
Serijos KURK-VBE
kompiuterinių užduočių rinkinių 

konstruktorių naudotojo instrukcija

1. Bendrosios nuostatos

Šie konstruktoriai sukurti leidykloje TEV  plėtojant kompiuterinių užduočių rinkinių kūrimo 
(KURK) technologiją. Tiek  konstruktorių valdymo sistema (programa, dizainas), tiek jame pateiktos  
užduotys yra leidyklos nuosavybė, ginama Autorių ir gretutinių teisių įstatymo (AGTĮ). Užduočių 
sprendimai, atsakymai, vertinimo instrukcijos, statistiniai duomenys taip pat yra Nacionalinio 
egzaminų centro (NEC) nuosavybė. 

Užduočių, sukurtų naudojantis uždaviniais iš leidyklos pateiktos duomenų bazės, pardavinėjimas 
ar platinimas internete viešam naudojimui be leidyklos arba NEC raštiško sutikimo gali būti 
traktuojamas kaip autorių teisių pažeidimas.    

Tačiau bet kuris legaliai įsigyto konstruktoriaus naudotojas gali kurti savo užduotis  įtraukdamas 
uždavinius iš pateiktų pavyzdinių užduočių. Jis gali sudarytus užduočių rinkinius išsaugoti savo 
pavadinimais ir naudoti mokymo tikslais artimiausioje aplinkoje. Pavyzdžiui: spausdinti užduotis ant 
popieriaus ar į PDF (XPS ir pan.) failus, siuntinėti savo mokiniams, kolegoms, naudoti pranešimuose, 
pateiktyse ar bet kokia kita forma, jei tai nepažeidžia AGTĮ nuostatų. Užduotys, sukurtos tik iš savo 
uždavinių naudojantis legaliai įsigytu konstruktoriumi, yra visapusiška naudotojo nuosavybė.

Ši instrukcija parengta visiems serijos KURK-VBE konstruktoriams. Informaciją apie konkretų 
konstruktorių galima rasti spragtelėjus  valdymo mygtukų juostoje arba interneto puslapyje 
kurk.tev.lt. Ten taip pat yra filmuota medžiaga apie KURK konstruktorių funkcines galimybes.
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2. Konstruktoriaus sandara

Paleidus programą, atsiveria konstruktoriaus langas. Jame matomi: užduočių lapas, uždavinių 
lapas su uždavinių kortelėmis ir valdymo mygtukų juosta. Tiek užduočių, tiek uždavinių lapai 
valdomi autonomiškai, kiekvienas turi savo slinkties juostą, gali būti didinami arba mažinami 
atskirai. 

Užduočių lapas yra tuščias – jame galima kurti savo užduotis (įtempiant korteles iš uždavinių 
lapo), įsikelti anksčiau sukurtas ir išsaugotas arba konstruktoriuje pateiktas pavyzdines užduotis. 
Virš lapo esančioje juostelėje galima įrašyti savo užduoties pavadinimą, sukūrimo datą ir pan.

Uždavinių lape matomos pirmosios temos uždavinių kortelės, o šios temos pavadinimas 
– juostoje virš lapo. Kitas temas galima pasirinkti iš kontekstinio meniu, išsiskleidžiančio 
spragtelėjus bet kurioje tos juostos vietoje. Tempiant lapų pločio reguliavimo liniją, esančią 
uždavinių lapo kairėje, galima keisti konstruktoriaus lango padalijimą.

Valdymo mygtukų juostoje matomi 7 pagrindiniai mygtukai. 

Naujas
lapas

Atverti
užduotį

Išsaugoti
užduotį

Spausdinti Sąlygos /
Atsakymai

Pagalba Daugiau /
mažiau 

mygtukų

a)

b)

c)

d)

Langelių juosta Valdymo mygtukų juosta Kontekstinis temų meniu

Užduočių lapas Lapų pločio r guliavimo linijae

Uždavinių lapas

Spragtelėjus , išsiskleidžia dar 8 pagalbiniai. Visi mygtukai aprašyti šios instrukcijos 3 skirsnyje.
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3. Valdymo mygtukų funkcijos

 Naujas lapas. Pradiniame konstruktoriaus lange užduočių lapas yra tuščias. Tačiau jei 
užduočių lape kažkas jau yra, spragtelėjus šį mygtuką atsiveria dialogo langas „Išsaugoti  
užduotį“. Norint gauti naują (tuščią) užduočių lapą, reikia esamą turinį išsaugoti (Taip) arba 
panaikinti (Ne). Pasirinkus trečiąjį veiksmą (Atšaukti), dialogo langas užsiveria – grįžtama į 
konstruktoriaus langą. 

