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Darbo sąsiuviniai

Naujausi leidiniai

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 
– ne baubas. Tačiau, norint jo nebijoti, reikia ne 
tik nuolatos mokytis ir tobulėti, bet ir kryptingai 
ruoštis. Serija „Nacionalinis mokinių pasiekimų 
patikrinimas“ skirta treniruotėms. Kiekvienoje 
knygutėje yra po 10 skirtingų pavyzdinių 
užduočių, labai panašių į tas, kurios mokinių 
laukia NMPP metu. Kiekvieną jų sudaro įvairių 
temų uždaviniai. Tad per mokslo metus galima 
10 kartų parepetuoti būsimąją patikrą.
Tai puiki proga pasitikrinti savo žinias, pa-
kartoti anksčiau nagrinėtas temas, pašalinti 
pastebėtas mokymosi spragas. Šios knygutės 
kartu yra ir darbo sąsiuviniai. Čia galima rašyti, 
braukyti, braižyti. Knygučių pabaigoje yra 
pateikti visų uždavinių atsakymai.

DOVANA LIETUVOS MOKYKLOMS
Kazimieras Pulmonas, puikus mokytojas, vadovėlių ir 
metodinių priemonių autorius padovanojo Lietuvos 
mokykloms 500 savo sukurtos knygos egzempliorių. 
Pasižiūrėkite savo mokyklos bibliotekoje, gal ir Jūs ją 
turite. O jei neturite – tikrai verta įsigyti!
Šioje knygoje rasite per 15 skirtingų tipų tekstinių 
uždavinių, kurių galima sutikti visose klasėse nuo 
V iki XII, o taip pat patikrose, konkursuose ar eg-

zaminuose. Bet tai ne uždavinynas, o sprendimynas. Knygoje pateik-
ta beveik 200 uždavinių ir visi jie kruopščiai išspręsti. Bet labiausiai 
naudinga mokiniams būtų iš pradžių pabandyti spręsti patiems, o tik 
tada pasižiūrėti profesionalų sprendimą. 
Labiau žingeidiems mokiniams būtų pravartu pasiskaityti metodines 
rekomendacijas knygos pradžioje. O ir mokytojams turėtų būti įdomu 
susipažinti, kaip spręsti siūlo patyręs pedagogas.

Visoms pasirengimo NMPP 
knygutėms galioja akcija 10+
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Užduočių rinkiniai

Naujausi leidiniai

Patyrusių mokytojų parengta serija „Matematikos 
labirintai“ – tai savotiški uždavinynai, kuriuose 
uždaviniai parinkti atsižvelgiant į NMPP reikala-
vimus. Knygučių tikslas – padėti mokiniams mokytis 
spręsti uždavinius atpažįstant, iš kurios matematikos 
srities jie yra, ir pasirenkant tinkamus sprendimo 
būdus. Kiekvienoje pateikta po 10 užduočių (tik 
VI klasei – 12), kurių kiekvieną sudaro 20 skirtingo 
sudėtingumo uždavinių. Vieniems uždaviniams 
išspręsti pakaks matematikos žinių, o kitiems pri-
reiks skaitymo gebėjimų, pastabumo, loginio 
mąstymo. Kiekvieną užduotį sudaro 2 analogiški 
variantai, kuriuos mokymo(si) procese galima nau-
doti įvairiai, pavyzdžiui, vieną spręsti klasėje, o kitą 
– namuose. Knygučių pabaigoje pateikiami visų 
uždavinių atsakymai.

KĄ NAUDINGA ŽINOTI PERKANT TEV LEIDINIUS IR E. PRODUKTUS

TEV knygas galite įsigyti beveik visuose Lietuvos knygynuose. Bet gerokai pigiau apsipirksite inter-
neto parduotuvėje tevukas.lt arba leidykloje (Mokslininkų g. 2A, Vilniuje). Tikrai sutaupysite apie 
trečdalį palyginti su knygynais. Net jei užsakysite su pristatymu į namus ar mokyklą – vis tiek bus 
bent penktadaliu pigiau.

