
Gamtos ir tiksliųjų mokslų viktorinos 

9-10 klasių užduotys 
 

1. Vienoje planetoje skaičiai vaizduojami kiek kitaip, nei  pas mus. 
Pavyzdžiui, skaičius 18 užrašomas, kaip pavaizduota pirmame 
paveikslėlyje, skaičius  3759 – kaip antrame. Užrašykite  skaičių  462. 
 (2 t.) 

                                                                                       2.pav. 

 

      1.pav. 

 

2. Miesto sporto klubas organizuoja mokinių krepšinio turnyrą, į kurį 
užsiregistravo 32 komandos. Jam reikia užsakyti salę, tad būtina 
žinoti, kiek rungtynių teks sužaisti. Kiek rungtyni ų iš viso bus 
sužaista turnyre? 
Kalėdinio krepšinio turnyro vykdymo tvarka yra: 

• Turnyras vykdomas etapais; 
• Kiekviename etape komandos skirstomos į grupes po 4; 
• Kiekvienoje grupėje visos komandos sužaidžia tarpusavyje po vienas 

rungtynes; 
• Po grupės susitikimų 2 geriausios komandos patenka į kitą etapą, kitos 

dvi –iškrenta; 

• Pasibaigus finaliniam etapui, kuriame žaidžia 4 komandos, dvi 
geriausios žaidžia dar vienas rungtynes dėl čempiono vardo. 

(2 t.) 
3. Yra žinoma, kad šimtametis bukas per valandą išskiria 1,7 kg deguonies. 

Kiek toki ų bukų reikia, kad jų išskirto deguonies užtektų 34 žmonėms 
vienai valandai, jeigu kiekvienam žmogui per valandą reikia 0,7 kg 
deguonies? (2 t.) 
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4. Bėgimo varžybose apdovanojami tik tie mokiniai, kurie įveikia 10 
kilometrų. Vienas bėgikas sugebėjo įveikti 9641 metrą 3456 
decimetrus 12340 milimetrų ir visiškai išsekęs sustojo. Kiek 
centimetrų jam pritr ūko iki apdovanojimo? 

(2 t.) 

5. Plokštumoje nubraižykite  4 lygiagrečias tieses, kurių kiekviena kerta 
60⁰ kampu kitas 3 lygiagrečias tieses. Kiek keturkampių  
(lygiagretainių)  gavote plokštumoje?              (2 t.) 

 

6. Prie kiekvieno matavimo vieneto parašyk koks fizikinis dydis jais 
matuojamas: 

Mylia __                                                         Svaras __ 
Aršinas __                                                       Birkavas __ 
Pėda __                                                            Pinta __ 
Colis __                                                           Uncija __ 
Sieksnis __                                                       Barelis __ 
Pūdas __                                                           Varstas __ 

(2 t.) 
7. Kokių įžymių mokslininkų šie atradimai: 

1. Inercijos dėsnio atradimas, teleskopo išradimas, astronominiai 
stebėjimai ir genialus Koperniko hipotezės įrodymas.  

2. Pastatė pirmąją pasaulyje hidroelektrinę, asinchroninis variklis, 
magnetinio lauko indukcijos vieneto apibrėžimas ir tyrimai šioje 
srityje, belaidžių duomenų ir energijos perdavimas.  

3. Elektrono, izotopų ir masių spektrometrijos išradimai. 1906 m. jis 
gavo Nobelio fizikos premiją už elektrono atradimą ir už savo 
darbą dujų elektriniame laidume. 

4. Tyrinėjo atomo ir branduolio sluoksninių modelių teoriją bei jos 
matematinius tyrimus. Kartu su JAV mokslininku G. E. Murphy 
sukūrė  formulę, kuria remiamasi kuriant kvantinių grupių teoriją. 

(2 t.) 



8. Išspręsk galvosūkius: 

1. Spynos priekyje pavaizduotos geometrinės 
figūros. Dešinėje pusėje po plokštele — 
skylė raktui. Išnagrinėję, kaip keičiasi 
figūros, pamėginkite įspėti, kokios formos 
išpjovą slepia plokštelė. Kokios formos yra 
rakto galas? 

 

2. Per palubėje pritvirtintą skridinį permestas 
lynas. Viename lyno krašte kabo beždžionė, 
kitame — beždžionės masę atitinkantis 
krovinys. Beždžionė pradėjo lipti lynu į 
viršų. Kas bus su kroviniu? 

(2 t.) 
9. Paveiksle pavaizduota žmogaus kvėpavimo sistema. Kaip vadinamos 

raidėmis A, C ir D kvėpavimo sistemos dalys? 

 

(2 t.) 

  



10. Paveiksle pavaizduota organizmo ląstelė. Nurodykite, kokios 
organelės pažymėtos raidėmis. 

A – ....................................................... 

B – ........................................................ 

C – ........................................................ 

(2 t.) 
11.  Ką tiria ekologijos mokslas? 

A. Iškastines organizmų liekanas, jų suakmenėjusius atspaudus. 
B. Organizmų tarpusavio santykius, jų ryšius su negyvąja 

aplinka. 
C. Organizmų vystymąsi ir kilmę. 
D. Gyvųjų organizmų sandarą. 

(2 t.) 

12. 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.) 



13. 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.) 


