
KINGS -  tai tarptautinės matematikos ir anglų kalbos olimpiados, skirtos visiems norintiems tobulėti 

inovatyviai ir įdomiai. Kiekvienas gali prisijungti prie sparčiai augančios tarptautinės KINGS 

komandos ir tapti Geriausių mokinių klubo nariu bei mesti drąsų iššūkį sau! 

✓ Kings olimpiadose Gruzijoje, Estijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje kasmet dalyvauja daugiau nei 

300 000 mokinių! 

✓ KINGS olimpiadose Lietuvoje dalyvauja daugiau nei 360 mokyklų; 

✓ Per pusantrų metų Lietuvoje 180 mokinių jau laimėjo prizines vietas!  

Kings komanda Rudens sezoną pradeda su naujais vėjais! Didelės dalies dalyvių pageidavimu, 

siekiant lengvesnio prieinamumo bei patogumo, nuo 2017 m. rudens kvalifikaciniai Kings olimpiadų 

etapai vyks internetinėje platformoje, todėl keičiasi olimpiados organizavimo bei vykdymo tvarka:  

A) Kvalifikacinį olimpiados etapą mokykloje gali organizuoti anglų kalbos/ matematikos 

mokytojas/ -ai, prisiregistravę adresu www.kings.lt/registracija , mokytojams skirtoje platformoje. 

Tokiu atveju, mokytojas atlieka olimpiados dalyvių registraciją, suteikia jiems unikalius dalyvių 

kodus, su kuriais mokiniai gali prisijungti prie sistemos ir susikurti 

paskyrą  www.kings.lt puslapyje.   

ARBA  

B) Bendru mokyklos administracijos sutarimu, nusprendus neorganizuoti kvalifikacinio olimpiados 

etapo mokykloje, mokiniai turi galimybę prisijungti prie sistemos savarankiškai su dalyko mokytojo 

suteiktais asmeniniais kodais. Mokytojo užregistruoti mokiniai, gavę unikalų dalyvio kodą, 

gali spręsti testą namuose, savarankiškai.   

Kvalifikacinių etapų užduotys prieinamos internete nuo spalio 16 iki 27 dienos ir yra visiškai 

nemokamos. Į finalą pateks olimpiados dalyviai, surinkę svertinį balų skaičių, atitinkantį bazinį žinių 

lygį. Finaliniai etapai vyks net 6-uose olimpiadų centruose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 

Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje (tikslūs adresai nurodyti www.kings.lt puslapyje, skiltyje „vietos“). 

Matematikos finalas - lapkričio 19 d., anglų kalbos finalas- gruodžio 3d. Jei turite papildomų 

klausimų, susisiekite el.paštu: info@kings.lt  

Finale dalyvių laukia šaunūs prizai:  

         I-oji vieta: Planšetinis kompiuteris (x20);  

II-oji vieta: Išmanusis laikrodis (x20);  

III-oji vieta: Išmanioji apyrankė (x20); 

Taip pat, 3 sėkmingiausi mokiniai laimės išsvajotuosius riedžius! 

Prizinio fondo vertė- net 15 000 Eur!  

Šokite į galimybių traukinį ir leiskitės į nuotykių kupiną kelionę kartu su KINGS!  
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