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Serijos „Šiuolaikiškas žvilgsnis į ...“ vadovėlis skirtas programavimui Paskalio kalba. Nors daugelyje mokyklų 
jau mokoma programavimo C++, galbūt kam nors prireiks ir šios mokymo priemonės.   

Visi pristatomi leidiniai vis dar gali būti geri mokinių ir mokytojų pagalbininkai. Siūlome pasinaudoti reta 
galimybe įsigyti istoriškai reikšmingus ir prasmingus TEV sukurtus leidinius mažesnėmis kainomis.
Jos beveik sutampa su leidinių savikaina, bet galioja tik 2018–2019 m. m. 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

Serija „Matematikos bibliotekėlė“

Ši matematinių įdomybių serija buvo sumanyta kaip pagalba mokytojams ir 
mokiniams, kuriuos domina netradiciniai, nekasdieniai matematikos klausi-
mai ir problemos. Knygutės skirtingos – nuo elementarių kombinatorikos 
užduočių  iki paslaptingų  šifrų istorijų – bet tikrai naudingos.

po 2  Eur

Rengiant mokinius 
fizikos brandos eg-
zaminui, tikrai verta 
išbandyti knygutes
 „Pasirengimo baigia-
miesiems egzaminams 
medžiaga. Fizika“. 
Užduotys jose atitinka 
tas, kurios būna per 
egzaminus, o spren-
dimai yra išsamūs ir 
tikslūs.

po 2 Eur

MATEMATIKA

Nepakartojami vakaro skaitiniai – puiki 
pagalba mokytojams, dirbantiems pagal 
vadovėlius „Matematika Tau“ V ir VI klasėse. 
Metodiniai patarimai, uždavinių sprendi-
mai ir atsakymai, sąsajos su atitinkamomis 
kompiuterinėmis sprendyklėmis.

6 Eur

Beje, MIKO knygoje PP 9–10 mokytojams pateikta:
visų vadovėlio užduočių sprendimai Free Pascal progra- •
mavimo kalba; 
visų darbų programų kodai Free Pascal ir C++ kalbomis;•
Free Pascal ir C++ kalbų pagrindinių•
konstrukcijų palyginimas.

po 4 Eur



Tai jau trečiasis šios mokymo priemo-
nės leidimas. Joje išplėsta teorinė dalis,
pateikiama daugiau uždavinių sprendi-
mo pavyzdžių ir savarankiško darbo
užduočių, priderintų prie IX–XII klasių 
ekonomikos programų. Praktikumas
labai naudingas jauniems, pradedan-
tiems mokytojams, kuriems trūksta eko-
nomikos uždavinių sprendimo įgūdžių.

Ši mokomoji priemonė skirta 
visiems orientuotiems į praktinį žinių 
taikymą skaitytojams, žvelgiantiems 
į ekonomiką kaip į taikomąjį mokslą. 
Joje daug įvairių užduočių, testų, 
parengtų ir pateikiamų pagal 
ekonomikos ir verslumo standartuose 
bei programoje nurodytas temas.
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Jei nenurodyta  
kitaip, visos šiame 

leidinyje paminėtos 
akcijos, kainos ir 
nuolaidos galioja 

 iki 2019 m.  
kovo 31 d.

NENARŠYKITE PO KNYGYNUS!
Šiuos leidinius už akcijines kainas galima įsigyti tik leidykloje.

Perkant bent už 27 Eur – pristatymas nemokamas.

Nors ši knygutė parengta  
2010 m., joje išspręsti 
uždaviniai vis dar 
puikiai tinka visiems 
besiruošiantiems „Bebro“ 
konkursui ar šiaip besido-
mintiems netradiciniais 
informatikos uždaviniais.

KALBŲ MOKYMASIS

EKONOMIKA

Labai įdomios struktūros žodynas, 
padedantis įtvirtinti anglų kalbos 
žinias. Jame aprašyta 5000 dažniausiai 
vartojamų žodžių, pateikiant ne tik jų 
lietuviškus atitikmenis, bet ir angliškus 
reikšmės paaiškinimus. 

Tai antrasis pataisytas ir papildytas „Enciklopedinio kompiuterijos žodyno“ leidimas. Jame 
aprašyta apie 4000 kompiuterijos terminų ir leksinių vienetų. Pateikiamos ne tik terminų 
apibrėžtys, komandų, mygtukų, trumpų frazių pavadinimai, bet ir išsamesni paaiškinimai, 
žodžių vartojimo pavyzdžiai, įdėta nemažai iliustracijų.

Ši knyga skiriama norintiems geriau 
išmokti vokiečių kalbą mokiniams, 
aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų studen-
tams bei visiems, lankantiems vokiečių 
kalbos kursus. Ją sudaro 20 temų apie 
Vokietiją ir vokiečių bei austrų gyvenimą.

Kartas nuo karto visuotinis susidomėjimas 
išmaniaisiais žaislais, kaip antai: plazmos rutuliu, 
jo-jo, besivartančia spyruokle, diabolu, užplūsta 
įvairias šalis, taigi neaplenkia ir Lietuvos. Žinomo 
mokslo populiarintojo Romualdo Karazijos kny-
goje pasakojama apie daugelį panašių žaislų – ir 
neseniai išrastų, ir žinomų nuo seno. Internete 
sukurtas knygos puslapis idomu.tev.lt , kuriame 
demonstruojama kaip veikia įdomiausi žaislai.

Nėra geresnio būdo pasirengti „Kengūros“ konkursui kaip spręsti „Kengūros“ uždavinius. Šiose knygutėse yra 
šimtai net keliais būdais išspręstų 2000–2009 m. konkursų uždavinių visose amžiaus grupėse.

Populiariausią „Kengūros“ leidinį „Nykštuką“ konkurso 
organizatoriai Juozas Mačys ir Lucja Nonievič išvertė į rusų 
(„Neposeda“) ir lenkų („Puchatek“) kalbas. Tai turėtų būti la-
bai patogu rengiant „Kengūros“ konkursui tautinių mažumų 
mokyklų pradinukus. 
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