
PANGEA 2020 II ETAPO NUOTOLINIO VYKDYMO TVARKA 
 
Atsižvelgiant į infekcijos COVID-19 plitimo grėsmę ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės sprendimus, nutarta 1-10 klasių moksleiviams skirto tarptautinio  
matematikos konkurso „PANGEA 2020” II etapą birželio 3 dieną 14 val. vykdyti 
nuotoliniu būdu. 
 
Tą dieną konkurso užduotys bus pasiekiamos internete puslapyje www.pangea.lt 
tik 14:00 val. Konkurso trukmė – 45 min, o sistema bus išjungta 15:30 val. 
Norėdami prisijungti, turite žinoti I etape suteiktą dalyvio kodą. 
 

NUOTOLINIO KONKURSO TAISYKLĖS IR INSTRUKCIJA 
 
1. Būtina žinoti I etape suteiktą dalyvio kodą. 
2. Uždavinyne pateikta 10 uždavinių, suskirstytų į du sudėtingumo lygius. 
3. Uždavinius spręsti galėsite 45 min. 
4. Visus uždavinius išsprendę teisingai, galite surinkti 45 taškus. 
5. Kiekvienas uždavinys turi tik vieną teisingą atsakymą. 
6. Naudotis skaičiuotuvais, kitomis skaičiavimo priemonėmis ir kitų asmenų 
pagalba draudžiama. 
 

NUOTOLINIO KONKURSO EIGA 
 

1. Naršyklėje atidarykite konkurso puslapį www.pangea.lt. 
2. Atidžiai perskaitykite konkurso taisykles ir instrukciją. 
3. Pažymėkite, kad susipažinote. 
4. Pasirinkite savo klasę. 
5. Atsidariusiame langelyje įveskite dalyvio kodą. Jį patikrinkite, paspaudę 

mygtuką „TIKRINTI“. 
6. Jeigu kodas įvestas teisingai, spauskite atsiradusią nuorodą. 
7. Pradėkite spręsti uždavinius (trukmė 45 min). 
8. Uždavinio puslapyje esančių piktogramų paaiškinimas: 
 
 

http://www.pangea.lt/
http://www.pangea.lt/


Piktograma Paaiškinimas 

 

- Puslapio apačioje esančios rodyklės pagalba 
galite pereiti į ankstesnį puslapį. 

 

- Puslapio apačioje esančios rodyklės pagalba 
galite pereiti į kitą puslapį. 

 

- Kiekvienas klausimas įvertintas taškais, juos 
matysite, pradėdami spręsti, uždavinio dešinėje 
pusėje. 

 

- Greitasis perėjimas į norimą puslapį. 

 

-     Puslapio dešinėje, viršuje - laikrodukas, rodantis, 
kiek laiko liko iki konkurso pabaigos. 

 
9. Pasibaigus uždavinių sprendimo laikui, nebegalėsite toliau spręsti. Galėsite tik 

išsiųsti savo darbą. 
10.  Paspaudę mygtuką „SIŲSTI“, įveskite savo vardą, pavardę ir dalyvio kodą. 
11.  Rezultatai bus skelbiami birželio 10 dieną puslapyje www.pangea.lt. 
12.  I-III vietų laimėtojų diplomai bus išsiųsti į mokyklas. Likusiems dalyviams bus 

parengtos elektroninės padėkos, o juos paruošusiems mokytojams - 
elektroniniai pažymėjimai. Juos rasite organizatorių puslapyje adresu: 
www.pangea.lt po rezultatų paskelbimo, kuriuos galėsite atsispausdinti. 

 
Sėkmės sprendžiant! 
 
Pangea organizatoriai 

http://www.pangea.lt/

