
Užduotis 8-10 klasių mokiniams 

 

1. Vienoje šeimoje yra penkios mergaitės: Aušra, Beatričė, Kristina, Danutė ir Elena. Jos 
yra gimusios nurodyta tvarka kas 3 metai. Vyriausioji Aušra yra 7 kartus vyresnė už 
jauniausiąją Eleną. Kiek metų Kristinai? Atsakymą pagrįsk. 

(2 taškai) 

 

 

 

 

2. Per „Kengūros“ varžybas Marija kiekvieną 3 taškų uždavinį 
išsprendžia per 2 minutes, kiekvieną 4 taškų uždavinį – per 
3 minutes, o kiekvieną 5 taškų uždavinį – per 5 minutes. 
Kiek daugiausiai taškų Marija gali surinkti per 15 minučių? 
Paaiškink, kodėl taip manai. 

(2 taškai)  

3. 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) 

  



 

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

 

(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. Atspėk, kurio fiziko atradimai?  
a) Anglų fizikas, matematikas, astronomas, alchemikas, filosofas. Savo veikale 

„Matematiniai gamtos filosofijos pagrindai“ aprašė visuotinę trauką ir, per savo 
aprašytus judėjimo dėsnius, padėjo pagrindus klasikinei mechanikai. Kas jis? 

b) Tarp jo išradimų yra – elektros lemputė , fonografas, diktofonas, kinetoskopas, 
elektros kėdė. Kas jis? 

c) Italų astronomas, matematikas, filosofas ir fizikas, prisidėjo prie teleskopo 
tobulinimo, astronominių atradimų, palaikė Koperniko idėjas. Kas jis? 

d) Anglų mokslininkas, daug prisidėjęs kuriant elektromagnetinių reiškinių teoriją. 
Laikomas vienu iš įtakingiausių mokslininkų istorijoje. Kas jis?  

e) Lietuvių mokslininkas dalyvavo ekspedicijoje, kuri darė Baltijos jūros prie 
Lietuvos krantų magnetinius matavimus. Tyrinėjo medžiagų elektrinio laidumo 
kitimą stipriuose elektriniuose laukuose efektus, organizavo puslaidininkių 
tyrimus, aktyviai kūrė lietuvišką fizikos terminiją. Kas jis? 

(2 taškai) 

  



 

7. Įvardinkite traumą. Parašykite svarbiausius pirmosios pagalbos teikimo etapus kiekvienu 
atveju.  

1.  

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

2.  

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

3.  

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

4.  

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

(2 taškai) 

8. Perskaitykite tekstą apie apsinuodijimą cheminėmis medžiagomis ir atlikite užduotis. 

„Nurijus medžiagų, turinčių rūgščių ar šarmų, skauda burną, ryklę, krūtinę, sutrinka 

rijimas ir kvėpavimas, atsiranda seilėtekis, vėmimas, gali pakilti temperatūra. 

Nukentėjusiajam reikia duoti išgerti vandens. Vanduo praskiedžia cheminę medžiagą ir 

sumažina jos koncentraciją, todėl mažiau pažeidžiami audiniai. Suteikus pirmąją 

pagalbą, nukentėjusįjį būtina kuo skubiau vežti į gydymo įstaigą, kurioje jam bus 

suteikta specializuota pagalba“. 

(Iš O. Šulcienės, Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriaus vedėjos, straipsnio.) 
www.knypava.lt 

a) Suraskite tekste ir surašykite apsinuodijimą sukėlusias medžiagas.  
b) Suraskite ir užrašykite apsinuodijimo požymius. 
c) Surašykite priemones, kurių reikia imtis apsinuodijus. 

(2 taškai) 

  



9. Suraskite namuose 3–4 medžiagas, paženklintas lentelėje nurodytais saugos ženklais. 
Galite jas arba nufotografuoti, stengdamiesi, kad būtų matomi saugos ženklai, ir įdėti 
nuotraukas, arba trumpai apibūdinti. Užrašykite šių medžiagų paskirtį. Kokių saugos 
priemonių reikia imtis jas naudojant?  

Cheminės 
priemonės 

pavadinimas 

Saugos 
ženklas 

Apibūdinimas arba 
nuotrauka 

Kaip saugiai 
naudoti 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

(2 taškai) 

  



10. Išspręsk galvosūkius: 
a) Rimas katilą bulvių priskuto per 2 val. , Mindaugas – per 3 val., o Linas- per 6 val. 

Per kiek laiko jie priskustų šį katilą dirbdami kartu? 
b) Tomas stovi tiesiai už Jono. Abu žiūri ta pačia kryptimi-priekin. Tačiau Jonas 

pasako Tomui, kad ant jo nosies uodas tupi. Kaip tai įmanoma?  
c) Liepos 5d. naktį labai stipriai žaibuoja, lyja, šalta.Sinoptikas praneša, kad po 

mažiausiai 72va.l vėl švies saulė, nustos lyti ir žaibuoti. Kurioje vietoje sinoptikas 
sumelavo? 

d) Grįžęs iš rūsio tėvas pasakoja: 
e) Mačiau rūsyje didelį voratinklį. Jame iš viso buvo 16 vorų ir musių. Iš viso 

suskaičiavau 102 kojas. 
f) Kiek voratinklyje buvo vorų? 

(2 taškai) 

11. Buvo atliktas toks tyrimas. Liesos mėsos gabaliukas įdėtas į indą, kuris pripiltas 
skrandžio sulčių. Indas laikomas maždaug 37oC temperatūroje. Tyrėjai pastebėjo, kad 
maždaug po 4 valandų jautienos gabaliukas išnyko. 

a) Kaip manote, kas atsitiko jautienos gabaliukui? 
b) Kokios medžiagos čia pasidarbavo? 
c) Kodėl tyrimas buvo atliekamas 370C temperatūroje? 
d) Kokio proceso imitacija buvo stebima? 
e) Kaip pasikeistų rezultatai, jei bandymą atliktume:  

1) 25oC temperatūroje? 
2) 45oC temperatūroje? 

(2 taškai) 

12. Paulina dažnai jaučiasi pavargusi. Jai sunku išsėdėti visas pamokas mokykloje, o grįžusi 
namo būtinai turi pamiegoti. Be to, mergina pastebėjo, kad susilpnėjo regėjimas. 
Norėdama perskaityti užrašus vitrinoje, turi prieiti arčiau. Akis dažnai peršti, jos ašaroja. 
Papasakojusi apie savo negalavimus draugei Augustei, Paulina sužinojo, kad šiai irgi ne 
viskas gerai su sveikata. Jos draugė kartais skundžiasi silpnumu, pablogėjusia atmintimi 
ir per dažnu širdies plakimu. Merginos nutarė apsilankyti pas gydytoją ir atlikti tyrimus. 
Kaip manote kokių vitaminų trūksta Paulinai, o kokių – Augustei? 

Paulinai ___________________________ 

Augustei __________________________ 

(2 taškai) 


