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Skelbiamas 2022 m. Gamtos Kengūros projekto 
Lyderių turas!

Sveikiname Lyderių turo dalyvius, 2022 m. Gamtos Kengūros projekte surinkusius nuo 194 iki
200 taškų. Pateikiame Lyderių turo gamtos užduotis. Kiekvienam dalyviui būtina pasirinkti vieną iš
pateiktų užduočių. I, II, III lygių dalyviams pateikiame tiriamojo darbo užduotis. IV, V ir VI lygių
dalyviams siūlome pasirinkti: rašyti tiriamąjį darbą arba parengti Gamtos Kengūros užduotis.

Atliktą darbą išsiųskite iki 2022 m. gruodžio 23 d. (imtinai) Lietuvos paštu, adresu: 
Gamtos Kengūra-2022, J. Jasinskio g. 16G,  LT-01112 Vilnius 

arba elektroniniu paštu pastas@vkif.lt .
Laimėjimus ir apdovanojimus numatyta skelbti 2023 m. sausio mėnesį. 

2022 m. Gamtos Kengūros Lyderių turo
informacinė kortelė

1. Mokyklos pavadinimas, adresas, telefono 
numeris, el. paštas

2. Dalyvio vardas ir pavardė, 
tel. nr., el. paštas

3. Klasė

4. Pasirinktas lygis

5. Pasirinkta darbo tema

6. Dalyvio surinktų taškų kiekis

7. Mokytojo (darbo vadovo) vardas ir 
pavardė, telefono numeris, el. paštas

(būtina pateikiamo darbo dalis)
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I lygis

Atlieka dabartiniai trečiokai
Atliktas tiriamasis darbas aprašomas pagal šiuos reikalavimus (tinka pirmajai ir 
antrajai užduotims):
1. Antraštinis lapas (autoriaus vardas, pavardė, mokyklos pavadinimas, klasė, darbo 
pavadinimas, darbo vadovo vardas, pavardė ir data).
2. Darbo aprašas (tyrimo eiga, naudojamos medžiagos, priemonės).
3. Rezultatai ir jų aptarimas.
4. Išvadų pateikimas.
5. Darbo priedai (tyrimo nuotraukos, piešiniai, grafikai, lentelės).
Pirmoji užduotis. Apie ką svajoja pupelė?
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, kokių sąlygų reikia sėkloms sudygti.
Priemonės ir medžiagos: raudonžiedės pupelės, 3 stiklainiai, dubenėlis su vandeniu, 
purkštuvas su vandeniu, pusė stiklinės vandens, vata arba popierinės servetėlės, virtuvinė 
šluostė, elastinga folija (permatoma). 
Darbo eiga. Sudėkite pupeles į vandenį ir palikite 24 valandoms. Kiekvieno stiklainio dugną 
išklokite plonu vatos sluoksniu arba popierine servetėle. Į pirmą stiklainį papurkškite 
purkštuvu tiek vandens, kad vata sudrėktų. Antrą stiklainį palikite sausą. Į trečią įpilkite pusę 
stiklinės vandens. Išimtas iš dubenėlio pupeles nusausinkite ir sudėkite po vienodą jų kiekį į 
stiklainius. Uždenkite stiklainius elastinga folija ir padėkite juos dienos šviesoje. Stebėkite, ar 
visuose stiklainiuose sudygs sėklos. Paaiškinkite, kokių sąlygų reikia sėkloms sudygti. 
Antroji užduotis. Kaip geria žemė?
Tikslas. Išsiaiškinti, kiek gruntas ar kita gamtinė medžiaga gali sugerti vandens.
Priemonės ir medžiagos:  4 vienodi piltuvėliai, 4 vienodi stiklainiai, 4 popieriniai kavos 
filtrai, žvyras, smėlis, molis, durpės, vanduo, menzūra, laikrodis arba chronometras.
Darbo eiga. Į 4 stiklainius įstatykite 4 piltuvėlius, į kievieną iš jų įdėkite popierinį filtrą.  
Vieną piltuvėlį pripilkite žvyro, kitą - smėlio, trečią - molio, ketvirtą - durpių. Supiltas žemes 
gerai suslėkite ir papildykite, jei trūks žemių (piltuvėliai turi būti pilni iki kraštų). Pripilkite 
menzūrą vandens ir iš lėto supilkite į kiekvieną piltuvėlį po 200ml. Chronometru 
pamatuokite, per kiek laiko į kiekvieną stiklainį įkris pirmasis lašas. Paskui pamatuokite, kiek
vandens prilašėjo į kiekvieną indą. Kuris gruntas yra pralaidžiausias, o kuris mažiausiai 
pralaidus? Paaiškinkite tyrimo rezultatus.
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II lygis

