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Šiame leidinyje nurodytos 
kainos ir nuolaidos galioja 

tik perkant interneto 
parduotuvėje tevukas.lt 

arba leidykloje.

Skaitmeniniai

        pagalbininkai

MOKYTOJAMS IR MOKINIAMS
Visi naujieji leidyklos TEV vadovėliai turi ir visada turės  

interaktyvias skaitmenines versijas (e.vadovėlius).

Plačiau apie skaitmeninių vadovėlių savybes ir prenumeratos sąlygas skaitykite evadoveliai.lt. 
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Mokyklos, 2018–2019 m. m. perkančios 1. TEV matematikos, informatikos arba 
ekonomikos vadovėlius, gali nemokamai užprenumeruoti atitinkamus skaitmeninius 
vadovėlius kiekvienam mokiniui (kiek perkama popierinių, tiek e. vadovėlių galima 
užsakyti svetainėje tevukas.lt/prasymai).
Mokyklos, anksčiau pirkusios2.  šiuos vadovėlius, gali skaitmeninius vadovėlius  
prenumeruoti urminėmis kainomis (kuo daugiau užsakoma, tuo mažesnė vieneto 
kaina). Prieš užsakant skaitmeninius vadovėlius svetainėje tevukas.lt/prasymai, kainą 
galima sužinoti įrašius į skaičiuoklę prenumeruojamų egzempliorių kiekį. 

Akcijos!

Urmo kainos 
nuo 1 EUR!!! 

IN
FO

Bet kurį vadovėlį galima prenumeruoti pusei metų, metams arba trims metams. 
2018–2019 m. m. skaitmeninius vadovėlius galima užsakyti jau dabar interneto puslapyje  
tevukas.lt/skaitmeniniai_2018-2019.
Prenumeratos laikas skaičiuojamas nuo e. vadovėlio įsigijimo (aktyvavimo) dienos.

AKCIJA 3 = 2
Prenumeruojant bet kurį vadovėlį iš karto trims metams, 
mokėti reikės tik už dvejus. 

IN
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E. vadovėliai internete veikia su visomis naujausiomis naršyklėmis. 
Norėdami pasitikrinti, ar jie veikia su Jūsų naudojama naršykle, 
nuo liepos 1 d. svetainėje evadoveliai.lt galite išbandyti pasirinktą 
demonstracinį vadovėlį.

Prenumeruokite, prisijunkite su savo slaptažodžiu bet kokiame įrenginyje: kompiuteryje, planšetėje ar 
išmaniajame telefone su Windows, Android ar iOS ir vartykite vadovėlius. Jūsų patogumui: 

interaktyvus turinys, teksto paieška;•	
visų uždavinių atsakymai;•	
tiesioginės nuorodos į internetą; •	
užduočių pradinių duomenų failai (tik serijos „Pasaulis kompiuteryje“ vadovėliuose);•	
filmuoti kiekvienai temai svarbiausių uždavinių pavyzdžių sprendimai  (tik serijos „Matematika Tau plius“ •	
vadovėliuose XI–XII klasėms).  

PAVASARIS

2018–2019
mokslo metai



Užsiprenumeruoti KURK produktus ateinantiems mokslo metams galima jau dabar interneto svetainėje 
tevukas.lt/kurk_2018-2019.

KURK-SKD yra parengti pagal vadovėlių komplektų „Matematika Tau plius“ savarankiškų ir kontrolinių darbų 
knygutes nuo V iki XII klasės. 2018 – 2019 m. m. bus galima įsigyti 6 rūšių KURK-SKD.

Dirbdami su KURK-SKD, galėsite: 
Pasinaudoti siūlomomis pavyzdinėmis užduotimis. •	
Susikurti naujas užduotis: •	

         a)  pertvarkydami pavyzdines užduotis pagal savo poreikius; 
         b)  pasirinkdami uždavinius iš pateikto uždavinių sąrašo; 
         c)  papildydami savo sukurtais uždaviniais. 
Pertvarkyti ar kurti pakanka vieną variantą – antrasis su panašiais 
uždaviniais ir abiejų variantų atsakymai bus sugeneruoti automatiškai! 
Visas užduotis bei atsakymų lapus galima: 

peržiūrėti ekrane; •	
išsispausdinti ant popieriaus; •	
išsaugoti ateičiai aplanke „Mano rinkiniai“; •	
spausdinti į failą PDF (arba XPS) formatu, persiųsti kolegoms ar mokiniams. •	

