






















Pievutė prie ponios Rozalijos namų pati gražiausia miestelyje – ją puošia įvairių formų gėlynai, 
rūpestingai apsodinti spalvotomis gėlėmis. Vieną gėlyną, sudarytą iš dviejų vienodų stačiakam-
pių dalių, ponia Rozalija nori aptverti dekoratyvine tvorele. Moteris nubraižė gėlyno planą, 
kuriame juodas kontūras žymi būsimą tvorelę. Kiek metrų tvoros reikės šiam gėlynui aptverti?

Sprendimas:

Atsakymas: m
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9Mastelis: 1 : 200

Sprendimas: 1) 4 + 2,5 = 6,5 cm
 2) 6,5 · 20 000 = 130 000 cm = 1 300 m
 3) 1 300 : 10 = 130 m/min

Atsakymas: 130 m/min

1 taškas – už teisingai pasirinktą 
sprendimo būdą. 
1 taškas – už teisingai apskaičiuotą visą 
atstumą tikrovėje. 
1 taškas – už gautą teisingą atsakymą.

Sprendimas: 1) 4 + 2,5 = 6,5 cm
 2) 6,5 · 20 000 = 130 000 cm = 1 300 m
 3) 1 300 : 10 = 130 m/min

Atsakymas: 130 m/min

1 taškas – už teisingai pasirinktą 
sprendimo būdą. 
1 taškas – už teisingai apskaičiuotą visą 
atstumą tikrovėje. 
1 taškas – už gautą teisingą atsakymą.

Sprendimas: 1) Tvorelės ilgis: 6 · 4 + 9 · 3 + 3 · 2 = 57 cm
 2) 57 · 200 = 11 400 cm = 114 m

Atsakymas: 114 m

1 taškas – už teisingai apskaičiuotą 
tvoros ilgį plane. 
1 taškas – už gautą teisingą atsakymą.

Sprendimas: 1) Tvorelės ilgis: 6 · 4 + 9 · 3 + 3 · 2 = 57 cm
 2) 57 · 200 = 11 400 cm = 114 m

Atsakymas: 114 m

1 taškas – už teisingai apskaičiuotą 
tvoros ilgį plane. 
1 taškas – už gautą teisingą atsakymą.

Antanukas dalyvauja orientavimosi varžybose. Per nurodytą laiką jis turi aplankyti visas žemėlapyje 
pažymėtas vietas ir laiku sugrįžti į stovyklavietę. Eidamas Antanukas užsigrožėjo senovine pilimi ir 
visai nesekė laiko. Atsipeikėjęs jis suprato, kad turi vos 10 minučių, kad pasiektų stovyklavietę. Kokiu 
mažiausiu greičiu jis turėtų bėgti, kad spėtų pasiekti stovyklavietę žemėlapyje pavaizduotu taku?

Sprendimas:

Atsakymas: m/min
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Mastelis: 1 : 20 000

1 taškas – už teisingai pasirinktą 
atsakymo raidę.

C) 90

1 taškas – už teisingai pasirinktą 
atsakymo raidę.

C) 90







Gabrielė paprašė tyrinėtojo Kazimiero, kad išrinktų jos tėvų sodybai rožės daigą, kuriam reikėtų 
mažiausiai priežiūros. Kazimieras sutriko, mat visos rožės jam pasirodė viena už kitą gražesnės, 
be to, dar ir kvepiančios. Didesnis snaigių skaičius rodo didesnį atsparumą šalčiams, o rutuliukų 
skaičius – grybinėms ligoms. Padėk tyrinėtojui apsispręsti ir pažymėk vieną rožių veislę. 

Paaiškink, kodėl pažymėjai šią rožę.

A) ‘Benjamin Britten’ B) ‘Pat Austin’ C) ‘Juno’ D) ‘Ritausma’ 

Tyrinėtojas Kazimieras skaitė apie indėnų gyvenimą. Jį nustebino aprašymas, kaip indėnai gelbėjosi 
nuo gaisro. Indėnai, supratę, kad deganti žolė artėja ir gali pasiglemžti jų gyvybes, padegė žolę taip, 
kad ugnis viena kitą susitiktų. Padėk Kazimierui suprasti, kaip šis būdas gali išgelbėti indėnų gyvybes. 

