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Mieli mokytojai!

Naudodamasis proga noriu supažindinti Jus su leidyklos gyvenimu. Juk su kai kuriais jau bendraujame dvidešimt septintus metus. Ir tik šiais 
metais nutarėme surengti pirmąjį savo leidinių išpardavimą. Atidžiai peržiūrėję savo sandėlį supratome, kad turime visokio gėrio per daug. 
Visi patekę į sąrašą leidiniai savo laiku buvo geriausi mokinių ir mokytojų pagalbininkai. Jie buvo leidžiami tūkstantiniais, o kai kurie net 
dešimttūkstantiniais tiražais. Žinoma, tada ir mokyklų Lietuvoje buvo beveik 2000, ir vienos kartos mokinių – per 50 tūkstančių. Dabar visko 
sumažėjo beveik dvigubai…

Bet gyvenimas šimtamyliais šuoliais lekia tolyn. Atsirado skaitmeniniai vadovėliai, kompiuterinės mokymo priemonės, nuotolinis mokymas, tad 
mažiesiems lietuviukams net airijose ar norvegijose didelių problemų mokytis lietuviškai nekyla. Visagalis internetas prieinamas beveik visur, 
o skaitmeninio turinio apimtis, matyt, viršija popierinį. Šie pokyčiai leidiniams, siūlomiems informaciniame lapelyje „Senos knygos – naujos
kainos“, praktiškai reiškia pabaigą. Jei jie Jūsų nesudomins net šiemet nustatytomis minimaliomis kainomis, mums teks juos nurašyti ir paversti 
makulatūra.

Tuo tarpu skaitmeninės priemonės įgauna antrą kvėpavimą. Nuo šių metų visi TEV skaitmeniniai vadovėliai persikėlė į internetą, nuo rudens ten 
pat atsiras ir MIKO knygos. Iš pradžių tik kai kurios, o ateityje, turbūt ir visos. Dabartiniai MIKO knygų atmintukuose naudotojai bus pirmieji, 
kurie galės nemokamai išbandyti internetines versijas. Sekite mūsų naujienlaiškius arba pasidomėkite interneto svetainėje mikoknygos.lt. Taip 
pat apsilankykite svetainėje kurk.tev.lt ir susipažinkite su naujausiu mūsų kūriniu – bendro darbo su NEC rezultatu – KURK-VBE-MAT. Tai visų 
Valstybinių matematikos brandos egzaminų nuo pat 1999 m. duomenų bankas, tvarkomas mūsų sukurta KURK programėle. Jau išbandžiusieji 
KURK-SKD jokių problemų neturės iš viso, o kiti gali apsilankyti svetainėje tevukas.lt/prasymai ir atsisiųsti demonstracinę versiją. Tikrai viskas 
paprasta ir intuityviai suprantama. Arba reikės skaityti instrukciją 

Popierinių naujovių nedaug, bet tiems, kurie rengiasi vis dažnėjantiems mokinių pasiekimų patikrinimams, konkursams ar net olimpiadoms, verta 
susipažinti su dviem naujomis serijomis: „Matematikos labirintai“ ir „Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Matematikos užduotys“. Šių 
serijų leidiniai ne tik pagelbės ruošiant mokinius, bet ir bus puikios priemonės kartojant atitinkamų klasių matematikos kursą. 

Kaip ir ankstesniais metais, skatiname senus nudėvėtus vadovėlius keisti naujais už pusę kainos (žr. p. 1), siūlome išskirtines kainas perkantiems 
leidinius poromis ir komplektais (žr. p. 7), taip pat pristatome įvairiapusišką leidinių pradinukams spektrą (žr. p. 9). Visiems jiems, kaip ir dauge-
liui kitų mūsų leidinių, šiais metais taikome „Akciją 10+“: perkant po 10 ir daugiau (pratybų sąsiuvinių – nuo 20) to paties pavadinimo knygučių 
vienu užsakymu, bus taikomos išskirtinės kainos (maždaug 27 % mažesnės!). Tikimės, kad tai paskatins dažniau naudotis mūsų e. parduotuve 
tevukas.lt. Čia galima iš karto atsiskaityti pavedimu per „Paysera“, o nusipirkus daugiau kaip už 27 eurus sulaukti nemokamo pristatymo į namus. 
Gal kartais geriau lukterėti 3–4 dienas, nei permokėti 30–40 % knygynuose? Bet kuriuo atveju, perkant daugiau, kiekviena knyga kainuos pigiau! 