Šioje „Apžvalgoje“ yra išsamiai aprašyta dar daugiau galimybių sutaupyti, bet priminsime svarbiausias:
Akcija 20+  – gerokai mažesnės kainos perkant 20 ir daugiau matematikos vadovėlių arba pratybų 
sąsiuvinių (vienos dalies); 
Akcija 10+  – gerokai mažesnės kainos perkant 10 ir daugiau komplekto dalių, papildomų mokymo 
priemonių, pasirengimo patikroms ir egzaminams knygučių.

Mokyklos, kurių klasėse yra mažiau vaikų, taip pat gali pasinaudoti panašiomis nuolaidomis pirkda-
mos po 5 ir daugiau to paties pavadinimo leidinių. Tam užtenka parašyti savo pageidavimus el. paštu  
pardavimai@tev.lt arba paskambinti telefonu (8-5) 2729020. Dėl nuolaidos dydžio susitarsime 
Smulkiau susipažinti su TEV taikoma nuolaidų ir akcijų sistema galite tevukas.lt/prasymai. Ten rasite 
ketverias „duris“: DEMO VERSIJOS, NUOLAIDOS, DOVANOS, ATSINAUJINTI. Esame įsitikinę, kad 
už kurių nors jų tikrai yra šis tas naudingo būtent Jums.
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Pradiniam ugdymui
Kiekvienam vaikui

Pradinukai yra labiausiai imlūs įvairioms varžyboms ir konkursams. Daugiau nei pusę visų Lietu-
vos „Kengūros“ konkurso dalyvių sudaro būtent 1–4 klasių mokiniai. Šių knygučių tikslas – padėti 
jiems geriau pasirengti įvairiems iššūkiams. Visi uždaviniai testiniai, su 5 pateiktais atsakymais, iš 
kurių tik vienas yra teisingas.Kiekvienos knygutės gale – sprendimai ir atsakymų lentelė.

Tiems, kurie labiau mėgsta spręsti kompiu-
teryje, siūlome prieš konkursą nemokamai 
pasitreniruoti ku.vadoveliai.lt.
Ten rasite 10 metų konkurso užduotis ir net 
galėsite virtualiai sudalyvauti ankstesnių 
metų konkursuose. 
Kompiuterinė programa pasakys, kiek 
taškų surinkote ir kiek procentų anuomečio 
konkurso dalyvių būtumėte aplenkę.

ATITRAUKIME VAIKUS NUO KOMPIUTERIO

Pradinukams siūlome patrauklių ir nestandartinių matematikos, ekonomikos, rankdarbių ir 
piešimo knygučių, kurios gali sudominti mažuosius ir nors valandėlei atitraukti nuo išmaniųjų 
įrenginių. Plačiau su šiais leidiniais galima susipažinti tevukas.lt/maziesiems. 
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Šios knygutės gali pasitarnauti bandant sudominti vaikus matematikos pagrindais – aritme-
tika, geometrija, logika. Jose užduotys įdomios, linksmos, susietos su mokinių aplinka, gautos 
„aranžuojant“ įprastus, net labai gerai žinomus tradicinius matematikos uždavinius. Pateiktos 
neįprastai, siejant su pagrindinių knygučių veikėjų – Viltės, Luko ir nežemiškos civilizacijos atsto-
vo Ufo – nuotykiais. Visi uždaviniai – testiniai, teisingas tik vienas iš penkių atsakymų. Knygučių 
pabaigoje pateikiami išsamūs  ir aiškūs sprendimai.
Perkant visas tris knygutes kartu – pigiau grybų. Žr. tevukas.lt/komplektai.

Pradiniam ugdymui
Mėgstantiems matematiką

Porines knygutes pigiausiai galima įsigyti perkant abi kartu 
(žr. tevukas.lt/poros). 

LABAI MĖGSTANTIEMS MATEMATIKĄ
Išsprendus šių knygučių uždavinius, būtų žengtas 
puikus pirmas žingsnis į olimpiadines aukštumas. 
Nors uždaviniai šiek tiek sudėtingesni nei vidutiniai, 
bet visi išspręsti ir su teisingais atsakymais. Abiejose  
dalyse kartu – net 40 temų ir apie 230 uždavinių. Jie 
parinkti taip, kad būtų įdomūs tokio amžiaus moty-
vuotiems mokiniams. O ir penktokai–šeštokai turėtų 
ką veikti su šiomis knygutėmis.

Jei norime, kad vaikams mokytis nenusibostų, kad jie nuolat tobulėtų ir augtų kaip asmenybės, 
įvairius gebėjimus reikia ugdyti iš mažumės.

