
MINTINO SKAIČIAVIMO KONKURSAS 

„MATMINTINIS 2017“ 
 

Nuo 2017 m. sausio 16 d. 

Iki 2017 m. kovo 19 d. 
 

1-10 klasių mokinius  

ir suaugusius kviečiame dalyvauti 

 mintino skaičiavimo konkurse 

„Matmintinis 2017“ 
 

 

Svarbios datos „Matmintinyje“ 2017'aisiais: 
 

 Treniruotės – nuolat, kiekvieną dieną , bet kokiu laisvu laiku, 

internetu, adresu www.miksike.lt 

 Pirmas etapas: 2017 m. sausio 16 d. – kovo 5 d. 

 Antras etapas: 2017 m. vasario 6 d. – kovo 12 d. 

 Trečias etapas: 2017 m. vasario 27 d. – kovo 19 d. 
 

 Ar moki greitai skaičiuoti mintinai? 

Išbandyk savo skaičiavimo mintinai gebėjimus  

Matmintinio 2017 varžybose, kurios jau prasidėjo! 

 
Kas tai – „Matmintinis“? Matmintinis - žodis, sudarytas iš žodžių „MATematikos MINTINas 

skaičiavimas“. Šiuo žodžiu apibūdinamas kompanijos Miksike sukurta mintino skaičiavimo lavinimo programa, 

kurios pagrindu vyksta tarptautinis turnyras. 

Apie turnyrą... Pirmiausiai vyksta treniruotės - jų metu susipažįstama su programa, bandomi įgūdžiai. 

Treniruočių laikas nėra ribojamas. Jei užsiregistravai, tada tavo rezultatas būtų įtraukiamas į rezultatų 

lenteles. Nurodytu laiku vyksta atrankinės varžybos. Atrankines varžybas sudaro trys etapai, kurie būna atviri 

tik nurodytu laiku (įprastai - 3 savaites). Kiekvienas dalyvis, dalyvaujantis konkrečiame varžybų etape, jam 

patogiu laiku gali pradėti varžybas, jas pradėjus jis turi 3 bandymus etapui įveikti, visi trys bandymai kartu 

negali trukti ilgiau nei 20 minučių. Kiekviename etape yra vertinamas tik geriausio bandymo rezultatas. 

Geriausi pakviečiami į respublikos finalą, kuriame reikia rungtis „penkiakovėje“ - specialiose varžybose, 

apimančiose kelias „Matmintinio“ rungtis. 

Kaip pradėti dalyvauti „Matmintinyje“? Pasirinkti „Treniruotės laukas“ ir po to - norimas varžybas. 

Pradžioje bus labai lengva, tačiau neapsigaukite - kuo toliau, tuo uždaviniai sudėtingės... Treniruotės ir 

varžybos vyksta internetiniame tinklapyje http://www.miksike.lt, skiltyje „Matmintinis“. Registruokis  

„Matmintinyje“, kai prisijungsi prie treniruočių su savo vardu ir slaptažodžiu - galėsi palyginti savo pasiektus 

rezultatus su savo mokyklos, rajono, ar šalies žaidėjų rezultatais. 
 

Konkurse negalima naudotis skaičiuotuvais, skaičiavimo programomis, kitų žmonių pagalba. 
 

Linkime sėkmės!  „Matmintinis“ Tau patiks! 

http://www.miksike.lt/
http://www.miksike.ee/
javascript:postLink('trfield',1)
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