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1. Pempė Matilda iš kažkur (o iš kur – ji nė už ką nepasakys) atnešė triženklį
skaičių, kielė Kamilė tuojau žaismingai perstatė vietomis jo vienetų ir dešimčių
skaitmenis, o Asiliukas Dainius nieko nelaukdamas ir niekieno nepasiklausęs ėmė ir
sudėjo abu tuos skaičius.
Arklys Dominykas paklausė, kokia gi yra ta suma yra?
Asiliukas Dainius staiga pasidarė labai paslaptingas ir tepasakė, kad tų skaičių suma
turi 4 skaitmenis ir prasideda skaitmenimis 173.
Arklys Dominykas nusprendė surasti, koks galėtų būti tas paskutinysis 4-tasis dar
nežinomas tos sumos (vienetų) skaitmuo.
2. Guvioji Kielė Kamilė šimtamečio ąžuolo viršūnėje rado senovinį
pergamentą su tituliniame puslapyje užrašytu šimtaženkliu skaičiumi. Jo pirmieji 49
skaitmenys buvo visi devynetai, 50-tojo skaitmens apskritai nesimatė, jis buvo visai
išblukęs, toliau jame buvo dar 49 nuliai, o pats paskutinysis to 100-ženklio skaitmuo
buvo vėl devynetas.
Paskutinis rankraščio sakinys iškilmingai bylojo, kad tas visas 100-ženklis
skaičius pats garantuotai yra kažinkokio įžymaus natūraliojo skaičiaus kvadratas.
Arklys Dominykas žino, kad Kielė Kamilė neatstos nuo jo tol, kol jis jai smulkiai
tiksliai ir labai suprantamai neišguldys, koks gi yra tas 50-tasis išblukęs to 100-ženklio
skaičiaus skaitmuo ir kol jis jai neparodys, keliaženklio ir kokio skaičiaus kvadratas yra
tas pradinis skaičius.
3. Asiliukas Dainius ir arklys Dominykas dalyvavo Pasagų mėtymo į taikinį
konkurse, o guvioji Kielė Kamilė su Pempe Matilda vedė visą apskaitą su statistika.
Pempė Matilda kruopščiai ir tiksliai užfiksavo, kad jie abu – Dominykas ir
Dainius metė pasagą po 5 kartus ir pataikė į tokius apskritimus:
10, 9, 9, 8, 8, 5, 4, 4, 3 ir 2.
Guvioji Kielė Kamilė žavėjosi tuo, kad po pirmųjų 3-jų metimų abu ištikimi
kovotojai turėjo vienodą pirmųjų 3-jų pataikymų sumą, o Pempė Matilda buvo labai
nustebusi, kai sužinojo, kad per paskutinius 3 metimus asiliukas Dainius sumetė 3 kartus
daugiau taškų negu Dominykas.

Atskrido Atamanas Šarka, pasiklausė pasiklausė ir labai aiškiai, nors ir tyliai
pasakė, kad čia viskas teisingai, kad nėra čia ko triukšmauti ir pasiūlė visiems pro šalį
skrendantiems susigaudyti, kiek gi iš tikro taškų trečiuoju metimu pelnė Dainius ir kiek gi
trečiuoju metimu uždirbo patsai Dominykas?
4. Pempė Matilda nuo pat ryto juokino Arklį Dominyką su Asiliuku Dainiumi
tarškėdama tokį labai keistą ir niekur neregėtą jiems klausimą: ar gali trikampio ir
keturkampio susikirtimas būti aštuoniakampis?
Pasijuokę jie nutarė tuojau surasti pademonstruoti Matildai griežtą samprotavimą,
kad to niekaip negali būti.
Kokiais juokais čia baigsis tie jų įrodinėjimais?
5. Kairiajame apatiniame 7 x 7 lentos langelyje stovi šaškė.

Š
Arklys Dominykas ir Asiliukas Dainius pakaitomis labai atsargiai vis perkėlinėja tą
šaškę į kaimyninį pagal kraštinę langelį; pradeda Dominykas. Pralaimėjusiu Kielė Kamilė
garsiai paskelbia tą, kuris perkelia šaškę į tokį laukelį, kuriame ta šaškė jau yra
pabuvojusi. Ar gali kuris nors iš jų – arklys Dominykas arba Asiliukas Dainius –
perkėlinėti šaškę taip, kad jis visada laimėtų, nors ir ką bedarytų kitas žaidėjas ir kaip jis
tada turėtų tą šaškę perkėlinėti?
6. Arklys Dominykas ir asiliukas Dainius ištisas tris dienas nuo ryto iki vakaro
ginčijosi, ar gali kada nors įvykti toks ledo ritulio turnyras, kuriame kiekviena komanda
privalėtų po vieną kartą sužaisti su kiekviena kita komanda, kuriame dalyvautų daugiau
negu 5 komandos ir kuriame visos komandos turnyrui pasibaigus būtų surinkusios
skirtingą taškų skaičių.
Negana to, dar būtinai reikia, kad paskutinę vietą tame turnyre užėmusi komanda
būtų laimėjusi ne mažiau kaip 25 % žaistų rungtynių, o antrą vietą užėmusi komanda,
atvirkščiai, ne daugiau kaip 40 % visų žaistų rungtynių.
Tame ledo ritulio, kuris Dominykui visada atrodė labai keistas sportas, turnyre už
pergalę komandai skiriami 2 taškai, už lygiąsias – po vieną tašką, o už pralaimėtas
rungtynes įskaitoma 0 taškų.
Ar tikrai įmanomas toks turnyras? Ar tik nebus čia ko pripainiota? Aišku, kad be
užpildytos turnyrinės lentelės mums pas juos nėra ko rodytis.