Visoms pradinio ugdymo knygutėms galioja akcija 
Apsilankykite tevukas.lt/maziesiems. 10+
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Nepamirškite pasakyti istorijos mokytojams! 
MIKO knygos „Naujųjų amžių istorija.1640–1918 metai“ ir 
„Naujausiųjų laikų istorija. Nuo 1918 m. iki šių dienų“ 
kartu kainuoja kur kas pigiau nei po vieną!

Poros ir komplektai
Perkant abi kartu – pigiau

Jei kartais prireikia pratybų, uždavinynų ar kitų papildomų 
mokymo priemonių, nebūtina iškart skubėti į knygyną. 
Galima iš pradžių užsukti į e. parduotuvę tevukas.lt – ten 
kainos 30–40 % žemesnės. 

O jei norite užsitikrinti Pačią Mažiausią Kainą, apsilankykite 
tevukas.lt/poros. Ten rasite išskirtines kainas perkantiems 
porinius leidinius kartu (I dalis + II dalis).

P M K PAPILDOMAM UGDYMUI

VADOVĖLIAI

ŽODYNAI MĖGSTANTIEMS MATEMATIKĄ

PRATYBOS IR PRATYBĖLĖS
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„Matematikos
pagrindai“ 

(8–12 m. vaikams)

„Gera pradžia“ (pradinukams)

„Mėgstantiems matematiką“ (V–VIII kl.)

„Mėgstantiems matematiką +“

„Gera pradžia +“

„Kai pritrūksta uždavinių“ 
(IX–XII kl.) „Kai pritrūksta uždavinių +“

Poros ir komplektai
Pasiūlymai pagal polinkius

Siekdami sudaryti galimybes aprūpinti mokyklų ir asmenines bibliotekas pigiau, parengėme 
susietų leidinių komplektus. Juos galima peržiūrėti ir įsigyti tevukas.lt/komplektai arba leidykloje.

Viskas kartu  
iki  30 %  pigiau  

nei perkant  
atskirai
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Matematika Tau plius

Programų atnaujinimas vėl atidedamas – laikas pasirūpinti vadovėliais pagal senąsias.

VADOVĖLIŲ PIRKIMAS

Mokyklos, pirmą kartą perkančios „Matematika Tau“ serijos vadovėlius, gali pasinaudoti 
akcija 20+  (mažesnės mokyklos – 10+ ). Rašykite el. paštu pardavimai@tev.lt arba 
skambinkite (8-5) 2729020 – susitarsime 

Mokyklos, 2019–2020 m. m. perkančios TEV matematikos, informatikos arba 
ekonomikos vadovėlius, gali nemokamai užprenumeruoti atitinkamus skaitmeninius 
vadovėlius kiekvienam mokiniui (kiek perkama popierinių, tiek e. vadovėlių galima 
užsakyti tevukas.lt/prasymai/dovanos).

  Papildomos sąlygos:
Pasiūlymai galioja, jei vadovėlių perkama 1. ne mažiau kaip po 20 kiekvienos dalies egzempliorių.  
Jei klasėse yra mažiau mokinių, kreipkitės – pasitarsime dėl nuolaidos dydžio.   
Būtina užpildyti prašymo formą internete 2. tevukas.lt/prasymai. Norint gauti skaitmeninius vadovėlius, reikia 
nurodyti mokytojo el. pašto adresą.
Prašymą reikia išsispausdinti, 3. patvirtinti mokyklos vadovo parašu bei antspaudu ir atsiųsti registruotu paštu į 
leidyklą arba skenuotą el. paštu rinkodara@tev.lt.

Mokyklų, 2019–2020 m. m. perkančių bet kuriuos naujuosius TEV matematikos vadovėlius bent 
vienai klasei, mokytojai gali nemokamai gauti vadovėlių komplektų dalis: 
         e. vadovėlį, uždavinyną, pratybų arba darbo sąsiuvinius, SKD*, knygą mokytojui**.