Atlieka dabartiniai ketvirtokai ir penktokai
Atliktas tiriamasis darbas aprašomas pagal šiuos reikalavimus (tinka pirmajai ir antrajai
užduotims):
1. Antraštinis lapas (autoriaus vardas, pavardė, mokyklos pavadinimas, klasė, darbo 
pavadinimas, darbo vadovo vardas, pavardė ir data).
2. Darbo aprašas (tyrimo eiga, naudojamos medžiagos, priemonės).
3. Rezultatai ir jų aptarimas.
4. Išvadų pateikimas.
5. Darbo priedai (tyrimo nuotraukos, piešiniai, grafikai, lentelės).
Pirmoji užduotis. Ore obuolys paruduoja
Tikslas. Išsiaiškinti, kodėl ore obuolys paruduoja, kaip galima jį apsaugoti nuo deguonies, 
esančio ore.
Priemonės ir medžiagos:  obuolių, citrinų sultys, peilis, popierinis rankšluostis.
Darbo eiga. Peiliu padalinkite obuolius pusiau. Vieną obuolio pusę patrinkite popieriniu 
rankšluosčiu, suvilgytu citrinos sultimis. Kitos obuolio pusės nelieskite. Palikite abi obuolio 
puseles 5-10 minučių. Kuri pusė parudavo greičiau? Pakartokite bandymą šaldytuve. Ar šaltyje 
laikomos obuolio puselės paruduos taip pat greitai kaip ir kambario temperatūroje?
Tęskite bandymą toliau. Padenkite obuolių dalis kitomis citrusinių augalų sultimis (apelsinų, 
žaliųjų citrinų, greipfrutų) ir actu. Ar šie skysčiai apsaugo obuolio skilteles nuo parudavimo 
taip pat gerai kaip ir citrinų sultys?
Antroji užduotis. ,,Ugnikalnio išsiveržimas‘‘
Tikslas. Išsiaiškinti, kodėl išsiveržia „ugnikalnis“.
Priemonės ir medžiagos: didelis negilus indas, smėlis, žvyras, actas, geriamoji soda, 
piltuvėlis, maistiniai dažai, 2 maži plastikiniai arba stikliniai buteliai.
Darbo eiga. Butelyje sumaišykite actą ir šiek tiek maistinių dažų. Naudodami piltuvėlį, 
pripilkite kitą plastikinį butelį iki pusės sodos. Butelį su soda pastatykite į didelio indo vidurį. 
Užpilkite butelį pirmiausia žvyro sluoksniu, o paskui drėgno smėlio, kad tik butelio kaklelis 
liktų neuždengtas. Į butelį atsargiai įpilkite šiek tiek dažyto acto. Paaiškinkite, kas vyksta šio 
tyrimo metu ir kodėl taip nutinka.
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III lygis

Atlieka dabartiniai šeštokai ir septintokai

Atliktą tiriamąjį darbą aprašykite laikydamiesi tokios struktūros (tinka visoms 
tiriamosioms užduotims):

1. Antraštinis lapas
2. Įvadas.
3. Eksperimento atlikimo eiga.
4. Rezultatai, jų aptarimas.
5. Išvados.
6. Priedai.

Antraštinis lapas
Šiame lape nurodykite autoriaus vardą, pavardę, mokyklą, klasę, darbo pavadinimą, darbo 
vadovo vardą, pavardę, datą. Antraštinio lapo numeruoti nereikia.
Įvadas
Suformuluokite probleminį klausimą, nurodydami, kuo svarbi nagrinėjama problema, hipotezę 
(hipotezė – tai mokslinio pažinimo būdas, patikrinimo reikalaujanti teorija), darbo planą. 
Eksperimento atlikimo eiga
Eksperimento atlikimo kokybė nulemia darbo rezultatą, todėl svarbu suprasti, kaip jis buvo 
atliktas. Tam reikia nuosekliai ir tiksliai aprašyti, kaip ir kokia eiga jį atlikote, nurodyti, kaip ir 
kokie reagentai buvo naudoti, kaip ir kokia aparatūra, priemonės buvo panaudotos. 
Rezultatai ir jų aptarimas
Šioje dalyje turėtų būti pateikiami tyrimo rezultatai lentelėse, grafikuose. Taip pat reikiami 
paveikslai, nuotraukos. Jie visi turi būti aptarti, paaiškinti. Grafikai, lentelės ar paveikslai turi 
būti kompaktiški, kad tilptų į vieną puslapį.
Išvados
Šioje dalyje reikia pateikti tyrimo išvadas, apibendrinančias gautus eksperimento rezultatus. 
Čia turėtų būti atsakyta į tyrimo hipotezę.
Priedai
Čia turėtų būti pateikiamos didelio formato lentelės, schemos, grafikai, paveikslai. Visi jie turi 
būti susiję su atliktu darbu.

Pirmoji užduotis. Sutrauktas pienas

Tikslas. Išsiaiškinti, kokį poveikį pienui turi rūgščios terpės tirpalai.

Priemonės ir medžiagos: 3 stiklinės, pienas, actas, citrinų ir ananasų sultys.

Darbo eiga: 
Į tris stiklines įpilkite po truputį pasirinkto riebumo pieno (mažiau kaip po trečdalį). Tada į 
vieną stiklinę įpilkite acto, į antrą – citrinų sulčių, į trečią – ananasų sulčių (galima pasirinkti ir 
didesnę sulčių įvairovę). Visus mišinius gerai išmaišykite šaukštu. Palikite pieno ir rūgščių 
skysčių mišinius kelioms minutėms, kad jie nusistovėtų. Ką pastebėjote? Tęskite tyrimą toliau, 
tik dabar paimkite kitokio riebumo pieną ir stebėkite, kas vyksta. Iš kokio pieno maišant jį su 
actu, gaunama daugiausia varškės? Ar šiltas pienas, įdėjus į jį acto, susitraukia greičiau? 
Tyrimą aprašykite, padarykite išvadas.