Sėkmės darbuose! 
Pagarbiai,

Dr. Elmundas Žalys
Leidyklos TEV direktorius



ATSINAUJINKITE UŽ PUSĘ KAINOS!
Mokykloms, norinčioms atnaujinti savo senuosius, gal jau gerokai padėvėtus vadovėlius, 
siūlome išskirtinę nuolaidą. Keičiant vadovėlius „Matematika Tau“ V–VIII klasėms į atitinkamus 
„pliusinius“, mokėsite tik už I dalį. II dalį skirsime kaip paramą pagal mokyklos prašymą.

arba arba arba

arba

  Papildomos sąlygos:
Pasiūlymai galioja, jei vadovėlių1.
perkama ne mažiau kaip 20 
kiekvienos dalies egzempliorių. 
Jei klasėse yra mažiau mokinių, 
kreipkitės – pasitarsime dėl  
nuolaidos dydžio.   
Būtina užpildyti prašymo formą2.
internete 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, 2018–2019 m. m. perkančių bet kuriuos naujuosius TEV matematikos vadovėlius bent vienai klasei 
(ne mažiau kaip po 20 komplektų), mokytojai gali nemokamai gauti vadovėlių komplektų dalis:  

e. vadovėlį, uždavinyną, pratybų arba darbo sąsiuvinius, SKD*, knygą mokytojui**.

** arba „Patarimų knygą“ (tik IX–XII klasėms)

Už pusę kainos galima pirkti tiek vadovėlių „Matematika Tau plius“, kiek buvo pirkta senųjų.

Galima pasirinkti:

NAUJIENA
Nuo šių metų 50 % nuolaida 

taip pat bus suteikiama mokykloms, norinčioms 
pasikeisti nudėvėtus „Matematika Tau plius“ IX ir 
X klasėms naujais. Pakanka užpildyti atitinkamą 
formą tevukas.lt/prasymai.

Akcija!
mokytojo rinkinys —

 dovanu

* arba „Savarankiškų ir kontrolinių darbų“ knygutę

arba KURK-SKD atitinkamai klasei arba MIKO knygą atitinkamai klasei
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VADOVĖLIAI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOMS

MATEMATIKA Kaina su PVM 

EUR
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 5 klasė. 1 dalis“ / „Matematika Tau. 5 klasė. 1 dalis“ 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 5 klasė. 2 dalis“ / „Matematika Tau. 5 klasė. 2 dalis“ 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 5 klasė. 1 dalis“ (lenkų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 5 klasė. 2 dalis“ (lenkų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 5 klasė. 1 dalis“ (rusų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 5 klasė. 2 dalis“ (rusų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 6 klasė. 1 dalis“ / „Matematika Tau. 6 klasė. 1 dalis“ 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 6 klasė. 2 dalis“ / „Matematika Tau. 6 klasė. 2 dalis“ 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 6 klasė. 1 dalis“ ( lenkų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 6 klasė. 2 dalis“ ( lenkų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 6 klasė. 1 dalis“ (rusų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 6 klasė. 2 dalis“ (rusų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 7 klasė. 1 dalis“/ „Matematika Tau. 7 klasė. 1 dalis“ 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 7 klasė. 2 dalis“ / „Matematika Tau. 7 klasė. 2 dalis“ 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 7 klasė. 1 dalis“ (lenkų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 7 klasė. 2 dalis“ (lenkų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 7 klasė. 1 dalis“ (rusų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 7 klasė. 2 dalis“ (rusų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 8 klasė. 1 dalis“/ „Matematika Tau. 8 klasė. 1 dalis“  16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 8 klasė. 2 dalis“/ „Matematika Tau. 8 klasė. 2 dalis“ 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 8 klasė. 1 dalis“ (lenkų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 8 klasė. 2 dalis“ (lenkų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 8 klasė. 1 dalis“ (rusų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 8 klasė. 2 dalis“ (rusų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 9 klasė. 1 dalis“ 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 9 klasė. 2 dalis“ 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 9 klasė. 1 dalis“ (lenkų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 9 klasė. 2 dalis“ (lenkų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 9 klasė. 1 dalis“ (rusų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 9 klasė. 2 dalis“ (rusų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 10 klasė. 1 dalis“ 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 10 klasė. 2 dalis“ 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 10 klasė. 1 dalis“ (lenkų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 10 klasė. 2 dalis“ (lenkų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 10 klasė. 1 dalis“ (rusų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 10 klasė. 2 dalis“ (rusų kalba) 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 11 klasė. Išplėstinis kursas. 1 dalis“ 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 11 klasė. Išplėstinis kursas. 2 dalis“ 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 11 klasė. Bendrasis kursas“ 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 12 klasė. Išplėstinis kursas. 1 dalis“ 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 12 klasė. Išplėstinis kursas. 2 dalis“ 16,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 12 klasė. Bendrasis kursas“ 16,00
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INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
V. Dagienė. „Tavo bičiulis kompiuteris. Informacinės technologijos V–VI klasėms. 1 dalis“ 10,00
V. Dagienė. „Tavo bičiulis kompiuteris. Informacinės technologijos V–VI klasėms. 2 dalis“ 10,00
V. Dagienė. „Tavo bičiulis kompiuteris. Informacinės technologijos V–VI klasėms. 1 dalis“ (lenkų kalba) 10,00
V. Dagienė. „Tavo bičiulis kompiuteris. Informacinės technologijos V–VI klasėms. 2 dalis“ (lenkų kalba) 10,00
V. Dagienė, L. Zajančkauskienė. „Tavo bičiulis kompiuteris. Informacinės technologijos VII–VIII kl. 1 dalis“ 10,00
V. Dagienė, L. Zajančkauskienė. „Tavo bičiulis kompiuteris. Informacinės technologijos VII–VIII kl. 2 dalis“ 10,00
V. Dagienė, L. Zajančkauskienė. „Tavo bičiulis kompiuteris. Informacinės technologijos VII–VIII kl. 1 dalis“ (lenkų kalba) 10,00
V. Dagienė, L. Zajančkauskienė. „Tavo bičiulis kompiuteris. Informacinės technologijos VII–VIII kl. 2 dalis“ (lenkų kalba) 10,00
A. Lozdienė, I. Mackevič. „Pasaulis kompiuteryje. Informacinės technologijos IX–X klasėms. 1 dalis“ 14,00
A. Lozdienė, I. Mackevič. „Pasaulis kompiuteryje. Informacinės technologijos IX–X klasėms. 2 dalis“ 14,00
A. Lozdienė, I. Mackevič. „Pasaulis kompiuteryje. Informacinės technologijos IX–X klasėms. 1 dalis“ (lenkų kalba) 14,00
A. Lozdienė, I. Mackevič. „Pasaulis kompiuteryje. Informacinės technologijos IX–X klasėms. 2 dalis“ (lenkų kalba) 14,00
J. Blonskis, V. Bukšnaitis, R. Burbaitė. „Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimo pagrindus. Paskalis“. Pasirenkamasis informacinių technologijų kursas IX–X klasėms 6,00
J. Blonskis, V. Bukšnaitis, R. Burbaitė. „Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimo pagrindus. C++“. Pasirenkamasis informacinių technologijų kursas IX–X klasėms 14,00
R. Daubaras, S. Daubaras, I. Mackevič, V. Paukštė. „Šiuolaikiškas žvilgsnis į tinklalapių kūrimą“. Pasirenkamasis informacinių technologijų kursas IX–X klasėms 14,00
J. G. Bratičius, I. Mackevič, D. Martūnas. „Šiuolaikiškas žvilgsnis į kompiuterinę leidybą“. Pasirenkamasis informacinių technologijų kursas IX–X klasėms 14,00
A. Lozdienė, I. Mackevič. „Pasaulis kompiuteryje. Informacinės technologijos XI–XII klasėms. 1 dalis“ 14,00
A. Lozdienė, I. Mackevič. „Pasaulis kompiuteryje. Informacinės technologijos XI–XII klasėms. 2 dalis“ 14,00
J. Blonskis, V. Bukšnaitis, R. Burbaitė. „Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimą. C++“. Pasirenkamasis informacinių technologijų kursas XI–XII klasėms 14,00