** arba „Patarimų knygą“ (tik IX–XII klasėms)
GAlIMA PAsIRINKTI:
* arba „savarankiškų ir kontrolinių darbų“ knygutę

arba KURK-sKD atitinkamam koncentrui arba MIKO knygą atitinkamai klasei

MOKYTOJO

RINKINYS

Savarankiški

ir kontroliniai darbai

K
U

R
K

SK
D

E
v
a
d
o
v
ė
li
sM

IK
O

os

kn
yg

Pratybų (darbo)

sąsiuviniai

Uždavinynas

„Patarimai“

Kiekvienam popierinių vadovėlių komplektui priklauso nemokama metinė skaitmeninio 
vadovėlio prenumerata. Užtenka panorėti (žr. tevukas.lt/prasymai/dovanos).
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Matematika Tau plius

Keičiant senuosius „Matematika Tau“ serijos vadovėlius 
į naujuosius – nuolaida iki 50 %.

VADOVĖLIŲ ATNAUJINIMAS (V–X klasėms)

Apžiūrėkite, kaip atrodo Jūsų vadovėliai, ir kreipkitės į leidyklą (užpildykite 
atitinkamą formą internete tevukas.lt/prasymai/nuolaidos arba skambinkite 
(8-5) 2729020). 
Mes Jums pasiūlysime geriausią variantą. 

Šiuo metu beveik 90 % šalies mokyklų ugdymo procese naudojasi serijos 
„Matematika Tau“ mokymo priemonėmis. Šių vadovėlių komplektus sudaro 
visos dalys, reikalingos pilnaverčiam mokymui ir mokymuisi: 
  popieriniai ir skaitmeniniai vadovėliai, 
  uždavinynai, kurso kartojimo rinkiniai,  
  savarankiškų ir tikrinamųjų darbų knygutės, 
  pratybų ir darbo sąsiuviniai, 
  kompiuterinės mokymo priemonės.

Prie visų IX – XII klasės vadovėlių parengtos „Patarimų“ knygos, kuriose 
pateikiamos ne tik metodinės ir dalykinės rekomendacijos, bet ir daugumos 
uždavinių sprendimai bei visi atsakymai.

MOKYTOJO

RINKINYS

Savarankiški

ir kontroliniai darbai

K
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yg

Pratybų (darbo)

sąsiuviniai

Uždavinynas

„Patarimai“

Pasikeitus nacionalinei valiutai, visi leidiniai buvo atnaujinti, atitinkamai pakeistas ir e. produktų turinys.

Mokyklos, anksčiau pirkusios  „Matematika Tau“ serijos vadovėlius, gali pasi-
keisti juos į naujus gerokai mažesnėmis kainomis.
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Informacinės technologijos
E. vadovėlių turinys – atnaujinamas

Mokyklos, perkančios bet kuriuos TEV informacinių technologijų vadovėlius, gali pasinaudoti 
akcija 10+ . Jei vadovėlių perkama mažiau, galima pasinaudoti akcija „Perkant abi kartu – pigiau“
(žr. tevukas.lt/poros).

„PASAULIS KOMPIUTERYJE“ IX–XII klasėms
Tai pilniausi vadovėlių komplektai pagrindinei (IX–X kl.) ir  
vidurinei (XI–XII kl.) mokykloms. Vadovėlio komplektą sudaro:

  dviejų dalių vadovėlis (IX–X kl. lietuvių ir lenkų kalbomis);
  interaktyvus e. vadovėlis su pradiniais užduočių duomenų failais ir visais atsakymais;
  MIKO knygos mokytojams pagal vadovėlius (PK9-10 ir PK11-12);
  interneto svetainė mokytojams it.vadoveliai.lt/9-12;
  modulių vadovėlių serija „Šiuolaikiškas žvilgsnis į …“;
  MIKO knygos mokytojams pagal modulių vadovėlius (PP9-10, KL+TK9-10, PP11-12).

„TAVO BIČIULIS KOMPIUTERIS“ V–VIII klasėms (lietuvių ir lenkų kalbomis)
Tai patrauklios ir nuotaikingos informacinių technologijų knygutės – kiekvienas jų skyrelis yra atsakymas 
į tam tikrą klausimą, kuris galėtų iškilti mokiniui, besidominčiam IT. Šiuose vadovėliuose galima rasti 
atsakymus į beveik visus tokius klausimus.

Perkant vadovėlius „Tavo bičiulis kompiuteris“ arba 
„Pasaulis kompiuteryje“ vienai klasei (ne mažiau kaip 20 
komplektų), atitinkama MIKO knyga mokytojui – dovanų. 