                                                

 Atverti užduotį. Siūloma pasirinkti pavyzdinę užduotį iš aplanko „TEV rinkiniai“. Tačiau  
galima atverti ir savo sukurtus ir išsaugotus darbus; mes rekomenduojame juos laikyti aplanke 
„Mano rinkiniai“. Abu šie aplankai yra sukuriami automatiškai diegiant konstruktoriaus 
programą.

 Išsaugoti užduotį. Siūloma išsaugoti naujai sukurtą arba pertvarkytą pavyzdinę užduotį 
savo pavadinimu aplanke „Mano rinkiniai“. Užduotys aplanke „TEV rinkiniai“ yra nekeičiamos, 
tad pasinaudojus kuria nors užduotimi be pakeitimų jos išsaugoti nereikia (spragtelėti Ne).

 Spausdinti. Spausdina užduočių lape esančią užduotį tokią, kokia ji matoma ekrane. Jei 
užduotis netelpa viename lape, tai ji netilps viename puslapyje ir spausdinant. Norintiems 
sukurtą užduotį  peržiūrėti prieš spausdinant skirtas pagalbinis mygtukas  (žr. g punktą).

 Sąlygos / Atsakymai. Kai pradinėje padėtyje ant mygtuko yra raidė „A“, tai tiek užduočių 
lape, tiek uždavinių kortelėse matomos sąlygos. Spragtelėjus šį mygtuką, atsiranda raidė  
„S“ ( ), tada tiek užduočių lape, tiek uždavinių kortelėse matomi atsakymai.   

 Pagalba. Pateikiama išsami konstruktoriaus naudotojo instrukcija, kurią galima išsispausdinti.

 Daugiau / mažiau mygtukų. Iškviečia / paslepia pagalbinius mygtukus: 

•	 	Kurti savo uždavinį. Atveria uždavinių kūrimo įrankį. Kaip sukurti, redaguoti ir išsaugoti 
savo uždavinį, aprašyta šios instrukcijos 5 skirsnyje. 

a)

b)

c)

d)

e)

f )

g)
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•	  Įkelti mano uždavinius. Leidžia atverti bet kurį aplanką, į kurį sudėtos susikurtos 
užduotys (.kdk failai). Pirmiausia siūlomas aplankas „Mano rinkiniai“, tačiau galima pasirinkti 
ir bet kurį kitą savo susikurtų užduočių aplanką (tik negalima pasirinkti „TEV rinkiniai“).  Kaip 
ir kur įkeliami uždaviniai iš savo sukurtų užduočių, aprašyta šios instrukcijos 6 skirsnyje. 

•	 	Spaudinio peržiūra. Atveria spausdinimo informacinį langą, kuriame galima pažiūrėti, 
kaip atrodys išspausdinta užduotis (uždaviniai / atsakymai) ir pasirinkti spausdinimo 
parametrus. 

•	 	 	Mažinti / didinti užduočių lapą. Proporcingai mažinamas arba didinamas užduočių 
lapo plotas, kad vaizdas atitiktų naudojamo kompiuterio ekrano dydį. 

•	 	 	Mažinti / didinti uždavinių lapą. Tas pat atliekama su uždavinių lapu.

•	 	Apie. Informacija apie konstruktoriaus ir pavyzdinių užduočių kūrėjus.

	Langeliai. Šis mygtukas yra po valdymo mygtukų juosta konstruktoriaus lango kairėje. 
Kuriant savo arba pertvarkant pavyzdines užduotis, jis leidžia į norimą užduočių lapo vietą 
įterpti (tempiant pele) langelių juostą sprendimams. Juostos aukštis reguliuojamas. Langelių 
juostų yra be galo daug.

