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MATEMATIKOS PATIKROMS
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Kas antri metai mokinius ir mokytojus užgriūva patikros. Nesvarbu, kaip pavadintos – diagnostiniais ar 
standartizuotais testais, PUPP ar VBE – esmė yra ta pati. Mokiniai turi per fiksuotą laiką išspręsti tam tikrą 
skaičių uždavinių. Mokytojai stengiasi parengti mokinius tokiam išbandymui. Mes tikime, kad siūlomi 
užduočių rinkiniai ir darbo sąsiuviniai yra geriausi pagalbininkai tiek mokiniams, tiek ir jų mokytojams. 

SErija „MatEMatiKoS laBiriNtai“
Šie užduočių rinkiniai skirti matematikos pamokų II, IV, VI klasėse metu 
nagrinėtai medžiagai įtvirtinti. Knygutėse pateikta po 10 užduočių (VI kla-
sei – 12), kurių kiekvieną sudaro po 20 skirtingo sudėtingumo uždavinių.  
Autorės kruopščiai atrinko uždavinius, susijusius su artimiausia vaiko aplin-
ka bei per pamokas įgytomis žiniomis. Prieš sprendžiant mokiniams reikės 
atpažinti, iš kokios matematikos srities uždaviniai yra, o tada pasirinkti tin-
kamus sprendimo būdus. Kiekvienos užduoties yra 2 analogiški variantai. 
Knygučių pabaigoje pateikiami visų uždavinių atsakymai. 

Šie darbo sąsiuviniai skirti pasitreniruoti prieš Nacionalinį mokinių 
pasiekimų patikrinimą arba pasikartoti atitinkamos klasės kursą. Čia gali-
ma rašyti, braukyti, braižyti, o įveikus kiekvieną užduotį – džiaugtis pasieki-
mais. Kiekvienoje knygutėje pateikta po 10 skirtingų pavyzdinių užduočių, 
labai panašių į standartinę NMPP užduotį. Kiekvieną jų sudaro įvairių temų 
uždaviniai. Knygutėse pateikti visų uždavinių atsakymai. Mokiniams tai 
puiki proga pasitreniruoti prieš patikrą,  užpildyti pastebėtas didesnes ar 
mažesnes mokymosi spragas, prisiminti ir pakartoti anksčiau nagrinėtas 
temas. 

SErija „NacioNaliNiS MoKiNių 
PaSiEKiMų PatiKriNiMaS“

*  Visa per aštuonerius metus mokykloje nagrinėta 
     matematikos medžiaga vienoje knygutėje.  

*  Kiekviena kartojimo tema susideda iš glaustos  
     teorinės dalies ir daugybės įvairių uždavinių. 

*  Net 34 temos – visada galima pasirinkti  
     sunkiausiai „įkertamas“.

*  Efektingas kurso kartojimas: sprendi užda-  
     vinius – pasiruoši mokymuisi gimnazijoje.

*  Kiekviena užduotis sudaryta iš 20 uždavinių 
     – jie apima visą matematikos kursą.  

*  Knygutėje net 20 tokių užduočių: galima  
     repetuoti patikrinimą net 20 kartų. 

DVi PUiKioS galiMyBėS ProgiMNazijojE įgytų MatEMatiKoS žiNių KartojiMUi:
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Perkant po 10 ir daugiau bet kurio pavadinimo šiame 
leidinyje pristatomų knygučių vienu užsakymu bus taikoma 
išskirtinė kaina. Ją sužinosite užsakydami knygutes interneto 
parduotuvėje tevukas.lt arba pirkdami leidykloje. 
Perkant daugiau, kiekviena knyga kainuos pigiau!



į PagalBą aBitUriENtUi. MatEMatiKa 2011-2015  
Šioje knygutėje pateikta ankstesnių metų 
matematikos brandos egzaminų medžiaga. 
Čia rasite pagrindinių ir pakartotinių sesijų 
uždavinius su sprendimais, vertinimo 
instrukcijomis ir atsakymais. Puiki priemo- 
nė norintiems parepetuoti būsimą 
egzaminą.

 MatEMatiKoS UžDUotyS 
Ši knygutė – tai darbo sąsiuvinis, kuria-
me galima rašyti, braižyti, braukyti, kol 
pasieksite užsibrėžtą tikslą. Joje pateikta 
10 skirtingų užduočių, labai panašių į 
PUPP užduotį. Dauguma uždavinių yra 
struktūrizuoti,  visų atsakymai pateikti 

knygutės pabaigoje. Tai puiki galimybė susipažinti su 
PUPP uždavinių pateikimo struktūra, įvertinti užduoties 
sudėtingumo lygį, pasitikrinti žinias prieš patikrą. 