Jei vadovėlių perkama mažiau, teiraukitės dėl nuolaidos MIKO 
knygai telefonu (8-5) 2729020.

Perkant serijos „Pasaulis kompiuteryje“ vadovėlius IX–XII klasėms, jų skaitmenines versijas (e. vadovėlius) 
mokiniams galima užprenumeruoti nemokamai. Užtenka panorėti (žr. tevukas.lt/prasymai/dovanos).

Perkant bent 10 knygučių 
„Informacinių technologijų 
valstybiniam brandos 
egzaminui. Užduočių 
pavyzdžiai”, MIKO knyga 
mokytojui – dovanų.
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Ekonomika ir verslumas
Nuo pradinukų iki abiturientų

Perkant ekonomikos vadovėlius IX–XII klasėms, jų skaitmenines versijas (e. vadovėlius) mokiniams 
galima užprenumeruoti nemokamai. Užtenka panorėti (žr. tevukas.lt/prasymai/dovanos).

Mokyklos, perkančios bet kuriuos TEV ekonomikos vadovėlius, gali pasinaudoti akcija 10+ . 
Jei vadovėlių perkama mažiau, XI–XII klasių vadovėliams galima pasinaudoti akcija „Perkant abi kartu 
– pigiau“ (žr.  tevukas.lt/poros).

Šie vadovėliai skirti gilesnei ekonominių dėsningumų analizei, praktikos ir ekonomikos teorijos ryšiams 
atskleisti, verslumo ugdymo ir asmeninių finansų tvarkymo ekonominiam pagrindimui. 
Vadovėlio komplektą sudaro:

 vadovėlis (XI–XII klasėms – dviejų dalių);
  interaktyvus skaitmeninis vadovėlis su visų užduočių atsakymais arba komentarais;
  MIKO knygos mokytojams (EV9-10 ir EU11-12);
  popierinė „Mokytojo knyga“ (tik XI–XII klasėms);
  „Ekonomikos praktikumas“ – ekonominių skaičiavimo uždavinių pavyzdžiai su sprendimais ir  

    atsakymais bei užduotimis savarankiškam darbui;
  „Ekonomikos užduotys“ – rinkinys, kurį sudaro šimtai testinių „Taip / Ne“ tipo klausimų, užduočių

    pamąstymui ir diskusijoms, skirtų įvairaus lygio ir poreikių mokiniams.

Pradinukų knygutės parengtos taip, kad vaikai, atlikdami praktines 
užduotis, susipažintų su elementariausiais ekonomikos terminais.
„Žingsnelyje į ekonomiką“ tam tikslui naudojamos visos įprastinės veiklos 
rūšys: spalvinimas, piešimas, karpymas, klijavimas. Ekonomika jose yra tik 
neįkyrus fonas, labai paįvairinantis vaikų mokymąsi.
„Pasirinkimų šalyje“ link ekonomikos dėsnių suvokimo veda įvairūs 
žaidimai, gyvenimiškos situacijos, literatūros kūrinių ištraukos ir net  
vaidinimas.
Autorės parengė ir knygą mokytojui, kurioje nuosekliai išdėstyta pradinio 
ekonomikos mokymo metodika, pateikti kiekvienos temos galimi pamokų 
planai, smulkūs kiekvienos veiklos aprašymai.

EKONOMIKOS PRADŽIAMOKSLIAI I–IV kl.

Perkant vadovėlius „Ekonomika ir verslumas 
IX–X klasėms“ arba „Ekonomika XI–XII 
klasėms“ vienai klasei (ne mažiau kaip 
20 komplektų), atitinkama MIKO knyga 
mokytojui – dovanų. 

Perkant ne mažiau kaip 10 komplektų 
„Pasirinkimų šalis“ (1 ir 2 dalys), 
metodinis leidinys mokytojui 
„Pasirinkimų šalis. Mokytojo knyga“ – 
dovanų.
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Skaitmeniniai pagalbininkai
Pagalba iš interneto

Mokyklos, perkančios bet kuriuos TEV naujuosius matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos 
vadovėlius, gali nemokamai užsisakyti tiek metinių e. vadovėlių prenumeratų, kiek  pirko vadovėlių 
komplektų. Pakanka užpildyti atitinkamą formą internete tevukas.lt/prasymai/dovanos.

