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MOKYTOJAMS

Iki Naujųjų Metų (2019–12–31) visi MIKO knygų atmintukuose naudotojai gali 
išbandyti IMK „Matematika“ IX–XII klasėms nemokamai. Pakanka užpildyti anketą 

interneto puslapyje evadoveliai.lt/imk ir pasirinkti norimos klasės komplektą.

Internetiniai mokytojo komplektai (IMK) MATEMATIKA – tai lyg 
prenumeruojamų MIKO knygų biblioteka internete. Šiais mokslo metais joje 
pasirodys IMK „Matematika. 4 viename“ IX–XII klasėms,  o kitais – atitinka-
mi komplektai V–VIII klasėms.  Kurdami IMK, stengėmės išlaikyti geriausias 
MIKO knygų atmintukuose savybes ir papildėme jas naujomis galimybėmis. 

Standartinį vienos klasės komplektą sudaro 4 skaitmeninės knygos: „Matema-
tika Tau plius“ vadovėlis (2 dalys), uždavinynas, savarankiški ir kontroliniai 
darbai bei „Patarimai“. 
Pagrindinės IMK savybės: 
    kiekviena  komplekto knyga turi interaktyvų turinį; 
    pateikti visų knygų uždavinių atsakymai („Patarimų“ 

knygose yra ir vadovėlių uždavinių sprendimai); 
    daugelyje skyrelių yra tipinių uždavinių filmuoti 

sprendimai (kol kas tik XI–XII kl.);  
    visos knygos yra susietos tarpusavyje pagal atverstinius; 
    ant knygų puslapių galima rašyti komentarus, kurti 

nuorodas į puslapius internete (taip pat ir į savo 
sukurtas saugyklas), įsidėti skirtukus;

    kiekvieno vadovėlio skyrių pabaigoje pridėtas interaktyvus testas, 
leidžiantis greitai pa(si)tikrinti žinias.  

Plačiau apie IMK galima paskaityti interneto puslapyje evadoveliai.lt/imk.
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https://evadoveliai.lt/imk
https://evadoveliai.lt/imk


Prenumeruojant vienu užsakymu keturis 
KURK produktus (gali būti ir skirtingi, bet tam 

pačiam periodui), mokėti reikia tik už tris.

Prenumeruojant bet kuriuos TEV skaitmeninius 
produktus (e. vadovėlius, KURK arba IMK) 

trejiems metams, mokėti reikia tik už dvejus.

Mokyklų, 2019–2020 m. m. perkančių bet kuriuos serijos 
„Matematika Tau plius“ vadovėlius bent vienai klasei  

(ne mažiau kaip po 20 komplektų), mokytojai gali 
nemokamai gauti vadovėlių komplektų dalis:  

e. vadovėlį, uždavinyną, pratybų arba darbo sąsiuvinius, 
„Savarankiškų ir kontrolinių darbų“ knygutę arba 

atitinkamą KURK-SKD, MIKO knygą arba atitinkamą 
„Patarimų“ knygą (tik IX–XII klasėms).

Būtina užpildyti prašymo formą internete 
tevukas.lt/prasymai/dovanos. 

Mokytojo rinkinys 

Vienerių metų 

prenumerata – 

Vienas KURK

nemokamai

Nemokama 

treniruočių stovykla

Skaitmeniniai

        pagalbininkai Nebūtina laukti Mokytojo dienos – kai kurias dovanas galima pasiimti jau dabar.

Uždavinių sprendimai 

– kol kas

Portalas matematika.lt  – tai pastarųjų 5 metų 
matematikos VBE visų uždavinių filmuoti sprendimai – 

puiki dovana Jūsų abiturientams. 
Ir PUPP uždavinių sprendimai ten pat! 

Čia dar rasite 94 pamokas įvairiomis mokyklinės 
matematikos temomis bei per 500 savitikros uždavinių 
su atsakymais. Jei teisingo atsakymo nepavyksta gauti, galima 

peržiūrėti sprendimų filmukus.

