidėmis (vaizduojama dešinėje). Deja, pradingo trečioji 
kodavimo eilutė.  
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Kaip turėtų atrodyti ši pradingusi vidurinioji eilutė? 

a) aobobicio 
b) bodiao 
c) bocibo 
d) oociaio 

(2 taškai) 

  



 

6. Apibūdinkite grybų reikšmę gamtai ir žmogui - kam naudingi ar žalingi, kodėl? 
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(2 taškai) 

  



 

7. Išspręskite laiptažodį: 
1. S           

2.    T         

3.   U      

4. B             

5.        U     

6. R            

7.  A           

8. S            

1. Mažiausia stuburo dalis. 
2. Krūtinės ląstos kaulas. 
3. Kaulai, kurie saugo smegenis. 
4. Apatinių galūnių kaulas. 
5. Dilbio kaulas. 
6. Pečių lanko kaulas. 
7. Priekinių galūnių kaulas. 
8. Dilbio kaulas 

(2 taškai) 

8. Parašykite komandų seką, kurią turėtų įvykdyti vėžliukas, norėdamas nupiešti pavaizduotą 
figūrą (50 x 125). 

 

(2 taškai) 

9. Atspėk minkles: 
a) Kiek skrido gulbių, jei viena skrido priešakį, dvi už jos. Viena užpakalį ir dvi prieš 

ją. Viena tarp dviejų. Trys eilėje. 
b) Grigas grigulis miške atsigulęs, lapą pasiklojęs, lapu užsiklojęs. 
c) Ruda rudeklė, darbšti pereklė, takus numynė, kalnus supylė. 
d) Vienas dūdorius dviem dūdom pučia. 

(2 taškai) 

10. Kuriai stuburinių ir bestuburių gyvūnų grupei priklauso? 
a) Mano oda sausa ir žvynuota. Dedu kiaušinius sausumoje. Kas aš? 
b) Turiu sparnus ir plunksnas. Dedu kiaušinius kietu lukštu. Kas aš? 
c) Mano oda visada turi būti drėgna, aš ja kvėpuoju. Kiaušinius minkštu apvalkalu 

išleidžiu vandenyje. Kas aš? 
d) Turiu raumeningą koją ir kietą kriauklę Kas aš? 
e) Mano kūnas ilgas ir žiedupotas. Kas aš? 

(2 taškai) 