Mokyklos, šiuos popierinius vadovėlius pirkusios anksčiau, gali e. vadovėlius prenumeruoti urmo 
kaina (kuo daugiau užsakoma, tuo mažesnė vieneto kaina). Ją galima sužinoti tevukas.lt/prasymai/
nuolaidos pasirinkus norimą e. vadovėlį ir į skaičiuoklę įrašius norimų egzempliorių kiekį.

E. vadovėlius galima prenumeruoti 6, 12 arba 36 mėnesiams, 
užsakant bet kuriuo metu tevukas.lt/skaitmeniniai. Prenume-
ratos laikas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo momento. 
Užsiprenumeruokite, nueikite į svetainę evadoveliai.lt, 

PRISIJUNKITE su savo el. pašto adresu bei savo sugalvotu slaptažodžiu ir vartykite, kai tik prireiks. 
Skaitmeniniai vadovėliai veikia su visomis pagrindinėmis naršyklėmis kompiuteriuose, planšetėse ar 
išmaniuosiuose telefonuose su Windows, Android ar iOS operacinėmis sistemomis.

Nuo 2019 m. matematikos MIKO knygos palaipsniui taps 
internetinėmis. Iki 2019–2020 m. m. pradžios į internetą 
perkelsime „Matematika Tau plius“ IX–XII, po to – ir V–VIII 
klasėms. Tada eilė ateis ir kitų dalykų MIKO knygoms.

Mokyklos, 2019–2020 m. m. perkančios (arba anksčiau pirkusios ir nepasinaudojusios pasiūlymu) 
„Matematika Tau plius“ serijos vadovėlius, atitinkamas MIKO knygas mokytojams atmintuke gali 
įsigyti su 50 % nuolaida! Pasiūlymai galioja, jei vadovėlių perkama / pirkta bent vienai klasei (ne 
mažiau kaip po 20 kiekvienos dalies egzempliorių). Jei klasėse yra mažiau mokinių, kreipkitės – 
pasitarsime dėl nuolaidos dydžio.   

MATEMATIKOS MIKO KNYGOS PERKELIAMOS Į INTERNETĄ

MIKO knygos MTP9-12 taip pat bus „4 viename“ – jose rasite atitinkamus vadovėlius, uždavinynus, 
savarankiškų ir kontrolinių darbų rinkinius ir „Patarimų“ knygas (naujiena). Visos komplekto dalys bus 
su atsakymais ir sprendimais (naujiena, nes atmintukuose su atsakymais buvo tik vadovėliai), visos in-
teraktyvios ir susietos su vadovėliu pagal temas. Prie bet kurios knygos bus galima klijuoti primintukus, 
nuorodas į interneto puslapius, pasižymėti knygos puslapius įvairiaspalviais skirtukais (naujiena).

Prenumeruojant bet kuriuos TEV skaitmeninius produktus (e. vadovėlius, KURK arba 
MIKO knygas internete) trejiems metams, mokėti reikia tik už dvejus.3 = 2

MIKO knygų atmintuke garantinis laikotarpis – 2 metai. 
Jo metu galima 2 kartus nemokamai atnaujinti savo 
MIKO knygas.
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Skaitmeniniai pagalbininkai
KURK taupo laiką

Jau šį pavasarį visi Lietuvos matematikos mokytojai galės išbandyti naujausią kompiuterinių užduočių 
rinkinių konstruktorių KURK-PUPP+KKU. Jau dabar puslapyje tevukas.lt/prasymai/demo galima 
pasinagrinėti jo demonstracinę versiją. Ten rasite ir kitų KURK produktų demonstracines versijas.

4 = 3

KURK-SKD padeda mokytojams per kelias minutes susikurti užduočių rinkinius savarankiškiems, 
kontroliniams darbams, žinių patikrinimams, konkursams ir pan. 

KURK-VBE atnaujintas!  
Jau su 2018 m. egzamino pagrindinės 
sesijos užduotimi. O svarbiausia – 
papildytas 1999–2018 m. pilnomis 
užduotimis. Net 39 užduotys  
viename kataloge.
Išsamesnės informacijos ieškokite  
kurk.tev.lt/vbe.

Plačiau apie visų KURK produktų galimybes galima sužinoti interneto puslapyje kurk.tev.lt, o juos 
užsiprenumeruoti – tevukas.lt/kurk.

