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Naujiena

Tai naujausia mūsų internetinė mokymo priemonė (IMP), skirta gimnazinių 
klasių mokiniams, besirengiantiems matematikos patikrinimams ir norintiems 
pakartoti kursą bei įsivertinti savo pasirengimą. 

Nesvarbu, ar dirbsime kontaktiniu, ar nuotoliniu, ar mišriu būdu, visada 
malonu žinoti, kad internete Jūsų laukia skaitmeniniai pagalbininkai. 
Matematikos mokytojams parengėme nepakeičiamą pasiūlymą!

Tai mini interneto bibliotekėlė mokytojams, dirbantiems su 
„Matematika Tau plius” vadovėliais.
Vienos klasės komplekte: vadovėlis, uždavinynas, savarankiški 
ir kontroliniai darbai bei „Patarimų” (arba „Sprendimų“) 
knyga. Visos komplekto dalys interaktyvios, su visų uždavinių 
atsakymais, yra susietos tarpusavyje pagal temas. Galima rašyti 
komentarus, kurti nuorodas, įsidėti skirtukus. Sako, kad IMK 
puikiai tinka tėvams, norintiems padėti savo atžaloms 
mokantis matematikos!

Kai greitai prireikia informacijos iš vadovėlių, jie visada po ranka internete. 
Jūsų patogumui:
s interaktyvūs turiniai;
s užduočių atsakymai;
s tiesioginės nuorodos į susietus interneto puslapius;
s teksto paieška visame vadovėlyje;
s filmuoti uždavinių sprendimai (tik vadovėliuose 

„Matematika Tau plius“ XI–XII kl.);
s pradinių užduočių duomenų failai (tik 

vadovėliuose „Pasaulis kompiuteryje“ IX–XII kl.).

Kiekvienos IMP turinys parengtas pagal galiojančias matematikos programas, o kurso kartojimo medžiaga 
yra suskaidyta į temas (PUPP – 30, VBE – 26).
Kiekvienos temos struktūra yra ta pati:

Glausta teorija – pagrindiniai faktai ir teiginiai, formulės, kurios gali būti reikalingos sprendžiant 
uždavinius. Prie teorijos pateikti ir ją iliustruojantys pavyzdžiai.
Kartojimo uždaviniai su sprendimais ir atsakymais. Kiekvienos temos uždaviniai yra išdėstyti sunkėjimo 
tvarka. Vienu mygtuko spragtelėjimu iš sąlygų puslapio patenkama į atsakymų puslapį, o spragtelėjus 
atsakymo numerį, parodomas išsamus uždavinio sprendimas.
Testai, leidžiantys greitai pasitikrinti pasirinktos temos žinias. 

Mokytojai gali patys išbandyti (evadoveliai.lt/bandyk), o kai pamatys jog verta, pasiūlyti mokiniams.

E. vadovėliai veikia su visomis naujausiomis naršyklėmis.

https://evadoveliai.lt/imk
https://evadoveliai.lt/tev
https://evadoveliai.lt/kartok
https://evadoveliai.lt/bandyk
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NENARŠYKITE PO KNYGYNUS!
E. parduotuvėje  tevukas.lt  kainos daug žemesnės!
Perkant bent už 30 Eur – pristatymas nemokamas.
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Verta tureti po ranka

Puiki pagalbinė priemonė I–VI klasių mokiniams padės įtvirtinti matematinius įgūdžius. 
Be galo daug įvairaus  sudėtingumo uždavinių. Programa ne tik generuoja pasirinkto tipo 
uždavinius, bet ir vertina sprendimo teisingumą. Mokymosi ir pasitikrinimo veiksenos.

Serija „Žaidžiame matematiką“ apima šias pradinio ir pagrindinio ugdymo temas:  
aritmetiką, paprastąsias ir dešimtaines trupmenas, tiesines lygtis.

+ + =

Tai unikali galimybė spręsti įvairaus lygio užduotis kompiuteryje. 
Čia rasite visas temas, numatytas šių klasių programose, be galo 
daug uždavinių. Mokymosi, pasitikrinimo ir varžymosi veiksenos.

Atnaujintos kompiuterinės mokymo priemonės „Matematika Tau plius – E“ V ir VI klasėms.

Veikia su Windows 8 (8.1), 10

Šiuolaikiškas įrankis kūrybiškam mokytojui

Naujausias KURK-PUPP+VBE tinka 
viso mokyklinės matematikos 

kurso kartojimui.

MIKO knygos – vis dar populiarios ir patogios

Sprendyklės mažiesiems

Dirbdami su KURK, galėsite:
s Pasinaudoti siūlomomis pavyzdinėmis užduotimis;
s Susikurti naujas užduotis:

t pertvarkydami pavyzdines užduotis pagal savo poreikius;
t pasirinkdami uždavinius iš pateikto uždavinių sąrašo;
t papildydami savo sukurtais uždaviniais (įkeldami anksčiau 

sukurtus).

Ne tik matematikos, bet ir informacinių technologijų, ekonomikos, istorijos, geografijos MIKO knygos daugiau 
kaip dešimtmetį tarnauja mokytojams. Matematikai jau turi internetinius IMK, neužilgo tokie komplektai atsiras 
ir kitiems dalykams, o kol kas – dar talpesnės MIKO knygos (per 30 GB).

Veikia tik su Windows 8 (8.1), 10

http://kurk.tev.lt/
https://tevukas.lt/

