
 

 

Užduočių bankas  

9–10 kl. Probleminiai uždaviniai ,,Bitės“ 

 

Medžiagos naudojimo tikslingumas: Matematinio raštingumo ugdymas. 

Užduotys  

 

Bitės, prisitaikiusios rinkti žiedinių augalų nektarą ir žiedadulkes, yra labai svarbios ir 

augalų apdulkinimo procese. Bitės yra paplitusios visame pasaulyje, išskyrus Antarktidą. Dauguma 

bičių rūšių yra pavieniai gyvūnai, įsikuriantys lizdus urveliuose žemėje, medžiuose ir kt. Tokios bitės 

į darbininkių, tranų ar motinėlių kastas nesiskirsto. Dauguma pavieniai gyvenančių bičių rūšių 

geluonies neturi arba jei ir turi, puola retai. Tik medų nešančių bičių genčiai priklausančios bitės 

gyvena bendruomenėmis ir gamina medų. Žymiausia šios genties rūšis yra naminė bitė – pagrindinė 

pasaulyje auginama bičių rūšis. 

1 – tranas, 2 – motina 3 – bitės darbininkės. Bičių lizdas susideda iš vaško lipdinių — korių. Bičių 

korys susideda iš daugelio tūkstančių visiškai vienodo dydžio šešiakampių akučių. 

 

 

1 klausimas: BITĖS 

Skrendanti bitė per sekundę suplasnoja 300 kartų. Kiek kartų bitė suplasnos per 1 h? 

A 18 000 kartų 

B 10 800 18 000 kartų 

C 300 kartų 

D 1,08 *106 kartų 

 

 

2 klausimas: BITĖS 

Bitės medaus pūslė (bitės kūno vidaus organas) yra indas ar maišas, kuriuo bitė parneša namo medų 

ar vandenį. Bitės medaus pūslėje telpa iki 60 mg nektaro. Per dieną ji gali atnešti iki 400 mg, per visą 

gyvenimą iki 8 g nektaro. Kiek apytiksliai dienų gyvena bitės? 

A 20 dienų 

B 7 dienas 

C 15 dienų 

D 50 dienų 

 

 

3 klausimas: BITĖS 

Bitės, kol pagamina 0,5 kg medaus, nuskrenda kelią, lygų 3 

apskridimams apie Žemės rutulį. Kuris atsakymas nusako bitės nuskristą 

kelią? 



A 40 035 km 

B 120 161,52 km 

C 60 052,5 km 

D 38 250 km 

 

 

4 klausimas: BITĖS 

Iš 0,5 kg vaško bitės nulipdo korį, kuriame gali tilpti 18 l 

vandens. Kiek vaško prireiks, norint pasiūti korius, 

kuriuose tilptų 75% vandens daugiau? 

A 1,875 kg 

B 1,5 kg 

C 0,875 kg 

D 1 kg 

 

 

 

 

           Sudarė vyr. matematikos mokytoja Teresė Kvecienė, remiantis: 
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2. PISA tyrimų ataskaitų rekomendacijos 

 

 

  

Žemės skersmuo 

12 756 km. 