Kodėl vėjuotą dieną taip gelbėtis būtų rizikinga?

Ši rožė atspariausia šalčiams ir nesirgs grybinėmis 
ligomis / nereikės jos purkšti chemikalais.

1 taškas – už teisingai pasirinktą 
atsakymą (D).
1 taškas – už pasirinkto atsakymo 
paaiškinimą.
0 taškų – už neteisingus atsakymus.

D) ‘Ritausma’ 

Susitikus vieno gaisro liepsnai su kito gaisro liepsna, 
jos viena kitą užgesins, nes nebebus kam degti ir 
indėnai galės stovėti jau išdegusiame plote, kur jų 
nepasieks liepsna.
Liepsna iš padegto antrojo ploto gali persimesti į tą plotą, 
kuriame stovi indėnai / gali užsidegti per didelis plotas / 
liepsna gali padidėti ir nusiaubti dar didesnį prerijų plotą. 
Vėjas padidina oro pritekėjimą, todėl degimas stiprėja. 

1 taškas – už paaiškinimą, kad, susitikus dviem degantiems žolės 
plotams, gaisras nuslopsta, nes nebėra degių medžiagų. 
1 taškas – už nurodymą, kad vėjuotu oru gaisras stiprėja. 
1 taškas – už paaiškinimą, kad degimui reikia oro ir kuo jo daugiau, 
tuo stipriau dega. 
0 taškų – už neteisingus paaiškinimus.
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Vėjas padidina oro pritekėjimą, todėl degimas stiprėja. 

1 taškas – už paaiškinimą, kad, susitikus dviem degantiems žolės 
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atsakymą (D).
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0 taškų – už neteisingus atsakymus.

D) ‘Ritausma’ 

Greta, eidama su ekskursijos grupe Frankfurto gatvėje, prie žibinto pamatė pažaliavusias bronzi-
nes berniukų skulptūras. Ji pirštu patrynė statulas. Ant piršto liko žalsvų apnašų.

Kokią išvadą padarė Greta? 

Kodėl žalsvomis apnašomis pasidengė tik bronzinės skulptūros? 

Bronza sureagavo su aplinkoje esančiomis medžiagomis. / 
Įvyko cheminis / negrįžtamas kitimas. 
Tik metalas / bronza / varis reaguoja su vandens garais ir 
deguonimi / ore esančiomis medžiagomis, sudarydami 
žalsvas apnašas. 

1 taškas – už nurodymą, kad įvyko 
cheminis (negrįžtamas) kitimas. 
1 taškas – už paaiškinimą, kad tik 
metalas (bronza, varis) reaguoja su 
aplinkoje esančiomis medžiagomis 
(oro teršalais), sudarydamas žalsvas 
apnašas. 
0 taškų – už paaiškinimus, nesusietus 
su cheminiu bronzos kitimu.

Bronza sureagavo su aplinkoje esančiomis medžiagomis. / 
Įvyko cheminis / negrįžtamas kitimas. 
Tik metalas / bronza / varis reaguoja su vandens garais ir 
deguonimi / ore esančiomis medžiagomis, sudarydami 
žalsvas apnašas. 

1 taškas – už nurodymą, kad įvyko 
cheminis (negrįžtamas) kitimas. 
1 taškas – už paaiškinimą, kad tik 
metalas (bronza, varis) reaguoja su 
aplinkoje esančiomis medžiagomis 
(oro teršalais), sudarydamas žalsvas 
apnašas. 
0 taškų – už paaiškinimus, nesusietus 
su cheminiu bronzos kitimu.

Naglis norėjo įpilti degiojo skysčio į spiritinę lemputę, tačiau lentynoje stovintys indai buvo su 
etiketėmis, ant kurių užrašytos tik formulės ir pavojingumo ženklai. Mokytoja pasiūlė pasirinkti 
indą su degumą nurodančiu ženklu. Kurio ženklo turėjo ieškoti Naglis?

A) B) C) D)

1 taškas – už teisingai pasirinktą 
atsakymą (C). 
0 taškų – už neteisingą atsakymą.

C)

1 taškas – už teisingai pasirinktą 
atsakymą (C). 
0 taškų – už neteisingą atsakymą.