PagriNDiNėS MoKyKloS MatEMatiKoS 
KUrSo KartojiMo MEDžiaga
Ši knygutė skirta visiems, kurie nori ne 
tik pasitreniruoti prieš patikrą spręsdami 
uždavinius, bet ir pakartoti teorinius faktus, 
formules, savybes.
Visas pagrindinės mokyklos matematikos 

kursas suskirstytas į 30 skyrių. Kiekviename jų pirmiausia 
glaustai ir aiškiai primenama teorija su ją iliustruojančiais 
pavyzdžiais, o tada pateikiami uždaviniai savarankiškam 
darbui. Visų uždavinių atsakymus rasite knygutės 
pabaigoje, o sprendimus – interneto svetainėje  
vadoveliai.lt/PUPP-KKM.

MatEMatiKoS tEStai 
Tai puiki priemonė norintiems greitai 
pasitikrinti žinias. 25 skyreliai apima visas 
pagrindinės mokyklos skaičių teorijos, 
algebros, geometrijos, tikimybių teorijos 
ir statistikos temas.
Knygutėje rasite skirtingo sunkumo 

užduočių, tarp jų ir nestandartinių, lavinančių gebėjimą 
spręsti problemas, orientuotis nekasdienėse  
situacijose. Knygutės pabaigoje pateikti visi atsakymai.

DarBo SąSiUViNiai 
Tai neįkainojama pagalba tiems, 
kuriems per 10 mokyklinių metų 
taip ir nepavyko susibičiuliauti 
su matematika. Visos temos kar-
tojamos nagrinėjant konkrečius 
pavyzdžius, kartu įterpiant trumpus 
ir labai aiškius teorinius komentarus, 

taisykles, formules, reikalingas sprendimui.  
Prie kiekvieno pavyzdžio yra analogiškas uždavinys, skir-
tas savarankiškam darbui. Po visų temų rasite kartojimo 
užduotis, o po jų – visų uždavinių atsakymus.

MatEMatiKoS DarBo SąSiUViNiS  
(su sprendimais internete)
Šiuolaikiškiausia priemonė 
besiruošiantiems matematikos VBE – 
darbo sąsiuvinis, kuriame yra 8 užduotys, 
atitinkančios egzamino programą. 
Visi uždavinių atsakymai ir sprendimai 
pateikti svetainėje vadoveliai.lt/VBE-DS.

KUrSo KartojiMo MEDžiaga. 12 KlaSė 
Ši knygutė skirta norintiems prieš 
egzaminus pakartoti teorinius faktus, 
apibrėžimus, taisykles ar formules ir 
pasitreniruoti sprendžiant konkrečios 
temos uždavinius.
Visas XI–XII klasių matematikos kursas 
suskirstytas į 26 skyrius. Kiekvieną jų 

sudaro teorinė dalis su pavyzdžiais, po kurių yra 30 VBE 
struktūrą atitinkančių uždavinių. Jų atsakymai tradiciškai 
pateikiami knygutės pabaigoje.

MatEMatiKoS tEStai  
Vienas būdų pasirengti egzaminui – 
išspręsti kaip galima daugiau ir kuo 
įvairesnių uždavinių. Ši knygutė leidžia 
greitai pakartoti visą vidurinės mokyklos 
matematikos kursą sprendžiant testus. Joje 
rasite net 587 testus išskirstytus į 27 temas. 
Visi atsakymai pateikti knygutės pabaigoje.

tEMiNėS KartojiMo UžDUotyS  
Mėgstamiausia korepetitorių knyga, 
kurioje yra net 1150 uždavinių, suskirstytų 
į 34 visą mokyklinį matematikos 
kursą apimančias temas. Visų temų 
uždaviniai suskirstyti į pagrindinius (jie 
skirti vidutinių gebėjimų mokiniams) 
ir sunkesnius (aukštesnių gebėjimų 
mokiniams). Po jų seka užduotis 

,,Pasitreniruokime prieš egzaminą“ – tai galimybė 
visapusiškai pasitikrinti savo žinias.
Knygutės pabaigoje yra visų uždavinių atsakymai.
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8 5 2729318 
8 5 2729020NENARŠYKITE PO KNYGYNUS!

E. parduotuvėje tevukas.lt kainos iki  30 % žemesnės!
Perkantiems bent už 27 Eur – pristatymas nemokamas.

Jei nenurodyta  
kitaip, visos šiame 

leidinyje paminėtos 
akcijos, kainos ir 
nuolaidos galioja 
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Pačios Universaliausios Pasiruošimo Priemonės
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