Pastaba. Beveik visi veiksmai  konstruktoriaus lange atliekami pele tempiant įvairius objektus ir laikant 
nuspaustą kairįjį pelės klavišą. 

h)
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4. Pavyzdinių užduočių naudojimas. Užduočių konstravimas

Spragtelėjus mygtuką , patenkama į aplanką „TEV rinkiniai“, iš kurio galima pasirinkti bet 
kurią pavyzdinę užduotį. Dukart spragtelėjus kairiuoju pelės klavišu jos pavadinimą, užduotis 
įkeliama į užduočių lapą.  

 

Viršutinėje juostoje galima užrašyti kuriamos užduoties pavadinimą, sukūrimo datą arba bet 
kokią kitą informaciją (iki 56 ženklų). Šis užrašas taip pat atsiras atitinkamame atsakymų lape.

Uždavinių, perkeltų iš uždavinių lapo į užduočių lapą, kortelės uždavinių lape nuspalvintos 
gelsvai. Jei uždavinys pašalinamas iš užduočių lapo (žr. f punktą), atitinkama kortelė uždavinių 
lape tampa balta. 

Uždavinius užduotyje galima keisti vietomis, tempiant pele uždavinio kortelę į norimą vietą. 
Uždavinių kortelės automatiškai persinumeruoja. 

Užduotyje nepanaudotos kortelės Užduotyje panaudotos kortelėsKortelės panaikinimo mygtukas

   

Bet kurią uždavinio kortelę galima išmesti (grąžinti į uždavinių lapą) spragtelėjus mygtuką  
jos viršutiniame dešiniajame kampe. Pritrūkus uždavinių, juos galima atsitempti iš uždavinių 
lapo į norimą užduočių lapo vietą. 

a)

b)

c)

d)

e)
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Į užduotį tarp uždavinių kortelių galima įterpti norimo aukščio langelių juostą. Tai atliekama 
tempiant pele mygtuką  į norimą vietą. Juostos aukštis reguliuojamas tempiant aukštyn / 
žemyn mygtuką , esantį dešiniajame apatiniame juostos kampe.

               

Kortelės kairėje palikta vieta trumpiems komentarams. Čia galima įrašyti bet kokius kompiuterio 
klaviatūra surenkamus ženklus. 

Spragtelėjus bet kurioje meniu juostos, esančios virš uždavinių lapo, vietoje, atsiveria 
konstruktoriuje esančių temų sąrašas. Beje, tame sąraše yra ir „Mano uždaviniai“. Taigi sudarant 
užduotis galima naudotis savo sukurtais uždaviniais, jei jie ten buvo įkelti (apie tai plačiau žr. 
šios instrukcijos 5 ir 6 skirsnius).

                                 

Šiame meniu spragtelėjus „kampuką“ ( ) prie norimos temos pavadinimo, išsiskleidžia šios 
temos potemių sąrašas. Spragtelėjus pasirinktą potemę, į uždavinių lapą įkeliamos visų tos 
potemės uždavinių kortelės. 

f )

g)

h)

i)
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Tuščiame užduočių lape galima sukurti savo užduotį nesinaudojant pavyzdinėmis užduotimis. 
Tam reikia pasirinkti bet kurią temą iš kontekstinio meniu ir pele įsitempti bet kurių uždavinių 
(taip pat ir savo sukurtų iš aplanko „Mano uždaviniai“) korteles. 

Sukūrus užduotį, galima: 
Suteikti jai pavadinimą. •	 Jis rašomas užduočių lapo viršutinėje juostelėje (iš kairės iki 50 
ženklų ilgio).

Išsaugoti norimu pavadinimu•	 . Spragtelėjus mygtuką , siūloma įrašyti užduotį į aplanką 
„Mano rinkiniai“. 
Išspausdinti ant popieriaus arba į failus•	 . Naudotojas gali pasirinkti bet kokius variantus: 
spausdinti ant popieriaus tik sąlygas arba tik atsakymus (pvz., jei sąlygas planuoja 
spausdinti į failus ir siųsti mokiniams), spausdinti viską ant popieriaus arba viską į failus.  
Primename, kad pasinaudojus mygtuku  galima išspausdinti tik ekrane matomą užduočių 
lapo turinį. Todėl, norint išspausdinti sąlygas ir atsakymus, reikia juos išsikviesti mygtukais 

/ (būtų 2 spausdinimai). 

