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Vieną kartą gyveno trys trikampiai. Vienas iš jų vadinosi Statusis trikampis, nes jis turi vieną statųjį 

kampą, o kiti du kampai smailūs. Kito trikampio vardas buvo Bukasis trikampis, nes turėjo vieną buką 

kampą. Trečiojo trikampio vardas Smailusis trikampis, nes jo visi kampai yra smailūs. Kartą jiems pasitaikė 

graži diena, saulutė šviečia, šildo veidukus, tad jie nusprendė išeiti į žygį. Trikampiai susikrovė daiktus ir 

iškeliavo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Eina eina trikampiai, kur smėlėtas takelis veda, ir prieina takelio išsišakojimą. Išsišakojimas takelį 

dalino į tris kitus takelius. Pirmas takelis vedė į Įvairiakraščių trikampių kaimelį, antras į Lygiašonių 

trikampių užeigą, o trečias į Paslaptingąjį trikampių mišką. Kadangi trečiojo takelio pavadinimas skambėjo 

įdomiausiai,  jie patraukė ten.  

 

 



 

-Ar jums neatrodo šie medžiai kiek keistoki?- klausia trikampių Bukasis trikampis. 

-Taip, tikrai. Jie kvadratiniai, nors einame į Paslaptingąjį trikampių mišką, o ne kvadratų,- sako Statusis 

trikampis. 

Trikampiai žvalgėsi po mišką ir pamatė dar keistesnį dalyką. Ant suoliuko sėdėjo trikampis, kurio visų 

kampų suma buvo ne 180 laipsnių kaip visų normalių trikampių, o 210 laipsnių.  

-Ko verki?- paklausė smailusis trikampis.  

Šis atsakė: 

-Aš verkiu, nes man Piktosios trikampių karalienės pavaldiniai nukando vieną kampą, nunešė jį Piktajai 

trikampių karalienei ir aš tapau nenormalus. 

-Tai keliaujame su mumis! Atgausime tavo kampą ir ją pamokysime. 

 

 

Ėjo visi trikampiai miško takeliu, kuris vedė pas Piktąją trikampių karalienę ir sutiko dar vieną nelaimėlį. 

Bukasis trikampis sako: 

-Kas gi tau atsitiko, Įvairiakrašti trikampi? 



-Piktosios karalienės pavaldiniai pagrobė mano vaikelį ir nežinau, ką gi dabar daryti,- sako Įvairiakraštis 

trikampis.  

Smailusis trikampis atsako: 

-Ach, tie nenaudėliai! Jie net vaikus pagrobinėja. Eime su mumis! Atgausime tavo vaikelį ir ją pamokysime. 

-Labai jums ačiū!- dėkoja jiems Įvairiakraštis trikamapis. Kuo toliau visi trikampiai eina, tuo tamsesnis ir 

gūdesnis miškas darosi. Eina nedrąsiai trikampiai ir prieš juos atsiranda milžiniški vartai.  

-Na ir dideli tie vartai!- sako nelaimėlis, kuriam nukando kampą. Norint tuos vartus praeiti reikėjo išspręsti 

uždavinį. Uždavinys skambėjo šitaip: apskaičiuokite priekampio dydį. Visi trikampiai įjungė savo protus ir 

pradėjo mąstyti. 

 

Įvairiakraštis trikampis sako: 

-Klausykit! Juk trikampyje kampai yra sužymėti vienodu lankelių kiekiu. Tai reiškia, kad visi kampai yra 

vienodo dydžio.  

-Vadinasi, reikia iš 180 laipsnių atimti 60 laipsnių, nes tie kampai yra gretutiniai. Tai gausime priekampio 

dydį,- priduria Smailusis trikampis.  

Statusis trikampis sušunka: 

- Jau žinau atsakymą! 120 laipsnių.  

Vartai atsidarė ir trikampiai nužingsniavo toliau. Beeidami jie užklydo į kaimelį, jis buvo be pavadinimo. 

Namai buvo apgriuvę, apdegę, gyventojai nelaimingi. 

-Kas šitame kaimelyje atsitiko?- paklausė Bukasis trikampis vieno miestelio gyventojo. 

-Čia buvo Piktoji trikampių karalienė ir sugriovė mūsų namus,- atsakė kaimelio gyventojas. 

-Ach, ir vėl ji! Einame kartu su mumis ir pamokysime ją,- pasiūlė kaimelio gyventojams Statusis trikampis. 

Jie sutiko ir nukeliavo kartu su trikampiais. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jau buvo matyti Piktosios trikampių karalienės pilies viršūnė. Trikampiai susidarė planą, kaip įveiks sargybą 

ir Piktąją trikampių karalienę. Jie pradėjo veikti. 

-Kas ten tokie? Ar tik ne bevardžio kaimelio gyventojai, kurių kaimelį neseniai suniokojo mūsų 

karalienė?-pasiteiravo vienas sargybinis. 

-Panašu, kad jie nenusiteikę gerai. Jie mus puola! Ir dar kaip tik visi sargybiniai ,išskyrus mus, kažkur išvyko. 

Ginkis!- šaukia antrasis sargybinis. 

Trikampiai nugalėjo sargybą ir įsibrovė į Piktosios trikampių karalienės pilį! 

-Kur mano sargyba! Ką jūs čia veikiate? Ko jūs norite iš manęs?-šaukia Piktoji trikampių karalienė. 

-Sumokėk mums už mūsų suniokotą kaimą, atiduok tavo pavaldinių nukąstą kampą ir grąžink 

Įvairiakraščiam trikampiui jo vaiką, kitaip tave nudėsime! 

Piktoji trikampių karalienė parodė jiems, kur yra trikampio kampas, sumokėjo už suniokotą kaimą ir 

atidavė Įvairiakraščiam trikampiui jo vaiką. 

Piktoji trikampių karalienė nešė kudašių ir paspruko. Trikampiai padėkojo Stačiajam, Smailiajam ir 

Bukajam trikampiams ir nuėjo, kas kur sumąstė. Statusis, Smailusis ir Bukasis trikampiai nužygiavo namo. 

Taip daugiau niekada ir nebesutiko Piktosios trikampių karalienės. Turbūt skradžiai žemę prasmego.  


