
Matematika Lietuvos 
šimtmetyje

2018 03 06



Turai

• I turas – Kiekvienas atsakymas vertas 1 taško. 

Iš viso: 22 taškai  

Atsakymams į klausimus skiriama  5 min.

• II turas – Kiekvienas atsakymas vertas 2-4 taškų. 

Iš viso:  26 taškai

Atsakymams į klausimus skiriama po 3 min.



1 užduotis      (3 taškai)

•Taikydami aritmetinių veiksmų ženklus 
parašykite:

•100=9999 (keturiais devynetais )

•100=999999(šešiais  devynetais )

•100=11111(penkiais vienetais  )



2 užduotis (2 taškai)

Užrašę

1 2 3 4 5 6 7 8 9

tarp kai kurių skaitmenų parašykite 

ženklus „plius“ arba „minus“, 

kad gautute reiškinį,

kurio reikšmė būtų lygi 100.



3 užduotis  (4 taškai) • 1918 m. Vasario 16 d. 
Vilniuje susitiko 20 Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto  
signatarų ir pasisveikino 
vienas su kitu paspausdami 
ranką. 

• a) Kiek buvo rankų 
paspaudimų ?

• b) Kokia tikimybė, kad 
sodinant signatarus vieną 
šalia kito, Jonas 
Basanavičius ir Antanas 
Smetona  sėdės greta? 



4 užduotis   (4 taškai)
Vasario 16-osios aktą pasirašė 20 tarybos narių.

Prie stalo susėdo vasario 16-osios signatarai

Banaitis, Petrulis, Šaulys ir Klimas. 

Jų vardai: Jurgis, Saliamonas, Petras ir Alfonsas. Yra žinoma, kad :

• Banaitis ne Alfonsas ir ne Jurgis;

• Saliamonas sėdi tarp Šaulio ir Petro;

• Klimas ne Saliamonas ir ne Alfonsas;

• Petrulis sėdi tarp Klimo ir Jurgio.

• Kuo vardu signatarai Banaitis, Petrulis, Šaulys ir Klimas?



5 užduotis  (2 taškai)

•Kiek yra triženklių skaičių, turinčių nors 
vieną nulį?



6 užduotis  (2 taškai)

Keliose užsienio valstybėse 

buvo rengiami Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečiui paminėti skirti renginiai?

Atsakymą sužinosite, išsprendę užduotį:

Atvažiavo 100 turistų. 10 iš jų nemokėjo nei vokiečių, nei 
prancūzų kalbos, 65 žmonės mokėjo vokiečių kalbą ir 38 -
prancūzų kalbą. Kiek turistų mokėjo ir prancūzų, ir vokiečių 
kalbą?



7 užduotis   (2 taškai)  

Skrido žąsų būrys, o priešais jas – viena žąsis.

Ji sako: „Sveikas, šimte žąsų!“ Tos ją pataiso: 

„Ne, mūsų ne šimtas! Jei mūsų būtų dar tiek, kiek yra, 
ir dar pusė, ir dar ketvirtadalis to, kiek yra, ir dar tu 
žąsie, su mumis, tada mūsų būtų šimtas“. 

Kiek skrido žąsų? 



8 užduotis (2 taškai) 

2017 m. kovo mėn., 

Vokietijos diplomatiniame archyve Berlyne VDU profesorius Liudas 
Mažylis rado Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
originalą lietuvių kalba ir vertimą į vokiečių kalbą. 

Kokią dieną buvo rastas dokumentas?

Jeigu : 

• Dviženklis skaičius turi 4 kartus mažiau dešimčių negu vienetų, o šio 
skaičiaus skaitmenų suma lygi mažiausiam dviženkliam skaičiui;

• Prie dviženklio skaičiaus reikia pridėti 1.



9 užduotis  (3 taškai)

Vasario 16-osios akto tekstą rengė 

Jonas Vileišis, Petras Klimas, 

Mykolas Biržiška, Steponas Kairys. 

Jie gimė Lietuvos miesteliuose: Užunvėžiai, Kušliškiai, Viekšniai, Mediniai.

Kokiuose miesteliuose gimė kiekvienas signataras, jei:

• Jonas Vileišis negimė nei Viekšniuose, nei Kušliškiuose;

• Steponas Kairys gimė Užunvėžiuose;

• Mykolas Biržiška nebuvo Kušliškiuose.