Antroji užduotis. Vaisių sultys ir soda

Tikslas. Ištirti, kaip sulčių ir gazuotų gėrimų rūgštingumas priklauso nuo temperatūros, 
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išlaikymo. 

Beveik visos sultys yra rūgštys. Gazuoti gėrimai yra rūgštys, nes juose yra ištirpusios anglies 

rūgšties.   

Priemonės ir medžiagos: permatomos ar kitokios stiklinės, geriamoji soda, pH jutiklis, 

raudonųjų kopūstų nuoviras ar indikatoriaus popieriaus juostelės, šaukšteliai, laikmatis, 

termometras, matavimo cilindras, citrinų sultys, apelsinų sultys, obuolių sultys, greipfrutų 

sultys, vynuogių sultys, ananasų sultys, pomidorų sultys, gazuoti gėrimai (Koka kola ir kt.).

Darbo eiga: 

Kiekvienai sulčių ar gazuotų gėrimų rūšiai imkite atskirą stiklinę. Įpilkite po 50 ml sulčių ar
gėrimo.  Ištirkite  kiekvienos  gėrimo  rūšies  rūgštingumą  indikatoriumi,  pH  jutikliu  ar
indikatoriaus  popieriaus  juostele.  Į  kiekvieną  stiklinę  nedidelėmis  porcijomis  berkite
geriamosios  sodos,  kol  mišinys  putos.  Įvertinkite,  kiek  sodos  reikėjo  suberti  į  kiekvieną
stiklinę. Palikite vaisių sultis ir gazuotus gėrimus stovėti keletą valandų ar net keletą dienų.
Ištirkite  jų rūgštingumą,  sąveiką su geriamąja soda.  Trumpai  ( neilgiau kaip 30 sekundžių)
pakaitinkite gazuotą gėrimą, supiltą į polistirolo stiklinę, mikrobangų krosnelėje. Ištirkite šiuos
gėrimus su geriamąja soda. Palyginkite  gautus rezultatus.  Pagalvokite,  kaip dar galite ištirti
sultis ir gėrimus.  

Trečioji užduotis. Saulės laikrodžio gamyba

Tikslas. Palyginti Saulės laikrodžio tikslumą su mechaniniu laikrodžiu. 

Saulės laikrodžiai buvo naudojami laikui nustatyti dar kelis tūkstančius metų prieš Kristų, kai 

mums įprasti laikrodžiai neegzistavo, todėl labai įdomu ar ir šiais laikais jie gelbėtų, neturint 

kitų laikrodžių?

Priemonės ir medžiagos: Popierinė vienkartinė lėkštė, smailas pieštukas, plastilinas, 

flomasteriai ar pieštukai, liniuotė, mechaninis laikrodis.

Darbo eiga: 

1. Vienkartinę popierinę lėkštę apverskite, kad dugnas atsidurtų viršuje. 

2. Pieštuku pažymėkite lėkštės centrą. 

3. Šalia pasistatykite mechaninį laikrodį, kad turėtumėte kaip pavyzdį. Ant apverstos lėkštės 

dugno nupieškite laikrodžio ciferblatą. 

4. Tarpus tarp valandų galite nuspalvinti skirtingomis spalvomis. 

5. Smailiu pieštuku pradurkite skylę lėkštės centre ir palikite pieštuką, įbestą į lėkštę 

vertikalioje padėtyje. Įtvirtinkite jį kitoje lėkštės pusėje prilipdydami gabalėlį plastilino. 

6. Nuneškite jį į saulėtą vietą, pasukite lėkštę taip, kad pieštuko šešėlis kristų ir rodytų, kiek yra

valandų. 

7.  Palyginkite  Saulės  laikrodžio  rodomą  laiką  ir  kambaryje  kabančio  laikrodžio  laiką.
Užfiksuokite gautus rezultatus. Paaiškinkite juos.
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IV lygis

Atlieka dabartiniai aštuntokai ir devintokai (gimnazijų I klasė)
Atliktas tiriamasis darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą (tinka visiems 
tiriamiesiems darbams):

1. Antraštinis lapas.
2. Įvadas.
3. Eksperimento metodika.
4. Rezultatai ir jų aptarimas.
5. Išvados.
6. Priedai.

Antraštinis lapas
Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, mokyklos pavadinimą, klasę, darbo 
pavadinimą, darbo vadovo vardą, pavardę, datą. Antraštinis lapas nenumeruojamas.
Įvadas
Aiškiai suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, tyrimo objektas. Įvade turi būti nusakoma 
teorinė ir praktinė tiriamojo darbo reikšmė.
Eksperimento metodika
Eksperimentas yra svarbiausia darbo dalis, nuo jos atlikimo kokybės priklauso ir viso darbo 
rezultatas.Šios darbo dalies paskirtis – tiksliai ir detaliai aprašyti tyrimo eigą. Aprašomos 
tiriamojo darbo eksperimentiniuose tyrimuose naudotos medžiagos, t.y. reagentai, tirpalai, 
pateikiami analizės ir sintezės metodai bei aparatūra, kuria naudotasi atliekant eksperimentus.
Rezultatai ir jų aptarimas
Darbo dalis, kurioje pateikiami, aptariami ir analizuojami eksperimentinio tyrimo rezultatai. 
Eksperimentiniai rezultatai iliustruojami paveikslais, nuotraukomis. Atminkite, kad kiekviena 
vaizdinė priemonė turi būti aptarta tekste ir paaiškinti joje vaizduojami rezultatai. Grafikai, 
lentelės ar paveikslai turi būti kompaktiški ir tilpti viename puslapyje.
Išvados
Pateikiamos darbo išvados, gautų tyrimų rezultatų apibendrinimas. Svarbu, kad išvados sietųsi 
su darbo tikslu, remtųsi tyrimo objektu, atliktu eksperimentiniu tyrimu ir gautais rezultatais.
Priedai
Pateikiamos didelio formato schemos, grafikai, lentelės, paveikslai, rezultatai. Tačiau svarbu, 
kad būtų pateikti tik tie priedai, kurie yra reikalingi pateikiamam darbui aprašyti ir pristatyti, t.y.
tiesiogiai susiję su tiriamajame darbe pateikta informacija.
Pateikti darbai vertinami pagal šiuos punktus:

1. Gebėjimas pritaikyti turimas gamtos mokslų žinias sprendžiant realias užduotis.
2. Atlikto eksperimentinio tyrimo kokybė.
3. Pateikiamo darbo aprašymas.
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Pirmoji užduotis. Dantų pastos tyrimas

Tikslas. Įvertinti dantų pastų kokybę lyginant jose esantį sausų medžiagų kiekį, pH bei jų 
valomąsias savybes.
Priemonės ir medžiagos: 4 rūšių dantų pasta, filtrinis popierius, džiovintuvas, universalus 

indikatorius.

Darbo eiga:

Tirdami sausų medžiagų kiekį, pasverkite filtrinį popierių, ant jo užspauskite 3-5 gramus pastos 

ir pasverkite. Išdžiovinkite pastą ir vėl pasverkite. Norėdami nustatyti pastos pH, ištirpinkite 

apie 3 g pastos vandenyje, įlašinkite universalaus indikatoriaus. Tirdami dantų pastos 

valomąsias savybes,  pastą tirpinkite vandenyje ir matuokite susidariusį putų sluoksnį. Tyrimą 

pakartokite kelis kartus, rezultatus palyginkite. 

Antroji užduotis. Oro kiekio nustatymas ore

Tikslas. Išsiaiškinti, kiek procentų deguonies yra kambario ore be augalų ir palyginti su 

deguonies kiekiu kambaryje su augalais. 

Priemonės ir medžiagos: laboratoriniai stovai su priedais, stiklinis vamzdelis, guminės 

žarnelės, du 100 ml švirkštai, dujų degiklis ar spiritinė lemputė, smulkaus vario miltelių, 

svarstyklės.    

Darbo eiga: 

1. Pritraukite į švirkštą oro kambaryje be augalų. 

2. Į stiklinį vamzdelį plonu sluoksniu paskleiskite 0,5–0,4 g vario miltelių. 

3. Sudėkite sistemą oro sudėčiai tirti pagal paveikslą. Įtvirtinkite švirkštus – vieną su tiriamu 

oru, kitą be oro. Sujunkite švirkštus guminėmis žarnelėmis, tarp kurių įtvirtinkite stiklinį 

vamzdelį su vario milteliais.  

4. Uždekite degiklį ar spiritinę lemputę. Kaitinkite stiklinį vamzdelį su variu, tuo pačiu atsargiai 

stumkite orą iš vieno švirkšto į kitą. Kai stūmoklis bus visas sustumtas, orą pradėkite stumti 
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atgal. 

5. Orą iš vieno švirkšto į kitą stumkite tiek kartų, kiek reikės, kol visi vario milteliai 

susioksiduos – bus juodi. 

5. Užfiksuokite oro tūrį švirkšte. 

6. Tokį pat tyrimą atlikite su oru iš kambario, kuriame gausu augalų.

7. Palyginkite gautus rezultatus.  

8. Pasvarstykite, kokius dar oro tyrimus galite atlikti ir atlikite juos. 

Trečioji užduotis. Katapultos gamyba 

Tikslas. Išsiaiškinti, kaip šio eksperimento metu potencinė energija virsta kinetine energija, 

kaip veikia III Niutono dėsnis ir ar tikrai gravitacija egzistuoja.

Priemonės ir medžiagos: 17 plačių medinių pagaliukų (panašių į tuos, kur gydytoja naudoja 

tikrindama gerklę), gumytės, šaukštas, maži daiktai, kuriuos sviesite į orą.

Darbo eiga:

1. Katapulta sudaryta iš 5 dalių: 3 pamatinių, 1 vidurinės ir katapultos šaunamosios dalies. 

2. Pamatinę dalį pasidarysite vieną ant kito sudėję 3 plačius medinius pagaliukus ir surišę juos 

keliomis gumytėmis abiejuose šonuose. Šiuo būdu pasidarykite iš viso 3 pamatines dalis. Jų 

galus suriškite gumyte, kad nejudėtų. 

3. Vidurinę dalį gausite vieną ant kito sudėję 6 medinius pagaliukus ir surišę juos gumytėmis 

abiejuose galuose. 

4. Vidurinę dalį iš 6 pagaliukų uždėkite ant 3 pamatinių dalių toliau nuo pamato, t.y. ten, kur šio

dalys išsiskiria. Gerai sutvirtinkite vidurinę dalį surišdami ją gumytėmis su visomis 3 

pamatinėmis dalimis. 

5. Katapultos šaunamąją dalį padarysite sudėję 2 medinius pagaliukus, ant jų uždėję šaukštą ir 

juos surišę gumytėmis 3 vietose: abiejuose šonuose ir centre. 