Kengūriškas uždavinynas ku.vadoveliai.lt – tai 
10 metų „Kengūros“ konkurso skaitmeninė versija, 

tinkanti visiems mokiniams nuo I iki XII klasės. Kompiuterinė 
programa pasakys, kiek taškų surinkote ir kiek procentų 

anuomečio konkurso dalyvių būtumėte aplenkę. 
Treniruočių režime  galima pasižiūrėti ne tik visų 
uždavinių atsakymus, bet ir pilnus sprendimus.

dovanu

už dyka

papildomai

Skaitmeniniai savarankiškų ir kontrolinių 
darbų rinkiniai KURK-SKD PRO (V–VIII kl.) 
ir KURK-SKD GYM (IX–XII kl.).
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kurk.tev.lt

https://tevukas.lt/prasymai/dovanos
http://www.matematika.lt/
http://ku.vadoveliai.lt/
http://kurk.tev.lt/


Veikia su Windows 7, 8 (8.1) arba 10

Kiekvienas mokytojas žino, kaip geriau parengti savo mokinius įvairiausiems 
patikrinimams ar konkursams. Mes siūlome daugybę naujesnių ar laiko 

patikrintų leidinių, kurie turėtų tapti Jūsų pagalbininkais. 

NMPP

Jei Jūsų mokiniams labiau patinka spręsti užduotis kompiuteriu nei ant popieriaus, 
galite išbandyti skaitmenines sprendykles. 

Mėgstantiems matematiką

Žaidžiame matematiką E–Matematika Tau plius

PUPP

VBE 

+ + =

Perkant poromis – gerokai pigiau, žr. tevukas.lt/poros.

Kai pritrūksta uždavinių... Pigiausia pirkti kartu, žr. tevukas.lt/komplektai.

10+Visoms pasirengimo priemonėms taikoma akcija 

Žr. kurk.tev.lt/pupp.

Žr. kurk.tev.lt/vbe.

https://tevukas.lt/poros
http://kurk.tev.lt/pupp/
http://kurk.tev.lt/vbe/
https://tevukas.lt/komplektai
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NENARŠYKITE PO KNYGYNUS!
E. parduotuvėje tevukas.lt kainos iki 30 % žemesnės!

Perkant bent už 28 Eur – pristatymas nemokamas.

Jei nenurodyta  
kitaip, visos šiame 

leidinyje paminėtos 
akcijos, kainos ir 
nuolaidos galioja 

 iki 2020 m.  
kovo 31 d.

 
(TTK) – tai puiki galimybė sutaupyti perkant.

Vilniaus knygynuose vienas pratybų sąsiuvinis „Matematika 
Tau plius“ V klasei kainuoja 4,50; 5,45 ar net 6,50 Eur.

Interneto parduotuvėje  
tevukas.lt perkant bet kurių 
pratybų sąsiuvinių porą 
(I dalis + II dalis)   
kainuos tik 5,50 Eur. O bet kurių pratybėlių pora kainuoja tik 4,50 Eur (žr. tevukas.lt/poros).

Mokytojams, planuojantiems padėti savo mokiniams įsigyti pratybas 
ar kitas papildomas mokymo priemones arba pirkti TEV leidinius 
didesniais kiekiais, taip pat verta tapti TTK nariais ir naudotis visais 
klubo teikiamais privalumais. 

Vien užsiregistravus į klubą, suteikiama 5 % nuolaida kaskart   
perkant interneto parduotuvėje tevukas.lt arba leidykloje TEV    
(yra keletas išimčių, žr. tevukas.lt/tevams). 
Kiekvie nas TTK nario išleistas euras virsta asmeniniais nuolaidų taškais 
(ANT), kurie sumuojami iš metų į metus, kol nesustabdoma narystė klube. 
Aktyvūs TTK nariai gali sukaupti net iki 30 % nuolaidų.

Mieli mokytojai, 
jei dėl kokių nors priežasčių negalite pa dė ti 
savo moki niams nusipirkti pratybų ar kitų 
papildomų mokymo priemonių, pasiūlykite 
tai padaryti TTK nariams. Jie ne tik nupirks 
kur kas pigiau nei knygynuose, bet ir pa-
pildys savo „aruodą“ ANT. 
Pasibaigus mokslo metams, po liepos 31 d. 
aktyviausi tų metų klubo nariai bus įver ti-
nami ir apdovanojami dovanų čekiais kitų 
mokslo metų pirkiniams.  

ANT skaičiuojami ir nuolaidos suteikiamos tik perkant interneto 
parduotuvėje tevukas.lt arba leidykloje. 

https://tevukas.lt/
https://tevukas.lt/tevams
https://tevukas.lt/
https://tevukas.lt/
https://tevukas.lt/poros
https://tevukas.lt/