EKONOMIKA IR VERSLUMAS
D. Bareikienė, K. Lipskis, D. Poškienė. „Ekonomika ir verslumas IX–X klasėms“ 12,00
D. Poškienė, M. Keršys, G. Railienė. „Ekonomika XI–XII klasėms. 1 dalis“ 10,00
D. Poškienė, M. Keršys, G. Railienė. „Ekonomika XI–XII klasėms. 2 dalis“ 10,00

TEV leidinių katalogas 2018–2019 mokslo metams

Perkant informacinių technologijų (V–XII klasėms) arba ekonomikos (XI–XII klasėms)  
vadovėlių abi dalis kartu, taikoma išskirtinė kaina*. 

* Pasiūlymas galioja tik užsakymų sistemoje tevukas.lt/mokykloms
arba perkant e. parduotuvėje tevukas.lt, arba leidykloje.

+ + + + +

DU KARTU — GEROKAI PIGIAU

Akcija!

Akcijos laikas ir leidinių kiekis – riboti. Akcijines kainas rasite puslapyje tevukas.lt/poros.

%
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BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ KOMPLEKTŲ DALYS
MATEMATIKA Kaina su PVM
Mokytojų knygos / Patarimai EUR

V. Vanagas, A. Varatinskienė. „Matematika Tau.  5 klasė.  Mokytojo knyga“ 4,00
V. Vanagas. „Matematika Tau.  6 klasė.  Mokytojo knyga“ 4,00
S. Staknienė. „Patarimai. Matematika Tau plius. 9 klasė” 6,90
S. Staknienė. „Patarimai. Matematika Tau plius. 10 klasė” 6,90
J. Gedminienė. „ Patarimai. Matematika Tau plius. 11 klasė. Išplėstinis kursas“ 8,00
Ž. Stundžienė. „Patarimai. Matematika Tau plius. 11 klasė. Bendrasis kursas” 6,90
J. Gedminienė. „ Patarimai. Matematika Tau plius. 12 klasė. Išplėstinis kursas“ 8,00
Ž. Stundžienė. „Patarimai. Matematika Tau plius. 12 klasė. Bendrasis kursas” 6,90

Uždavinynai / Kurso kartojimo medžiaga
K. Intienė, V. Meškauskaitė. „Matematika Tau plius. 5 klasė. Uždavinynas“ 8,60
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 5 klasė. Uždavinynas“ 8,60
K. Intienė, V. Meškauskaitė. „Matematika Tau plius. 6 klasė. Uždavinynas“ 8,60
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau.  6 klasė. Uždavinynas“ 8,60
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius.  7 klasė. Uždavinynas“ 8,60
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau.  7 klasė. Uždavinynas“ 8,60
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius.  8 klasė. Uždavinynas“ 8,60
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau.  8 klasė. Uždavinynas“ 8,60
K. Intienė, V. Meškauskaitė, Ž. Stundžienė. „Ruošiamės į gimnaziją. Progimnazijos matematikos kurso kartojimo medžiaga“ 8,60
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius.  9 klasė. Uždavinynas“ 8,60
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 10 klasė. Uždavinynas“ 8,60
V. Vitkus. „Dar daugiau uždavinių. 9-10 klasėms“ 9,20
K. Intienė, V. Meškauskaitė, Ž. Stundžienė. „Matematika Tau plius.  10 klasė. Kurso kartojimo medžiaga“ 9,80
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 11 klasė. Išplėstinis kursas. Uždavinynas“ 8,60
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 12 klasė. Išplėstinis kursas. Uždavinynas“ 8,60
V. Vitkus. „Dar daugiau uždavinių. 11-12 klasėms“ 9,20
K. Intienė, V. Meškauskaitė, Ž. Stundžienė. „Matematika Tau plius. 12 klasė. Kurso kartojimo medžiaga“ 9,80