6. Šaunamąją dalį uždėkite ant vidurinės dalies virš vidurinės pamatinės dalies. Ji turi būti ne 

horizontali, o pakrypusi. Gumytėmis suriškite šaunamąją dalį su vidurine pamatine dalimi.

7. Kai katapulta bus baigta, į šaukštą įdėkite nedidelį daiktą (žaislą, figūrėlę ar saldainį), 

paspauskite šaunamąją dalį su šaukštu žemyn ir staigiai paleiskite. 

8. Iššaukite 5 kartus, bet visada keisdami katapultos pasvirimo kampą nuo vertikalės. Duomenis
užfiksuokite ir padarykite išvadas, kokiu kampu reikia laikyti pasvirusią katapultą, kad 
sviedžiamas daiktas skristų toliausiai. Paaiškinimai apie pasvirimo kampą, turėtų būti su 
brėžiniais. Išvadose pateikite įrodymus apie energijų virsmus. Parašykite, kaip veikia III 
Niutono dėsnis ir ar tikrai gravitacija egzistuoja šio bandymo metu. 
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Ketvirtoji užduotis. Keturiasdešimt Gamtos Kengūros užduočių 

Sugalvokite ir pateikite 40 gamtos mokslų užduočių (klausimų). Kiekviena užduotis turi būti su
5 pasirenkamais atsakymais,  iš kurių vienas teisingas. Šios užduotys turi  atitikti  Jūsų atliktų
Gamtos Kengūros užduočių struktūrą. Dalyvaudami šiame kūrybos procese pasistenkite pateikti
įvairių užduočių: fizikos, biologijos, chemijos, gamtos pažinimo ir t.t.
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V lygis

Atlieka dabartiniai dešimtokai ir vienuoliktokai (gimnazijų II ir III klasės)
Atliktas tiriamasis darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą (tinka visiems 
tiriamiesiems darbams):

1. Antraštinis lapas.
2. Įvadas.
3. Eksperimento metodika.
4. Rezultatai ir jų aptarimas.
5. Išvados.
6. Priedai.

Antraštinis lapas
Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, mokyklos pavadinimą, klasę, darbo 
pavadinimą, darbo vadovo vardą, pavardę, datą. Antraštinis lapas nenumeruojamas.
Įvadas
Aiškiai suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, tyrimo objektas. Įvade turi būti nusakoma 
teorinė ir praktinė tiriamojo darbo reikšmė.
Eksperimento metodika
Eksperimentas yra svarbiausia darbo dalis, nuo jos atlikimo kokybės priklauso ir viso darbo 
rezultatas. Šios darbo dalies paskirtis – tiksliai ir detaliai aprašyti tyrimo eigą. Aprašomos 
tiriamojo darbo eksperimentiniuose tyrimuose naudotos medžiagos, t.y. reagentai, tirpalai, 
pateikiami analizės ir sintezės metodai bei aparatūra, kuria naudotasi atliekant eksperimentus.
Rezultatai ir jų aptarimas
Darbo dalis, kurioje pateikiami, aptariami ir analizuojami eksperimentinio tyrimo rezultatai. 
Eksperimentiniai rezultatai iliustruojami paveikslais, nuotraukomis. Atminkite, kad kiekviena 
vaizdinė priemonė turi būti aptarta tekste ir paaiškinti joje vaizduojami rezultatai. Grafikai, 
lentelės ar paveikslai turi būti kompaktiški ir tilpti viename puslapyje.
Išvados
Pateikiamos darbo išvados, gautų tyrimų rezultatų apibendrinimas. Svarbu, kad išvados sietųsi 
su darbo tikslu, remtųsi tyrimo objektu, atliktu eksperimentiniu tyrimu ir gautais rezultatais.
Priedai
Pateikiamos didelio formato schemos, grafikai, lentelės, paveikslai, rezultatai. Tačiau svarbu, 
kad būtų pateikti tik tie priedai, kurie yra reikalingi pateikiamam darbui aprašyti ir pristatyti, t.y.
tiesiogiai susiję su tiriamajame darbe pateikta informacija.
Pateikti darbai vertinami pagal šiuos punktus:

1. Gebėjimas pritaikyti turimas gamtos mokslų žinias sprendžiant realias užduotis.
2. Atlikto eksperimentinio tyrimo kokybė.
3. Pateikiamo darbo aprašymas.
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Pirmoji užduotis. Skirtingų augalų katalazės aktyvumo palyginimas

Tikslas. Palyginti katalazės aktyvumą skirtinguose augaluose.