10 užduotis (2 taškai)

Filatelija yra neatskiriama mūsų valstybės tapatumo ir jos simbolių 
sklaidos dalis. Lietuvos paštas planuoja išleisti pašto ženklus, kuriuose 
atsispindės ir 100 metų skaičiuosiančios moderniosios Lietuvos 
demokratijos, kultūros, mokslo pasiekimai, reikšmingi istorijos įvykiai, 
ir kelio į Nepriklausomybę bei Valstybės tapatybės atpažinimo ženklai.

Kiek planuojama išleisti pašto ženklų šimtmečio proga? 

Atsakymą sužinosite, išsprendę užduotį:

24m aukščio stulpu lipa sraigė. Per dieną ji pakyla 5m, o per naktį 

nusileidžia 4m. Per kiek dienų ji pasieks stulpo viršūnę?



Atsakymai



1 užduoties atsakymas 

•100= 9:9+99

•100= 99:99+99 arba 100 = 9:9+9-9+99

•100= 111-11. 



2 užduoties atsakymas

123 + 45 – 67 + 8 – 9 =100



3 užduoties atsakymas

•Rankų paspaudimų buvo

• 𝟐𝟎∙𝟏𝟗

𝟐
= 𝟏𝟗𝟎

•A- “Jonas Basanavičius ir 
Antanas Smetona  sėdės 
greta”

• 𝑷 𝑨 =
𝟏𝟗!∙𝟐

𝟐𝟎!
=

𝟏

𝟏𝟎



4 užduoties atsakymas
Keturi vasario 16-osios signatarai:

• Saliamonas Banaitis - spaustuvininkas, leidėjas, visuomenės 
veikėjas.

• Alfonsas Petrulis - kunigas (nuo 1899 m.), lietuviškų mokyklų ir 
draugijų steigėjas, pirmųjų lietuvių katalikų periodinių leidinių 
bendradarbis.

• Jurgis Šaulys - valstybės ir visuomenės veikėjas, spaudos 
darbuotojas, filosofijos daktaras.

• Petras Klimas - teisininkas, istorikas, publicistas, redaktorius, 
diplomatas, užsienio reikalų ministras.



5 užduoties atsakymas

• Kai paskutinis skaičiaus skaitmuo „0“                     9·9·1=81 

• Kai vidurinis skaičiaus skaitmuo „0“                        9·9·1=81 

• Kai du paskutiniai skaičiaus skaitmenys „00“         9·1·1=9

• Iš viso: 81+81+9 =171.

Arba

• Triženklių skaičių  yra  9·10·10=900 

• Triženklių skaičių, neturinčių nulių, yra 9·9·9=729

• Triženklių skaičių, turinčių nors vieną nulį, yra 900 - 729=171.



6 užduoties atsakymas

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti buvo 
rengiami 13-oje valstybių: 

Latvija, Estija, Lenkija, Belgija, Vokietija,

Prancūzija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Izraelis, Italija, 
Vatikanas, JAV ir Rusija.



7 užduoties atsakymas

Žąsų skaičius yra x.

Sudarome lygtį:

x + x + 0,5x + 0,25x + 1 = 100 .

Išsprendę lygtį, 

gauname  x=36. 

Ats.: 36 žąsys.



8 užduoties atsakymas

Dviženklio skaičiaus dešimčių skaitmuo x, 

vienetų skaitmuo 4x.

Sudarome lygtį: x+4x =10.

Dviženklis skaičius 28.

28+1=29

Ats.:2017 m. kovo 29 dieną.



9 užduoties atsakymas

Jonas Vileišis  1872 m. sausio 3 d. Mediniuose, dab. Pasvalio raj.

Petras Klimas 1891 m. vasario 23 d. Kušliškiuose, Kalvarijos valsčius

Mykolas Biržiška 1882 m. rugpjūčio 24 d. Viekšniuose, Šiaulių apskritis

Steponas Kairys 1879 m. sausio 3 d. Užunvėžiai, Ukmergės apskritis



10 užduoties atsakymas

Lietuvos paštas planuoja išleisti daugiau 
nei 20 pašto ženklų. 