Savarankiški ir kontroliniai darbai / Tikrinamieji darbai
K. Intienė, V. Meškauskaitė. „Matematika Tau plius. 5 klasė. Savarankiški ir kontroliniai darbai“ 8,00
K. Intienė. „Matematika Tau. 5 klasė. Savarankiški ir kontroliniai darbai“ 8,00
J. Bagdonienė. „Matematika Tau. 5 klasė. Tikrinamieji darbai“ 6,30
K. Intienė, V. Meškauskaitė. „Matematika Tau plius. 6 klasė. Savarankiški ir kontroliniai darbai“ 8,00
K. Intienė, V. Meškauskaitė. „Matematika Tau. 6 klasė. Savarankiški ir kontroliniai darbai“ 8,00
J. Bagdonienė. „Matematika Tau. 6 klasė. Tikrinamieji darbai“ 6,30
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 7 klasė. Savarankiški ir kontroliniai darbai“ 8,60
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 7 klasė. Savarankiški ir kontroliniai darbai“ 8,60
J. Bagdonienė. „Matematika Tau plius. 7 klasė. Tikrinamieji darbai“ 6,30
J. Bagdonienė. „Matematika Tau. 7 klasė. Tikrinamieji darbai“ 6,30
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 8 klasė. Savarankiški ir kontroliniai darbai“ 8,60
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 8 klasė. Savarankiški ir kontroliniai darbai“ 8,60
J. Bagdonienė. „Matematika Tau plius. 8 klasė. Tikrinamieji darbai“ 6,30
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 9 klasė. Savarankiški ir kontroliniai darbai“ 8,00
J. Bagdonienė. „Matematika Tau plius. 9 klasė. Tikrinamieji darbai“ 6,30
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 10 klasė. Savarankiški ir kontroliniai darbai“ 8,00
J. Bagdonienė. „Matematika Tau plius. 10 klasė. Tikrinamieji darbai“ 6,30
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Kaina su PVM
EUR

Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 11 klasė. Išplėstinis kursas. Savarankiški ir kontroliniai darbai“ 8,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 11 klasė. Bendrasis kursas. Savarankiški ir kontroliniai darbai“ 6,90
J. Bagdonienė. „Matematika Tau plius. 11 klasė. Bendrasis kursas. Tikrinamieji darbai“ 6,30
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 12 klasė. Išplėstinis kursas. Savarankiški ir kontroliniai darbai“ 8,00
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 12 klasė. Bendrasis kursas. Savarankiški ir kontroliniai darbai“ 6,90
J. Bagdonienė. „Matematika Tau plius. 12 klasė. Bendrasis kursas. Tikrinamieji darbai“ 6,30

Pratybų sąsiuviniai / Pratybėlės                                                                                                                                                                            
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 5 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“ 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 5 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“ 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 5 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“ 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 5 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“ 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 5 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“ (lenkų kalba) 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 5 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“ (lenkų kalba) 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 5 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“ (rusų kalba) 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 5 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“ (rusų kalba) 4,10
V. Račkauskienė. „Matematika Tau. 5 klasė. Pratybėlės. 1 dalis“ 3,45
V. Račkauskienė. „Matematika Tau. 5 klasė. Pratybėlės. 2 dalis“ 3,45
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 6 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“ 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 6 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“ 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 6 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“ 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 6 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“ 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 6 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“ (lenkų kalba) 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 6 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“ (lenkų kalba) 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 6 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“ (rusų kalba) 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 6 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“ (rusų kalba) 4,10
V. Račkauskienė. „Matematika Tau. 6 klasė. Pratybėlės. 1 dalis“ 3,45
V. Račkauskienė. „Matematika Tau. 6 klasė. Pratybėlės. 2 dalis“ 3,45
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 7 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“ 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 7 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“ 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 7 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“ 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 7 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“ 4,10
V. Račkauskienė. „Matematika Tau plius. 7 klasė. Pratybėlės. 1 dalis“ 3,45
V. Račkauskienė. „Matematika Tau plius. 7 klasė. Pratybėlės. 2 dalis“ 3,45
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 8 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“ 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 8 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“ 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 8 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“ 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau. 8 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“ 4,10
V. Račkauskienė. „Matematika Tau plius. 8 klasė. Pratybėlės. 1 dalis“ 3,45
V. Račkauskienė. „Matematika Tau plius. 8 klasė. Pratybėlės. 2 dalis“ 3,45
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 9 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“ 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 9 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“ 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 10 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 1 dalis“ 4,10
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 10 klasė. Pratybų sąsiuvinis. 2 dalis“ 4,10
D. Riukienė, Ž. Stundžienė. „Matematika Tau plius. 11 klasė. Bendrasis kursas. Darbo sąsiuvinis“ 6,50
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 11 klasė. Pratybų sąsiuvinis“ 5,75
D. Riukienė, Ž. Stundžienė. „Matematika Tau plius. 12 klasė. Bendrasis kursas. Darbo sąsiuvinis“ 6,50
Autorių kolektyvas. „Matematika Tau plius. 12 klasė. Pratybų sąsiuvinis“ 5,75
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PaPildomos mokymo Priemonės
Į PAGALBĄ ABITURIENTAMS Kaina su PVM