Priemonės ir medžiagos: grūstuvėlis, pincetas, filtrinis popierius, smėlis, marlė, stiklinė, 1% 
vandenilio peroksido tirpalas, nedideli mėgintuvėliai, trys pasirinkti tiriamieji augalai (pvz., 
bulvė, bananas, greipfrutas)   
Darbo eiga. Į grūstuvėlį įdėkite augalo gabalėlį (20–30 gramų), užpilkite žiupsnelį smėlio ir 
kruopščiai sutrinkite. Gautą masę nukoškite per marlę arba nufiltruokite. Tyrimui naudosite tik 
filtratą. Į filtratą pincetu trumpam panardinkite filtrinio popieriaus diskelį (jį pasidarykite 
popieriaus skylamušiu) ir tuojau pat perkelkite ant sauso filtrinio popieriaus. Į mažą mėgintuvėlį
įpilkite 1% vandenilio peroksido tirpalo. Tirpalo stulpelio aukštis turi būti lygiai 2 cm. Į 
mėgintuvėlį pincetu įdėkite išmirkytą filtrinio popieriaus diskelį taip, kad jis nugrimztų į 
mėgintuvėlio dugną. Fiksuokite laiką ir nustatykite, per kiek laiko diskelis išplauks į paviršių. 
Išimkite popieriaus diskelį ir bandymą su to paties augalo filtratu pakartokite dar keturis kartus. 
Atliktą bandymą pakartokite dar su dviem pasirinktais augalais.
Bandymo rezultatus užrašykite savo nubraižytoje lentelėje, suskaičiuokite paklaidas. Pasirinkite
tinkamą vaizdavimo būdą ir bandymo rezultatus pavaizduokite grafiškai.

Antroji užduotis. Kiek kalcio karbonato galima ištirpinti vandenyje, kuriame yra ištirpusios 
anglies(IV) oksido?

Tikslas. Ištirti kalcio karbonato tirpumą skirtingos koncentracijos anglies(IV) oksido tirpaluose.

Kalcio karbonatas CaCO3 yra pagrindinė kreidos, marmuro, klinčių, jūros kriauklių sudėtinė 
dalis. Nors kalcio karbonatas netirpus vandenyje, bet jis truputį tirpsta vandenyje, kuriame yra 
ištirpusio anglies(IV) oksido. Taip yra dėl to, kad CaCO3 ir CO2 reaguoja tarpusavyje 
sudarydami tirpų kalcio vandenilio karbonatą Ca(HCO3)2. 

Priemonės ir medžiagos: kalcio karbonatas (kreida / jūros kriauklės / klintys ar kitas 
karbonatas), geriamoji soda NaHCO3,  9 % acto ar kita rūgštis, arba gazuotas vanduo, 
svarstyklės, cheminė stiklinė ar plačiakaklė kolba, kolba su kamščiu ir dujų nuvedimo 
vamzdeliu, svėrimo indelis, pH jutiklis, šaukštas, matavimo cilindras. 
Pastaba. Kalcio karbonato ištirpsta labai nedaug, reakcija labai lėta, todėl apgalvokite, kaip 
kruopščiau atlikti tyrimą. 
   
Darbo eiga:
1. Pasverti kalcio karbonato mėginį. 
2. Į stiklinę ar plačiakaklę kolbą įpilkite 50 ml ar kitą tūrį vandens, įdėkite kalcio karbonato 
mėginį, įleiskite pH jutiklį.
3. Į kolbą įberkite 2 šaukštus geriamosios sodos, užpilkite 50 ml acto ar kitos rūgšties, 
užkimškite kamščiu su dujų nuvedimo vamzdeliu. Leiskite besiskiriančias dujas į stiklinę ar 
plačiakaklę kolbą. Arba vietoje sodos ir rūgšties į kolbą su kamščiu įpilkite gazuoto vandens.  
4. Stebėkite pH kitimą jutikliu. Duomenis fiksuokite, stebėkite pokyčius kolboje su karbonatu.  
5. Leiskite  dujas bent 30 minučių. Nupilkite skystį nuo karbonato, išdžiovinkite jį ir pasverkite. 
7. Jei masės pokyčio neužfiksuojate, pagalvokite, kiek laiko reikia leisti anglies(IV) oksidą, kad 
masės pokytis būtų pastebimas. Tai išbandykite.
8. Užrašykite visus savo pastebėjimus ir paaiškinkite, pateikdami vykstančių reakcijų lygtis. 
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Trečioji užduotis. Vandens slėgio tyrimas

Tikslas. Išsiaiškinti, kaip vandens slėgis priklauso nuo jėgos ir aukščio.

Priemonės ir medžiagos: Maistiniai dažai, ąsotis ar stiklainis, 2 dideli (2l) vaisvandenių ar 
mineralinio buteliai, peilis ar yla, piltuvėlis.
Pastaba. Su peiliu ar yla reikia elgtis atsargiai. 
Darbo eiga. 
1. Į ąsotį įlašinkite kelis lašus maistinių dažų. 
2. Buteliuose su peiliu ar yla pradurkite po tris skylutes apie 5mm skersmens. Viename butelyje 
pradurkite visas tris skylutes dugne, kitame tris skylutes šone skirtingame aukštyje (prie 
kaklelio, per vidurį ir prie dugno).
3. Eksperimentą atlikite lauke arba butelius su skylutėmis įstatykite į didelį dubenį. 
4. Iš pradžių dažytą vandenį pilkite į butelį skylėtu dugnu. Butelį reikia laikyti pakeltą virš 
dubens ir pilti per piltuvėlį dažytą vandenį iš ąsočio ir stebėti, kas vyksta. 
5. Į antrą butelį skylėtu šonu pradėkite pilti dažytą vandenį. Atidžiai stebėkite, ar skiriasi 
vandens čiurkšlių stiprumas, dydis ir kaip toli jos šauna iš skirtingų skylių.
6. Bandymą turite kartoti bent tris kartus. Duomenis užfiksuokite (skylių aukštį, čiurkšlės 
bėgimo nuotolį ir bėgimo greitį) ir padarykite išvadas ( kodėl taip vyksta). Parašykite, kaip 
vandens slėgis priklauso nuo jėgos ir aukščio. Išvadose turi figūruoti įrodymai su formulėmis ir 
brėžiniais.
7. Kokį reiškinį galėtume stebėti paleidus butelį su skylėmis dugne kristi iš žmogaus aukščio į 
dubenį. Aprašykite jį.
  

