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Informatikos ir matematikos viktorina 2-4 gimnazinių ir 10-12 klasių moksleiviams 

2015 m.   sausio  31 d. 

 
PROGRAMA MOKSLEIVIAMS 

 
 

9.30 - 10.00 
 

Viktorinos dalyvių registracija 

 

10.00 - 10.20 
 

Viktorinos atidarymas     Vileikos 8 – 101 auditorija 

 
10.20 - 10.35 

 

Viktorinos taisyklių paaiškinimas    Vileikos 8 – 101 auditorija 

 

 Viktorinos I sesija (komandinė) 

10.45-11.40 1 – 6 komandos 
Estafetė (II a. fojė) 
Kompiuterių surinkimas (601) 
Galvosūkiai (prie savo staliuko) 

7 – 12 komandos 
Robotukai (101) 
Multimedia (317) 
Galvosūkiai (prie savo staliuko) 

13 – 18 komandos 
Kompiuterinė matematika (413) 
Programavimas (501) 
Galvosūkiai (prie savo staliuko) 

 
11.45-12.40 

PIETŪS  (1 – 9 komandos) 
I aukšto foje 

 
dalyviams maitinimas nemokamas 

Viktorinos II sesija (komandinė) 

10 – 12 komandos 
Estafetė (II a. fojė) 
Kompiuterių surinkimas (601) 
Galvosūkiai (prie savo staliuko) 

13 – 18 komandos 
Robotukai (101) 
Multimedia (317) 

Galvosūkiai (prie savo staliuko) 

12.45-13.40 
Viktorinos II sesija (komandinė) 

PIETŪS (10  – 18 komandos) 
I aukšto foje 

 

dalyviams maitinimas nemokamas 

1 – 6 komandos 
Kompiuterinė matematika (413) 
Programavimas (501) 
Galvosūkiai (prie savo staliuko) 

7 – 9 komandos 
Estafetė (II a. fojė) 
Kompiuterių surinkimas (601) 
Galvosūkiai (prie savo staliuko) 

 
Viktorinos III sesija (komandinė) 

 13.45-14.40 1 – 6 komandos 
Robotukai (101) 
Multimedia (317) 
Galvosūkiai (prie savo staliuko) 

7 – 12 komandos 
Kompiuterinė matematika (413) 
Programavimas (501) 
Galvosūkiai (prie savo staliuko) 

13 – 18 komandos 
Estafetė (II a. fojė) 
Kompiuterių surinkimas (601) 
Galvosūkiai (prie savo staliuko) 

 Komandinė užduotis 
 

Kiekviena komanda turi nusifotografuoti ir pateikti komandos  prisistatymą 101 a., nuotraukos bus talpinamos 
Informatikos fakulteto facebooke – komanda surinkusi daugiausiai “like” iki vasario 9 d. 10 val. laimės prizą. 

 14.45-16.00 
Paskaita - diskusija   
Lietuvos Energetikos Institutas (Breslaujos g. 3) 
 

 16.00-17.00 
Nugalėtojų apdovanojimas, dalyvio sertifikatų įteikimas 
Šventinis tortas 
Lietuvos Energetikos Institutas (Breslaujos g. 3) 

  

   Pastaba: Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą. 
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