Pastaba. Spausdinimo į failus galimybes riboja naudojamame kompiuteryje įdiegti spausdintuvai. 
Beveik visuose kompiuteriuose su Windows operacine sistema jau yra PDF  spausdintuvai. Jei 
nebūtų, visada galima parsisiųsti kurį nors nemokamą PDF spausdintuvą iš interneto ir įdiegti jį 
į kompiuterį. Taip pat visuose kompiuteriuose su Windows operacine sistema  yra spausdintuvai 
„Microsoft XPS Document Writer“, kurie leidžia spausdinti į XPS failus. Šiuos failus galima peržiūrėti 
„XPS Viewer“ programa (kuri taip pat yra tuose kompiuteriuose) ir išsispausdinti bet kuriuo 
spausdintuvu ant popieriaus. 

j)

k)
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5. Savo uždavinių kūrimas 

Spragtelėjus mygtuką , atsiveria dialogo langas „Mano uždavinys“.

Te toks įrašymas Sąlygos langelis Atsakymo langelis

Grafikos k limasį ė Uždavinio kortelės patvirtinimas

Kairiajame tuščiame langelyje įrašomos arba įkeliamos uždavinio sąlygos (klausimai), dešiniajame  – 
atsakymai. Dialogo lange matomi 6 aktyvūs mygtukai, reikalingi uždaviniams kurti, redaguoti ir 
įkelti į temų aplanką „Mano uždaviniai“. 

Sąlygos ir atsakymai įkeliami naudojantis mygtukais  ir . Spragtelėjus pirmąjį, 
pasirinktame langelyje galima tiesiog iš klaviatūros rinkti bet kokį tekstą. Spragtelėjus antrąjį, 
atveriamas tuščias lapas, kurio kairiajame viršutiniame kampe atsiranda papildomas mygtukas 

. Juo atveriamas Windows Explorer langas, leidžiantis susirasti ir įkelti reikalingą grafinį failą 
(geriausiai tinka: *.bmp, *.gif, *.jpg, *.png, *.tif ), pasiekiamą iš naudotojo kompiuterio. 

               

 

Tiek sąlygos, tiek atsakymo langelių aukštis reguliuojamas tempiant aukštyn / žemyn mygtuką 
  dešiniajame apatiniame kampe.

b)

a)
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c) Sukūrus (įrašius tekstą arba įkėlus grafinius failus) sąlygą ir atsakymą, uždavinio kortelė 
išsaugoma spragtelėjus patvirtinimo mygtuką  lango dešiniajame apatiniame kampe.
Uždavinys  perkeliamas į aplanką  „Mano uždaviniai“ tos užduoties, kuri yra konstruktoriaus 
lange uždavinio kūrimo metu. Šį uždavinį galima bet kada grąžinti atgal į kūrimo langą 
(spragtelėjus mygtuką  jau sukurto uždavinio kortelėje, esančioje aplanke „Mano uždaviniai“). 
Tada uždavinį galima redaguoti, keisti sąlygą ar atsakymą ir išsaugoti iš naujo. Bet kurį uždavinį 
galima pašalinti iš aplanko „Mano uždaviniai“ spragtelėjus mygtuką  dešiniajame viršutiniame 
kortelės (nesvarbu, sąlygos ar atsakymo) kampe. Spragtelėjus šį mygtuką, atsiveria dialogo 
langas, reikalaujantis patvirtinti šalinimą (Taip / Ne).  
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6. Savo užduočių kūrimas, išsaugojimas ir panaudojimas

Uždavinys sukurtas pagal 5 skirsnio nuorodas liks tik vienos užduoties aplanke „Mano uždaviniai“ (ir 
tai tik tuo atveju, jei sukurta užduotis bus išsaugota). Vadinasi, norint panaudoti sukurtą uždavinį, 
visada reikėtų atverti tą užduotį ir jos pagrindu kurti naujas. Aišku, kad taip dirbti nepatogu ir 
neproduktyvu. Toliau aprašoma, kaip susikurti užduotis (uždavinių rinkinius), kaip juos išsaugoti 
ir efektyviai panaudoti kuriant naujas arba papildant (pakeičiant) anksčiau sukurtas (arba 
pavyzdines). 

