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Savivaldybės olimpiados užduotys 

4 klasė, 2021 m. 

Sprendimo trukmė 60 min. 

Dalyvis: _______________________________________ 

Mokykla: ______________________________________ 

 

Vertinimas 

Iš viso 15 taškų 

 

Išspręsk ir pažymėk (apvesk) vieną teisingą atsakymą 

1. Didžiausias kada nors Žemėje egzistavęs gyvūnas – mėlynasis banginis. Jis sveria tiek, kiek 

sveria 30 dramblių, o jo ilgis kaip 3 autobusų. Mėlynasis banginis maitinasi smulkiais 

vėžiagyviais ir  per metus (1 metai = 365 dienos) jų suėda 2007 t 500 kg. Jis taip pat yra ir 

vienas iš greičiausių vandens žinduolių, galintis pasiekti iki 50 km/h greitį. Kiek vėžiagyvių 

mėlynasis banginis suėda per dieną? 

 

A)   6000 kg      B)   5800 kg      C)   5700 kg      D)   5600 kg      E)   5500 kg 

 

2. Mama Gabrielei parduotuvėje nupirko 12 lapų spalvoto popieriaus. Mergaitė iš popieriaus 

nutarė išlankstyti keletą gyvūnų: beždžionėlę, žirafą, pingviną. Šiam darbeliui Gabrielei prireikė 

47 lapų, todėl keletą jų mergaitė sukarpė į 6 dalis. Kiek lapų Gabrielė sukarpė? 

 

A)   Visus 12 lapų      B)   9 lapus     C)   7 lapus      D)   6 lapus      E)   5 lapus 

 

Išspręsk ir parašyk atsakymą 

3. Vieną pirmadienį iš kitos planetos į žemę atskrido Marsietis ir sušuko „A!“. Antradienį jis 

pasakė „AU!“, trečiadienį - „AUUA!“,  o ketvirtadienį - „AUUAUAAU!“. Ką žemiečiams Marsietis 

pasakys penktadienį?  

 
4. Parašyk mažiausią skaičių, kuris būtų sudarytas tik iš keturių skirtingų skaitmenų 2, 4, 6 ir 0, ir 

be liekanos dalytųsi iš 4.  

 

1  taškas 

2 taškai 

1 taškas 

1 taškas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Viso

Surinko
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5. Kvadrato plotas lygus 64 cm2. Koks bus kvadrato plotas, jei jo kiekvieną kraštinę padidinsime 

po 4 cm? 

 
 

6. Iš 7 pagaliukų romėniškais skaitmenimis yra užrašytas trupmeninis skaičius  
10

7   (t.y. 
X

VII  ). 

Perkelk 1 pagaliuką, taip, kad gautas skaičius būtų lygus  
3

2  . 

 
 

Pateik pilną sprendimą ar prašomus paaiškinimus  

7. Simas sugalvojo du skirtingus sveikuosius skaičius. Pirmąjį skaičių jis padaugino iš 9 ir antrąjį 

skaičių jis padaugino iš 9. Tada Simas pamatė, jog abi sandaugos yra didesnės už 40, bet 

mažesnės už 60. Kam lygi Simo sugalvotų skaičių sandauga? 

 
 

8. Tris mėnesius mokykloje vyko konkursas „Pažink Lietuvą“. Ketvirtos klasės komanda konkurse 

surinko 420 taškų, pirmos klasės – 60 taškų mažiau negu ketvirtos, trečios – 90 daugiau negu 

pirmos, o antros – 70 mažiau negu trečios. Kurios klasės mokiniai užėmė pirmą vietą? 

Paskirstyk visas vietas. 

 

1 taškas 

1 taškas 

2 taškai 

2 taškai 
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9. Teatre yra 316 sėdimos vietos. Į spektaklį atvyko 216 „Žiniuko“ mokyklos mokinių ir kiekvienus 

12 mokinių lydėjo viena mokytoja. Kiek teatre liko laisvų vietų? 

 
 

10. Gediminas rytais sportuodamas bėgioja. Kartą jis bėgo 30 minučių 10 km/h greičiu, o po to 45 

minutes 8 km/h greičiu. Kiek iš viso kilometrų tą kartą jis nubėgo?   

  

2 taškai 

2 taškai 
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