Ketvirtoji užduotis. Keturiasdešimt Gamtos Kengūros užduočių 

Sugalvokite ir pateikite 40 gamtos mokslų užduočių (klausimų). Kiekviena užduotis turi būti su 
5 pasirenkamais atsakymais, iš kurių vienas teisingas. Šios užduotys turi atitikti Jūsų atliktų 
Gamtos Kengūros užduočių struktūrą. Dalyvaudami šiame kūrybos procese pasistenkite pateikti
įvairių užduočių: fizikos, biologijos, chemijos, gamtos pažinimo ir t.t.



Gamtos Kengūra 2022                             Lyderių turas                                            13   psl. iš   16  -ų  

VI lygis

Atlieka buvę ir esami dvyliktokai (gimnazijų IV klasė)

Atliktas tiriamasis darbas turi būti aprašomas pagal pateiktą struktūrą (tinka visiems 
tiriamiesiems darbams):

1. Antraštinis lapas.
2. Įvadas.
3. Eksperimento metodika.
4. Rezultatai ir jų aptarimas.
5. Išvados.
6. Priedai.

Antraštinis lapas
Šiame lape būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, mokyklos pavadinimą, klasę, darbo 
pavadinimą, darbo vadovo vardą, pavardę, datą. Antraštinis lapas nenumeruojamas.
Įvadas
Aiškiai suformuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, tyrimo objektas. Įvade turi būti nusakoma 
teorinė ir praktinė tiriamojo darbo reikšmė.
Eksperimento metodika
Eksperimentas yra svarbiausia darbo dalis, nuo jos atlikimo kokybės priklauso ir viso darbo 
rezultatas. Šios darbo dalies paskirtis – tiksliai ir detaliai aprašyti tyrimo eigą. Aprašomos 
tiriamojo darbo eksperimentiniuose tyrimuose naudotos medžiagos, t.y. reagentai, tirpalai, 
pateikiami analizės ir sintezės metodai bei aparatūra, kuria naudotasi atliekant eksperimentus.
Rezultatai ir jų aptarimas
Darbo dalis, kurioje pateikiami, aptariami ir analizuojami eksperimentinio tyrimo rezultatai. 
Eksperimentiniai rezultatai iliustruojami paveikslais, nuotraukomis. Atminkite, kad kiekviena 
vaizdinė priemonė turi būti aptarta tekste ir paaiškinti joje vaizduojami rezultatai. Grafikai, 
lentelės ar paveikslai turi būti kompaktiški ir tilpti viename puslapyje.
Išvados
Pateikiamos darbo išvados, gautų tyrimų rezultatų apibendrinimas. Svarbu, kad išvados sietųsi su 
darbo tikslu, remtųsi tyrimo objektu, atliktu eksperimentiniu tyrimu ir gautais rezultatais.
Priedai
Pateikiamos didelio formato schemos, grafikai, lentelės, paveikslai, rezultatai. Tačiau svarbu, kad
būtų pateikti tik tie priedai, kurie yra reikalingi pateikiamam darbui aprašyti ir pristatyti, t.y. 
tiesiogiai susiję su tiriamajame darbe pateikta informacija.
Pateikti darbai vertinami pagal šiuos punktus:

1. Gebėjimas pritaikyti turimas gamtos mokslų žinias sprendžiant realias užduotis.
2. Atlikto eksperimentinio tyrimo kokybė.
3. Pateikiamo darbo aprašymas.
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Pirmoji užduotis. Eterinių aliejų išskyrimas iš augalų

Tikslas. Išskirti eterinį aliejų iš augalinės žaliavos.

Priemonės ir medžiagos: dvi elektrinės viryklės, 500 cm3 kolba, Viurco perėjimai, vandens garų

distiliatorius, aliejaus surinktuvas, termometras, vandens vonelė, grįžtamasis vandens šaldytuvas, 

distiliuotas vanduo, augalinė žaliava, valgomoji druska, maži buteliukai (tinka nuo sunaudotų 

vaistų).

Darbo eiga:

1. Susmulkintą augalinę žaliavą įdėkite į 500ml kolbą, į kurią įpilkite apie 10ml distiliuoto 

vandens. Įstatykite eterinio aliejaus surinktuvą, į kurį įmontuojamas grįžtamasis vandens 

šaldytuvas.

2. Viurco perėjimu sujunkite su 250ml kolba, pripildyta distiliuoto vandens. Ant elektrinės 

viryklės vandens vonelėje šildykite kolbą.

3. Ant elektrinės viryklės užvirinkite kolbą su vandeniu. Karšti garai per Viurco perėjimą patenka

į kolbą su aliejinga žaliava. Šią kolbą taip pat šildykite. Iš jos eteriniai aliejai kartu su vandens 

garais patenka į grįžtamąjį vandens šaldytuvą, jame atvėsta, kondensuojasi ir suteka į surinktuvą, 

kuriame darbo eigoje susidaro du sluoksniai: vandens (apačioje) ir eterinio aliejaus (viršuje). 