KURK valdymas labai paprastas – 9 pagrindiniai mygtukai, uždaviniai perkeliami, pridedami ar panaikinami 
tempiant arba spragtelint pele. 

tev.lt/kurk

ŠiuolaikiŠkas įrankis kūrybiŠkiems  
mokytojams

Prenumeruojant1.  4 ar daugiau KURK-SKD vienu užsakymu, suteikiama 25 % nuolaida 
nuo visos prenumeratos kainos.
Mokytojams, asmeniškai prenumeruojantiems2.  KURK-SKD su TEV nuolaidų kortele – 
išskirtinės kainos (jas pamatysite prisijungę prie e. parduotuvės tevukas.lt su savo  
nuolaidų kortele). 
Prenumeruojant bet kurį konstruktorių iš 3. karto trejiems metams, mokėti reikės tik už 
dvejus.
Kiekvienais metais, 4. pratęsiant KURK-SKD prenumeratą iki galiojimo pabaigos  
(spalio 1 d.), bus taikomos lojalumo nuolaidos.Akcijos!

Kompiuterinis užduočių rinkinių konstruktorius (KURK) – tai TEV sukurta programėlė valdanti skaitmeninius 
užduočių bankus (uždavinių duomenų bazes) ir leidžianti mokytojams per kelias minutes susikurti užduočių 
rinkinius savarankiškiems, kontroliniams darbams, testams, žinių patikrinimams ir pan.

KURK-VBE-MAT skirtas mokytojams, rengiantiems abiturientus.  Jo uždavinių bazę sudaro 
visų nuo 1999–2017 m. vykusių Valstybinių matematikos brandos egzaminų uždaviniai 
su atsakymais ir vertinimo instrukcijomis. Uždaviniai yra pateikti pagal temas (9 temos, 33 
potemės) ir kiekvienoje potemėje išdėstyti sunkėjimo tvarka. Veikimo principas visiškai 
analogiškas KURK-SKD, tik egzaminų užduočių banke nėra antrojo varianto.

IN
FO Norint išbandyti demonstracines KURK versijas (KURK-SKD-PRO, KURK-SKD-GYM ar KURK-

VBE-MAT), reikia registruotis svetainėje tevukas.lt/prasymai. 



ŠiuolaikiŠkas įrankis kūrybiŠkiems  
mokytojams

kompiuterinės sprendyklės – 
tai ne žaidimai!  

Nors sprendyklių 
„Matematika Tau – E“ 
pavadinimas rodo jų 
sąsają su populiariausia 
Lietuvos mokyklose 
vadovėlių serija, iš 
tikrųjų jos yra sukurtos 
ne pagal vadovėlius, o 
pagal atitinkamos klasės 
programą (V, VI ar VII).

Čia rasite ne tik tipinių 
uždavinių sprendimo 
algoritmus, bet ir 
teorines temas, užduotis, 
susietas su kitais 
mokymo dalykais. 

TEV kompiuterinės sprendyklės skirtos vaikams, kuriems spręsti uždavinius kompiuteriu patinka labiau nei 
ant popieriaus. Pagrindinės savybės:

kiekvienoje temoje yra •	 be galo daug skirtingo sudėtingumo uždavinių;
dvi veiksenos („Mokausi“ ir „Pasitikrinu“); •	
programėlė vertina sprendimo teisingumą; •	
pažymi, kurioje vietoje padaryta klaida, parodo teisingą sprendimą;•	
neišsprendus teisingai, neleidžia pereiti prie kito uždavinio („Mokausi“ veiksenoje). •	

Todėl šios sprendyklės puikiai tinka diferencijuotam mokymui, taip pat vaikų su specialiais poreikiais 
matematikos uždavinių sprendimo įgūdžiams lavinti. 

Sprendyklių rinkinys  
„Trys viename“ 
apima šias pradinio ir 
pagrindinio ugdymo 
matematikos temas: 
aritmetiką, paprastąsias 
ir dešimtaines 
trupmenas.

Tačiau galima įsigyti 
ir atskiras sprendykles 
kiekvienai temai. 

Vyresniems mokiniams 
siūlome sprendyklę 
„Tiesinės lygtys“, kurioje 
nagrinėjami net 10 tipų 
lygčių sprendimai. 

