Vilniaus m.
3-4 kl.
matematikos turnyras
2017 m.
3 klasė
Sprendimo trukmė 60 min.
Dalyvis: ________________________________________________________________________
Mokykla: _______________________________________________________________________
2 taškai

Išspręskite ir parašykite atsakymą
1. Kiek yra dviženklių skaičių, turinčių skaitmenį 7?

Ats.: 18

3 taškai

2. Mokytojas nori klasę suskirstyti grupėmis. Tačiau skirstant po tris į grupes, vienas vaikas lieka be grupės,
o skirstant po penkis, be grupės lieka trys vaikai. Kiek iš viso klasėje yra vaikų, jei jų yra ne daugiau 30 ir
mergaičių yra tiek pat kiek ir berniukų?

Ats.: 28 vaikai
Pateikite pilną sprendimą ar prašomus paaiškinimus
2 taškai

3. Spausdintuvas per 20 minučių atspausdina 120 lapų. Kiek lapų jis atspausdintų per pusantros valandos?

Ats.: 540 lapų
2 taškai

4. Dėdės Antano daržas yra stačiakampio formos. Jo ilgis 36 m, o plotis sudaro

5
9

ilgio. Kiek metrų nueisi,

kol apeisi dėdės Antano daržą?

Ats.: 112 m
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5. Jei šiandiena yra antradienis, tai kuri savaitės diena bus lygiai po 57 dienų?

Ats.: Trečiadienis
3 taškai

6. Arklys už balną yra brangesnis 1000 eurų. Kiek kainuoja balnas, jei arklys ir balnas kartu kainuoja 1200
eurų?

Ats.: 100 eurų
Išspręskite ir pažymėkite vieną teisingą atsakymą
3 taškai

7. Onutė ir Marytė kartu turi 18 riešutų, Onutė ir Agnė – 20 riešutų, o Marytė ir Agnė – 26 riešutus. Kiek iš
viso riešutų turi visos mergaitės kartu?
A) 20

B) 22

C) 32

D) 44

E) 64

Ats.: C) 32
3 taškai

8. Santūrusis Tomas ėmė spręsti uždavinį, kuriame rado du sveikuosius skaičius ir sužinojo, kad sudėjus
juos išeitų 890, o vienas iš jų, tas didesnysis, prasideda 7-tu. Tomas puikiai matė, kad nutrynus tą 7-tą
didesnysis dėmuo virsta mažesniuoju dėmeniu. Kokį skaičių gautume iš didesniojo dėmens atėmę
mažesnį dėmenį?
A) 690

B) 700

C) 745

D) 790

E) 890

Ats.: B) 700
Iš viso 21 taškas

Surinko ________ taškų
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