Vanduo per sifoną vėl grįžta į kolbą, o eterinis aliejus toliau kaupiasi viršutiniame sluoksnyje.

4. Distiliuokite tol, kol eterinio aliejaus sluoksnis nedidėja. Po distiliacijos vandenį ir eterinį aliejų

nuleiskite pro rinktuvo kranelį.

5. Kad gautas aliejus negaruotų ir nesioksiduotų, jį supilkite į buteliuką, sandariai uždarykite ir 

padėkite į tamsią vietą ar į šaldytuvą.

6. Toliau kartokite darbą su kitais aliejingais augalais.
Antroji užduotis. Alkanų krekingas 

Tikslas. Įrodyti, kad alkanų katalizinio krekingo metu susidaro nesočiųjų angliavandenilių.

Aukštoje temperatūroje alkanai skyla, sudarydami mažesnės molekulinės masės junginius. Tokio 

skilimo metu susidaro alkenų. Ši reakcija vykdoma naftos perdirbimo metu.

Priemonės ir medžiagos: laboratorinis stovas su priedais, mėgintuvėlių stovas su mėgintuvėliais, 

kristalizatorius, kamštis su dujų nuvedimo vamzdeliu, guminiai kamščiai, kaitinimo priemonė, 

Pastero pipetės, stiklo vatos gniutulas, molinio indo duženų ar pemzos gabalėlių, kalio 

permanganato tirpalas, jodo tirpalas, skystas parafinas.
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Darbo eiga:

1. Į mėgintuvėlį įdėkite gniutulą stiklo vatos, pipete įlašinkite skysto parafino. Į mėgintuvėlio 

vidurinę dalį įdėkite pasmulkintų molinių šukių.  Tai alkanų krekingo katalizatorius. Užkimškite 

kamščiu su dujų nuvedimo vamzdeliu. Įtvirtinkite laboratoriniame stove horizontaliai (pav.)

2.  Į kristalizatorių įpilkite vandens. Dujų nuvedimo vamzdelio galą įdėkite į mėgintuvėlį, 

pripildytą vandens.  

3. Stipriai kaitinkite mėgintuvėlio dalį su molio šukėmis. Įkaitus katalizatoriui, kaitinkite stiklo 

vatą, sumirkytą skystu parafinu. Rinkite besiskiriančias dujas vandens išstūmimo būdu. Taip 

pririnkite 5 mėgintuvėlius. Apgalvokite, kodėl reikia penkių mėgintuvėlių. 

4. Ištirkite pririnktas dujas kalio permanganato ir jodo tirpalais, išbandykite degumą, kvapą, 

spalvą. 

5. Paaiškinkite gautus rezultatus. Užrašykite vykdytų cheminių reakcijų lygtis. 

Trečioji užduotis. Oru varomos mašinos gamyba.

Tikslas. Įrodyti, kad šio eksperimento metu potencinė energija virsta kinetine energija ir 

eksperimento metu veikia III Niutono dėsnis. 

Priemonės ir medžiagos: Balionas, tuščias plastikinis butelis, 4 plastikinio butelio kamšteliai, 

gėrimo šiaudelis, lipnioji juosta, žirklės, 2 mediniai iešmeliai, peilis, pompa.

Darbo eiga:

1. Aštriu peiliu, atsargiai, pačiame butelio kamštelių centre padarykite skylutes. 

2. Ant kiekvieno iešmelio iš skirtingų šonų užmaukite butelio kamštelį. Tai bus mašinos ratai. 

Iešmelius pritvirtinkite butelio apačioje: vieną iešmą su ratais – priekyje, kitą – gale. 

3. Paimkite šiaudelį, įkiškite jo galą į balioną. Sutvirtinkite lipniąja juosta, kad šiaudelis 

neišslystų, kai pro jį pūsite balioną. 

4. Šiaudelį su balionu lipniąja juosta pritvirtinkite ant butelio viršaus – priešingoje pusėje, nei yra 

iešmeliai su ratais. Baliono neklijuokite, tik šiaudelį. 

5. Mašina baigta. Kad mašina judėtų, per šiaudelį pripūskite balioną. Galite patys pūsti arba 

naudokite pompą. Pripūtę balioną, pirštu užspauskite šiaudelį, kad oras neišeitų. 

6. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, kur būtų pakankamai erdvės važiuoti. Atitraukite 

pirštą nuo šiaudelio ir stebėkite, kas vyksta. 

7. Bandymą pakartokite 5 kartus, skirtingą kiekį oro pripūtę į balioną. Duomenis užsirašykite 
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(pūtimų skaičių, kiek toli nuvažiavo, kiek laiko kiekvienu važiavimu judėjo).

8 Išvadose pateikite įrodymus apie energijų virsmus šio bandymo metu ir parašykite, kaip veikia
III Niutono dėsnis šio bandymo metu.

Ketvirtoji užduotis. Keturiasdešimt Gamtos Kengūros užduočių 

Sugalvokite ir pateikite 40 gamtos mokslų užduočių (klausimų). Kiekviena užduotis turi būti su 5 
pasirenkamais atsakymais, iš kurių vienas teisingas. Šios užduotys turi atitikti Jūsų atliktų 
Gamtos Kengūros užduočių struktūrą. Dalyvaudami šiame kūrybos procese, pasistenkite pateikti 
įvairių užduočių: fizikos, biologijos, chemijos, gamtos pažinimo ir t.t.

Linkime sėkmės !


