
Gamtos ir tiksliųjų mokslų viktorinos 

5-6 klasių užduotys 
 

1. Kokiu skaitmeniu baigiasi sandauga 1·2·3·4·...·17? Atsakymą 
pagrįskite.   

(2 t.) 

2. Ženklai ,  ir  žymi 3 skirtingus skaitmenis. Suraskite, kokie tai 
skaitmenys, jei 

 

                                                           (2 t.) 

3. Kiek trikampių yra paveiksle?    
 

                                                                           (2 t.) 

4. Paėmę keturias iš penkių pavaizduotų figūrų, sudėkite kvadratą. Kuri 
figūra liko nepanaudota? Nubrėžkite iš sudėtų figūrų gautą kvadratą. 

 
 

(2 t.) 

5. Kuriai gyvūnų grupei priklauso? 
• Mano kūnas ilgas ir žieduotas. Kas aš? 
• Turiu raumeningą koją ir kietą kriauklę. Kas aš? 
• Mano oda sausa ir žvynuota. Dedu kiaušinius sausumoje?. Kas aš? 
• Mano oda padengta žvynais, kvėpuoju žiaunomis. Kas aš? 

• Turiu sparnus ir plunksnas. Galiu skraidyti. Kas aš? 
• Mano kūnas panašus į drebučius. Kas aš? 
• Mano kūnas padengtas kieta išorine danga, turiu kojas. Kas aš? 

(2 t.) 



6. Taleris – stambi sidabrinė moneta, kaldinta Europoje XV-XVII a. 
Žinodami, kad 1 taleris = 90 grašių, apskaičiuokite, kiek apytiksliai 
laiko išvardytiems naminiams gyvuliams, aprangai bei apavui 
nusipirkti turėjo dirbti mūrininkas, jei jis per dieną uždirbdavo 20 
grašių, raštininkas, kurio dienos uždarbis 40 grašių, ir mokytojas, per 
dieną uždirbdavęs 5 grašius. 

 

Prekė Taleriai Grašiai 
Darbo dienų skaičius 

raštininko mūrininko mokytojo 
Jautis 10     
Avinas 1     
Kiaulė 3,5     

Kailiniai 1,5     
Batai 2     

 (2 t.) 

7. Įdėmiai įsižiūrėk į žodžių poras. Vienas pavadinimas yra augalo, kitas 
– gyvūno. Gyvūnų pavadinimus nuspalvink raudonai, o augalo- žaliai. 

Aklys Aklė 
Bukutis Bukas 
Gylys Švylys 

Juodvarnis Juodagalvė 
Liputis  Lipikas 

Pelė Pelynas 
Raudė Raugė 

Tinginys Žinginys 
Barškutis Barškuolė 
Žiognagė Žiogas 

(2 t.) 

8. Atspėkite mįsles: 
1. Anoj pusėj marių širmi žirgai žvengia, kitoj pusėj marių – kamanos 

blizga.  
2. Ir plonas, ir ilgas, o kai ant žemės atsisėda – nesimato.  
3. Iš seno jaunas, iš jauno senas, ir taip nuo amžių jisai gyvena.  



4.  Ateis mėnuo mojaus, atlėks paukštis iš gojaus, kas tą paukštį užmuš 
– savo kraują pralies.  

5. Liemuo be krūtinės, bet su širdim, su šimtais kojų ir tūkstančiais 
plaukų.  

(2 t.) 

9. Kengūriukas apsistojo viename iš Medeinos miesto viešbučių. 
Norėdamas pamatyti garsiąją Bebro statulą jis vadovavosi viešbučio 
instrukcijomis: 

a. Išeik pro viešbučio duris ir suk į kairę. 
b. Priėjęs pirmąsias dvi sankryžas, eik tiesiai. 
c. Priėjęs trečiąją sankryžą, suk į dešinę. 
d. Eik tiesiai. Priėjęs pirmą sankryžą, suk į kairę. 
e. Eik tiesiai. Priėjęs pirmą sankryžą, suk į dešinę. 

 

Kengūriukas sėkmingai rado statulą ir dabar ją fotografuoja. 
Kokiame viešbutyje apsistojo kengūriukas? 

(2 t.) 

  



10. Simona surašė žodžius ant lentelių. Tada gumine juosta sujungė 
visas žodžių poras, kurios skiriasi tik viena raide (1 pav.). Išdykęs 
broliukas Rimukas įsisuko, ištrynė žodžius ir net sumaišė (2 pav.). 
Broliukas nusiminė, bet Simona nuramino: „Nesijaudink, aš žinau, 
kaip teisingai sudėlioti žodžius. Tai nėra sunku“. Surašyk teisingai 
žodžius į 2 pav. žodžių lenteles. 

1 pav. 2 pav. 

(2 t.) 