Veikia su Windows 7, 8 (8.1) arba 10. 

tev.lt/sprendykles
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miko knygos kiekvienam mokytojui
mikoknygos.lt

MIKO knyga – tai unikalus technologinis produktas, skirtas interaktyviai perteikti, saugoti, tvarkyti ir pap-
ildyti informaciją. 
Svarbiausios savybės: 
a)  Viskas viename. Tame pačiame atmintuke sudėti visų reikalingų knygų tekstai (pvz., vadovėlis, 
      uždavinynas, mokytojo knyga – mokyklinių vadovėlių atveju), naudingų nuorodų puslapis (su galimybe 
      pasipildyti jų sąrašą pačiam) ir užrašų knygutė – katalogas MANO. 
b)  Mobilumas. Su ta pačia priemone galima dirbti namų kompiuteryje, demonstruoti jos turinį per multi- 
      medijos projektorių klasėje, naudotis turint interaktyvią lentą. 
c)  Informacijos laikmena. Užrašų knygutėje galima ne tik užsirašyti savo pastabas, užduotis, pamokų planus,
      bet ir susidėti tekstus, iliustracijas, garso ir vaizdo failus, kurių gali prireikti mokymo procese. 
d)  Papildymo galimybė. Tiesiog MIKO knygos puslapiuose galima „klijuoti“ primintukus, užsirašinėti pasta-
      bas, pasižymėti nuorodas į internetą arba pasiekiamus failus, įtraukti papildomus puslapius.

*Papildomos sąlygos:
Pasiūlymas galioja, jei vadovėlių 1. perkama bent vienai klasei (ne mažiau kaip 20 kiekvienos dalies egzempliorių). Jei klasėse 
yra mažiau mokinių, kreipkitės – pasitarsime dėl nuolaidos dydžio.
Būtina užpildyti prašymą internete 2. tevukas.lt/prasymai.
Jei mokykla yra gavusi nemokamų MIKO knygų arba pirkusi jas lengvatinėmis sąlygomis, nuolaidų dydis gali keistis. 3. 
MIKO knygų garantinis laikotarpis – 2 metai. Garantiniu laikotarpiu jas galima 4. nemokamai atnaujinti 2 kartus.

www.tev.lt                              www.tevukas.lt             www.vadovėliai.lt

rinkodara@tev.lt
pardavimai@tev.lt

Mokslininkų g. 2a,
LT-08412 Vilnius

8 5 2729318 
8 5 2729020

NENARŠYKITE PO KNYGYNUS!
E. parduotuvėje tevukas.lt kainos iki 30 % žemesnės!

Perkant bent už 27 Eur – pristatymas nemokamas.

• „Matematika Tau plius“ V–XII klasėms
• „Tavo bičiulis kompiuteris“ V–VIII klasėms
• „Pasaulis kompiuteryje“ IX–X klasėms
• „Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimo pagrindus“ IX–X klasėms
• „Šiuolaikiškas žvilgsnis į kompiuterinę leidybą“ IX–X klasėms
• „Šiuolaikiškas žvilgsnis į tinklalapių kūrimą“ IX–X klasėms
• „Pasaulis kompiuteryje“  XI–XII klasėms
• „Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimą. C++“  XI–XII klasėms
• „Ekonomika ir verslumas IX–X klasėms“
• „Ekonomika XI–XII klasėms“ 

Mokyklos, 2018–2019 m. m. perkančios (arba anksčiau pirkusios ir 
nepasinaudojusios pasiūlymu) išvardytus vadovėlius:

atitinkamas MIKO knygas gali įsigyti su 50 % nuolaida!* 

Akcija!

–50 %

2018 metais pasirodys pirmosios MIKO knygos (matematika, 4 viename) internete, kurias nemoka-
mai galės išbandyti visi dabartiniai MIKO knygų atmintukuose naudotojai. Jos skirtingoms klasėms 
internete atsiras skirtingu laiku. Todėl, užpildę prašymo formą svetainėje tevukas.lt/prasymai, sekite 
informaciją mūsų naujienlaiškiuose ir svetainėje mikoknygos.lt. 

NAUJIENA

Jei nenurodyta  
kitaip, visos šiame 

leidinyje paminėtos 
akcijos, kainos ir 
nuolaidos galioja 

 iki 2019 m.  
kovo 31 d.