Vienu užsakymu prenumeruojant 4 KURK produktus (gali būti ir skirtingi, bet tam 
pačiam periodui) mokėti reikės tik už 3. Perkant didesnį kiekį, suteikiama 
25 % nuolaida nuo galutinės sąskaitos sumos.  

Prenumeruojant bet kuriuos KURK produktus trejiems metams, galima gauti pasirinktą popierinę 
knygutę dovanų. Pasirinkimo galimybes rasite tevukas.lt/prašymai/dovanos.

AKCIJŲ AKCIJA MATEMATIKOS MOKYTOJAMS

Užsisakykite tevukas.lt/prasymai/dovanos, įsidiekite ir nuo 2019 m. kovo mėn. iki pat PUPP dienos 
nemokamai naudokitės KURK-PUPP+KKU.

Šis konstruktorius labiausiai tinka mokytojams, rengiantiems mokinius PUPP, nes 
jo uždavinių banką sudaro oficialūs NEC pateikti uždaviniai, naudoti ankstesnių 
metų patikrinimams, su vertinimo instrukcija, sprendimais ir atsakymais. Be to, 
KURK-PUPP yra papildytas daugybe pagrindinės mokyklos matematikos kurso 
kartojimo uždavinių (KKU) su sprendimais ir atsakymais – iš viso 30 matema-
tikos temų, per 1000 uždavinių. 
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Pagrindinės mokyklos kursas suskirstytas į 30 temų, kiekvienoje – trumpa teorija 
su ją iliustruojančiais pavyzdžiais ir užduotys savarankiškam sprendimui. 
Atsakymai – pačioje knygutėje, o sprendimus galima pasitikrinti inter-
nete vadoveliai.lt/pm-kkm.
Tie patys uždaviniai skaitmeniniame pavidale papildo PUPP uždavinių 
banką e. priemonėje KURK-PUPP+KKU.

NMPP, PUPP matematikams Popieriuje ir internete
Dvi serijos – uždavinių rinkiniai 
ir darbo sąsiuviniai – turinčios 
tą patį tikslą: geriau pasireng-
ti Nacionaliniam mokinių 
pasiekimų patikrinimui po II, 
IV, VI ir VIII klasių. „Matema-
tikos labirintai“ – tai įvairaus 
tipo ir sudėtingumo uždaviniai, 
kokie gali būti pateikti patikri- 
nimo metu. 

Besirengiantiems PUPP turime net tris skirtingus pasiūlymus, atsižvelgiant į poreikius, laiko 
sąnaudas ir keliamus tikslus: 

Treniruotėms prieš patikras

Pačios populiariausios matematikos knygos yra kurso kartojimai. Kelių klasių medžiaga, pateikta 
glaustai, su pavyzdžiais ir kartojimo uždaviniais, taupo ir mokytojų, ir mokinių laiką.  
Kiekviena knygutė atstoja bent ketverių metų vadovėlius.

20 kompleksinių užduočių 
po 20 uždavinių, apimančių 
visą progimnazijos kursą.

Progimazijos kursas suskirsty-
tas į 34 temas, kiekvienoje – 
glausta teorinė dalis ir daugybė 
uždavinių. Su atsakymais!

a) greitai pasitikrinti žinias
    – yra net 865 uždaviniai.

b) kelis kartus parepetuoti
    būsimąją patikrą – yra net 
    10 PUPP tipo variantų.

c) paspręsti uždavinius pagal
    pateiktus pavyzdžius – visų 
    matematikos temų.

NMPP darbo sąsiuviniai skirti treniruotėms. Juose net po 10 užduočių, labai panašių į tas, kurios 
laukia NMPP metu. Visose knygutėse pateikti visi atsakymai.
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Į pagalbą abiturientams
Popieriuje ir internete

Jei norite turėti ant savo darbo stalo ar mokyklos bibliotekoje 15 metų 
matematikos VBE uždavinių rinkinius su vertinimo instrukcijomis ir 
atsakymais, įsigykite šias dvi knygutes (žr. tevukas.lt/poros).

Treniruotėms prieš patikras

Jei norite savo kompiuteryje turėti 20 metų 
užduotis, prenumeruokite KURK-VBE. Jis 
kasmet papildomas naujomis užduotimis. 