C)







Mieli mokiniai, tėveliai ir svečiai!
Š. m. balandžio 12 d. 13.00 val. mokyklos aktų salėje vyks 
šventinis renginys „Aš tikrai myliu Lietuvą!“ Renginyje 
dalyvaus mokyklos mokiniai, jie puikiai šoka, dainuoja, 
groja, deklamuoja.
Maloniai kviečiame atvykti.

2 taškai – už 5–6 tinkamus žodžius. 
1 taškas – už 2–4 tinkamus žodžius. 
0 taškų – už 0–1 tinkamą žodį.

Mieli mokiniai, tėveliai ir svečiai!
Š. m. balandžio 12 d. 13.00 val. mokyklos aktų salėje vyks 
šventinis renginys „Aš tikrai myliu Lietuvą!“ Renginyje 
dalyvaus mokyklos mokiniai, jie puikiai šoka, dainuoja, 
groja, deklamuoja.
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1 taškas – už 2–4 tinkamus žodžius. 
0 taškų – už 0–1 tinkamą žodį.

Šeštokams mokytoja skyrė užduotį: sugalvoti sakinių, kai ta pati kalbos dalis skirtinguose 
sakiniuose eina vis kita sakinio dalimi. Audriui, kurio praėjusią pamoką mokykloje nebuvo, ši 
užduotis atrodo labai sunki. Padėk berniukui, pateikdamas pavyzdžių su duotu žodžiu: parašyk 
4 sakinius, kuriuose žodis „miestas“ eitų skirtingomis sakinio dalimis.

1)

2)

3)

4)

1) Miestas skendi rūke.
2) Darius yra miesto vaikas.
3) Pravažiavome miestą.
4) Mieste gyvena mano pusseserė Aušra.

2 taškai – už 3–4 tinkamus sakinius.
1 taškas – už 2 tinkamus sakinius.
0 taškų – už 0–1 tinkamą sakinį.

Kai diena švinta, ne tik šį medį, bet ir prie jo esantį 
skruzdėlyną spinduliai užlieja; medžių daug, bet tam, 
kurio tau reikia, net ne vienos šakos jau stinga!

2 taškai – už tinkamą užuominą, kurioje 
pavartoti 2 veiksmažodžiai. 
1 taškas – už tinkamą užuominą, 
kurioje pavartotas 1 veiksmažodis.
0 taškų – už neatliktą užduotį.Kai diena švinta, ne tik šį medį, bet ir prie jo esantį 

skruzdėlyną spinduliai užlieja; medžių daug, bet tam, 
kurio tau reikia, net ne vienos šakos jau stinga!

2 taškai – už tinkamą užuominą, kurioje 
pavartoti 2 veiksmažodžiai. 
1 taškas – už tinkamą užuominą, 
kurioje pavartotas 1 veiksmažodis.
0 taškų – už neatliktą užduotį.

1) Miestas skendi rūke.
2) Darius yra miesto vaikas.
3) Pravažiavome miestą.
4) Mieste gyvena mano pusseserė Aušra.

2 taškai – už 3–4 tinkamus sakinius.
1 taškas – už 2 tinkamus sakinius.
0 taškų – už 0–1 tinkamą sakinį.

Seserys Kotryna ir Laura keliauja pas močiutę. Kad kelionė neprailgtų, mergaitės viena kitai rodo 
paveikslėlius, kuriuose pavaizduotą veiksmą reikia įvardyti pagrindinėmis veiksmažodžio formo-
mis. Pabandyk ir tu: pagrindinėmis formomis įvardyk paveikslėliuose pavaizduotus veiksmus.
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1. Skaityti – skaito – skaitė 
2. Miegoti – miega – miegojo
3. Dainuoti – dainuoja – dainavo

2 taškai – už 7–9 teisingai parašytas 
pagrindines formas.
1 taškas – už 3–6 teisingai parašytas 
pagrindines formas. 
0 taškų – už 0–2 teisingai parašytas 
pagrindines formas.

1. Skaityti – skaito – skaitė 
2. Miegoti – miega – miegojo
3. Dainuoti – dainuoja – dainavo

2 taškai – už 7–9 teisingai parašytas 
pagrindines formas.
1 taškas – už 3–6 teisingai parašytas 
pagrindines formas. 
0 taškų – už 0–2 teisingai parašytas 
pagrindines formas.