Atvėrus konstruktoriaus langą (nesvarbu, ar su tuščiu užduočių lapu, ar su pavyzdine, ar 1. 
savo anksčiau parengta užduotimi), galima kurti kiek norima savo uždavinių, kaip aprašyta 5 
skirsnyje.
Visi sukurti uždaviniai kaupsis teminiame aplanke „Mano uždaviniai“. Kaip minėta, išsaugojus 2. 
užduotį, kartu išsaugomi ir sukurti uždaviniai.
Tačiau (ypač, jei kuriami kurios nors vienos temos ar tam tikro tipo uždaviniai) kur kas patogiau 3. 
turėti užduotį, sudarytą tik iš savo parengtų uždavinių (pvz.: „Lygtys“, „Įdomybės“ ar pan.).
Tam reikia, atsidarius aplanką „Mano uždaviniai“, visus susikurtus uždavinius „pertempti“ į 4. 
užduočių lapą ir išsaugoti taip sudarytą „užduotį“ norimu pavadinimu (pagal temą, tikslą ar 
sukūrimo laiką).
Prireikus uždavinių iš to rinkinio (pvz., kuriant naujas ar pertvarkant pavyzdines užduotis), 5. 
galima pasinaudoti KURK funkcija „Įkelti mano uždavinius“ (mygtukas  ). 

Įkeliant savo uždavinius (t. y. sąlygų ir atsakymų korteles iš anksčiau sukurtų ir išsaugotų .kdk failų) 
prireikia šiek tiek kruopštumo, todėl pateikiame šios operacijos aprašymą pažingsniui:

Spragtelėjus mygtuką , pirmiausia siūlomas aplankas „Mano rinkiniai“, tačiau galima 
pasirinkti ir bet kurį kitą susikurtų užduočių aplanką. 
Susiradus aplanką, kuriame yra reikalingas .kdk failas (jūsų sukurtas uždavinių rinkinys), reikia 
spragtelėti to failo pavadinimą du kartus. Konstruktoriaus lange atsiveria dialogo langas „Įkelti 
mano uždavinius“.

                                                         

Jį galima pasididinti spragtelėjus kvadratėlį viršutinėje dialogo lango juostoje ( ). 
Atsiveria langas su visų pasirinktos užduoties aplanko „Mano uždaviniai“ uždavinių kortelėmis. 
Spragtelėjus pilką langelį kairėje, pažymima kortelė uždavinio, kurį norima perkelti į dabar 
kuriamos užduoties aplanką „Mano uždaviniai“.

a)

b)

c)
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d)

                           

Spragtelėjus mygtuką „Įkelti pažymėtus uždavinius“, pažymėti uždaviniai perkeliami. Kartu 
automatiškai į atsakymų lapus įkeliami tų uždavinių atsakymai.

Tokiu būdu galite naudotis savo anksčiau sukurtais uždaviniais tiek kurdami naujas, tiek 
pertvarkydami senas užduotis.

7. Darbo pabaiga

Užbaigus darbą su konstruktoriumi, jis išjungiamas spragtelėjus kryžiuką pačiame viršutiniame 
dešiniajame kampe. Jei užduočių lange esanti užduotis jau buvo išsaugota, konstruktorius 
išsijungia iš karto. Jei yra neišsaugota užduotis, atsiveria dialogo langas.  

                              

 

Spragtelėjus Ne, konstruktorius išsijungia iškart. Spragtelėjus Taip, siūloma įrašyti dar neišsaugotą 
užduotį į aplanką „Mano rinkiniai“.
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8. Programos atnaujinimas

Kartais, paleidus programą, atsivėrusiame konstruktoriaus lange papildomai gali atsirasti toks 
pranešimas:

                              

Naudotojas gali atsisakyti atnaujinimo (spragtelėjęs Ne) arba jį parsisiųsti (spragtelėjęs Taip). Sutikus 
programa siūlo išsisaugoti atnaujintą konstruktoriaus failą (.exe). Spragtelėjus mygtuką „Save File“, 
šis failas įrašomas į naudotojo kompiuterio katalogą, į kurį automatiškai įrašomi parsisiųsdinami 
failai. 
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