Populiariausios pasirengimo matematikos VBE knygutės visiems skoniams.

PAMOKOS VBE ˇ PUPP ˇ MOKYTOJAI ˇ BENDRAUKIMEmatematika.lt

Ruoštis matematikos 
egzaminui niekada nevėlu

Interneto svetainėje matematika.lt rasite 2015–2018 m. matematikos PUPP ir VBE 
užduočių filmuotus sprendimus. Norintiems pakartoti kursą –  dar beveik 100 
vaizdo pamokų svarbiausiomis matematikos temomis + uždaviniai savitikrai.

KOL KAS NEMOKAMAI! 

Prenumeruodami KURK-VBE trejiems metams ne tik sutaupysite trečdalį 
kainos, kasmet gausite naujausią versiją, bet dar galėsite pasirinkti popierinę  
„Į pagalba abiturientui“ knygutę dovanų! (Žr. tevukas.lt/prasymai/dovanos.) 

Net 587 testiniai uždaviniai, 
suskirstyti į 27 temas. 
Greitas pasitikrinimas. 
Yra lengvesnių, yra ir 
sunkesnių. 

Visas XI–XII klasių kursas 
išdėstytas 26 skyriuose. 
Kiekviename – teorinė dalis 
su pavyzdžiais ir net po 30 
VBE struktūrą atitinkančių 
uždavinių.

Net 1150 uždavinių, 
suskirstytų į 34 visą mokyklos 
matematikos kursą apimančias 
temas. Norint pasitreniruoti 
prieš VBE – tikrai yra iš ko 
pasirinkti.

Darbo sąsiuvinis, kuriame 
yra 8 užduotys, atitinkančios 
matematikos egzamino 
programą. Visus atsakymus 
ir sprendimus galima rasti  
vadoveliai.lt/vbe-ds. 

Visiems pasirengimo leidiniams galioja akcija 10+



Smalsiukams ir ne tik...

Perkantys popierinę knygutę leidykloje arba interneto 
parduotuvėje tevukas.lt, vienų metų skaitmeninės 
knygutės prenumeratą gauna nemokamai.

Interaktyvi skaitmeninė knyga veikia su visomis pagrindinėmis 
naršyklėmis kompiuteriuose, planšetėse ar išmaniuosiuose tele-
fonuose su Windows arba Android operacinėmis sistemomis.  
Jei norite prieš užsakydami e. knygą pasitikrinti, ar ji veiks jūsų 
turimuose išmaniuosiuose įrenginiuose, atsiverkite demonstra- 
cinę knygos versiją svetainėje evadoveliai.lt.

Naujienų naujiena

Žinomo fizikos populiarintojo Romualdo Kara-
zijos knygoje pasakojama apie daugelį panašių 
žaislų – ir neseniai išrastų, ir žinomų nuo seno. 
Aiškinamos jų savybės, veikimas, nurodoma, 
kaip kai kuriuos žaislus pasigaminti pačiam. 
Be to, aprašyti įdomūs paprasti bandymai, 
netradiciniai žaidimai. 
Internete jau prieš keletą metų sukurtas 
knygos puslapis idomu.tev.lt su filmukais, 
demonstruojančiais įdomiausių žaislų veikimą. 
O dabar ir visa knyga keliama į internetą.
Skaitmeninę knygą galima užsiprenumeruoti 
pusei metų, metams arba net trejiems  
tevukas.lt/skaitmeniniai. 
Užsiprenumeruokite, nueikite į svetainę  
evadoveliai.lt, PRISIJUNKITE su savo el. pašto 
adresu ir savo sugalvotu slaptažodžiu, skai-
tykite tekstą, peržiūrėkite, kaip veikia žaislai, 
apsilankykite kituose interneto puslapiuose, 
skirtuose naujausių žaislų 
aprašymui ir demonstravimui. 

Kartas nuo karto visuotinis susidomėjimas išmaniaisiais žaislais, kaip antai, plazmos rutuliu, 
jo-jo, besivartančia spyruokle, diabolu, apima įvairias šalis, taigi neaplenkia ir Lietuvos. 

Jei nenurodyta  
kitaip, visos šiame 

leidinyje paminėtos 
akcijos, kainos ir 
nuolaidos galioja 

 iki 2020 m.  
kovo 31 d.


