
Kauno „Aušros“ 

gimnazija



Vieną kartą matematikos mokytoja 

pasakojo savo mokiniams: „Šiandien 

man pasiūlė pirkti trikampį medžiagos 

gabalą, kurio kraštinės buvo lygios 

160, 250 ir 90 cm. 

Ir, be to, visai pigiai: 1 m2 kainuotu tik 

1 eurą. 

Kokią sumą teko sumokėti už 

pirkinį?” 

Mokytojos mokiniai pagalvojo ir 

atsakė į šį klausimą. 

O jūs ar pajėgūs surasti atsakymą?



Akvariume plaukioja 200 žuvyčių. 

1% iš jų yra mėlynos, o likusios –

geltonos. 

Kiek geltonų žuvyčių reikia 

sužvejoti iš akvariumo, kad 

mėlynos žuvytės sudarytų 2% visų 

akvariumo žuvyčių?



Tėtis 2 valandas rinko baravykus. 

Per pirmą valandą jis rado 39 

baravykus. 

Kiek baravykų tėtis rado per antrą

valandą, jeigu mama, per 5 minutes

išvalydama po 7 baravykus, visus 

tėčio surinktus baravykus išvalė per 

1 val. 20 minučių?



Ūkininkas laiko 50 karvių ir 

kažkiek vištų. 

Apžiūrėdama tvartą ūkininkas 

pastebėjo, kad bendras vištų kojų 

skaičius lygus bendram karvių 

kojų skaičiui. 

Kaip manote, kiek tuo metu galvų 

buvo galima suskaičiuoti tvarte?



Kiek įvairių trikampių yra 

pavaizduota mozaikoje?

 



Jeigu pavyko sėkmingai 

išspręsti užduotis, tai siūlome 

prisijungti ir dalyvauti mini 

matematinėje viktorinoje...

Mokinys, kuriam pavyks per 20 

minučių surinkti:
- 40 ir daugiau taškų - turės pirmenybę 

patekti į matematinę klasę;

- 60 ir daugiau taškų - turės pirmenybę 

ne tik patekti į matematinę klasę, bet 

ir bus įteiktas matematikos mokytojų 

papildomas prizas.



Norint atlikti mini viktorinos užduotis reikia patekti 

į www.eTest.lt/login ir toliau tokia tvarka:

Į langelį KODAS reikia įrašyti Aš noriu į matematikos klasę

Į langelį VARDAS įrašo savo mokyklos pavadinimą.

Į langelį PAVARDĖ įrašo savo vardą ir pavardę.

Į langelį SLAPTAŽODIS dar kartą reikia įrašyti 
Aš noriu į matematikos klasę

Pasirinkti kalbą lietuvių.

Paspausti mygtuką prisijungti.

Patekus į testų sąrašą surandame tęstą

Aš noriu į matematikos klasę ir spaudžiame atlikti testą.

Testui atlikti bus skirtos 20 min.

Įrašius uždavinio atsakymą ar pasirinkus teisingą variantą reikia 

aktyvuoti mygtuką kitas klausimas.

Atlikus vieną užduotį, įrašius atsakymą bei paspaudus mygtuką 

kitas klausimas, sugrįžti atgal nebus galima.

Mini viktorina vyks 2021 m. gegužės 4 d., 11 d. 18 d. ir 25 d.

Mini viktorinos pradžia 15.00 val. 

Mini viktorinos pabaiga 17.00 val.

http://www.etest.lt/login