EUR
D. Riukienė, I. Šukienė. „Valstybinis brandos egzaminas. Matematikos darbo sąsiuvinis“ (su sprendimais internete) 7,50
J. Gedminienė, D. Riukienė. „Matematikos valstybiniam brandos egzaminui. Teminės kartojimo užduotys“ 8,00
K. Intienė, V. Meškauskaitė, Ž. Stundžienė. „Valstybinis brandos egzaminas. Matematikos testai“ 5,80
Autorių kolektyvas. „Informacinių technologijų valstybiniam brandos egzaminui. Užduočių pavyzdžiai“ (pagal atnaujintą egzaminų programą) 8,60
„Į pagalbą abiturientui. Matematika“ (2011–2015 m. brandos egzaminų medžiaga) 4,60
„Į pagalbą abiturientui. Istorija“ (2011–2015 m. brandos egzaminų medžiaga) 4,60
„Į pagalbą abiturientui. Fizika“ (2011–2015 m. brandos egzaminų medžiaga) 4,60
„Į pagalbą abiturientui. Biologija“ (2011–2014 m. brandos egzaminų medžiaga) 4,60
K. Lipskis, R. Grabauskaitė, B. Jakovonienė. „Pasirengimo baigiamiesiems egzaminams medžiaga. Fizika. I dalis“ 2,00
K. Lipskis, B. Jakovonienė. „Pasirengimo baigiamiesiems egzaminams medžiaga. Fizika. II dalis“ 2,00

ŽODYNAI IR KALBŲ MOKYMO PRIEMONĖS
J. A. Križinauskas. „Vokiečių–lietuvių, lietuvių–vokiečių kalbų žodynas“ 17,00
J. A. Križinauskas. „Lietuvių–vokiečių kalbų žodynas“ 13,80
J. A. Križinauskas. „Vokiečių-lietuvių kalbų žodynas“ 13,80
Y. Goldammer, S. Plaušinaitis. „Vokiečių–lietuvių kalbų žodynas teisininkams“ 5,75
Y. Goldammer, S. Plaušinaitis. „Lietuvių–vokiečių kalbų žodynas teisininkams“ 5,75
J. A. Križinauskas. „Vokiečių kalbos kursas“ (parengtas talkinant dr. H. Šreiber) 3,00
B. Piesarskas. „Mokomasis aiškinamasis žodynas“ (anglų kalba) 6,00
„Aiškinamasis ekonomikos anglų-lietuvių kalbų žodynas“. Sud. D. W. Pearce (vertimas iš anglų k.) 46,00
ANGLŲ KALBOS DISKAS (netaisyklingieji anglų kalbos veiksmažodžiai ir laikų vartojimas) 3,45
VOKIEČIŲ KALBOS DISKAS (stiprieji ir netaisyklingieji vokiečių kalbos veiksmažodžiai ir laikų vartojimas) 3,45

EKONOMIKA IR VERSLUMAS
G. Verbickienė, D. Verbickienė, R. Abramovienė. „Žingsnelis į ekonomiką“ (Užduočių sąsiuvinis 1–2 klasėms) 1,70
„Pasirinkimų šalis. 1 dalis“ (ekonomikos užduočių sąsiuvinis III–VI klasių mokiniams). Sud. A. Malčiauskienė, D. Poškienė, B. Šinkūnaitė 2,30
„Pasirinkimų šalis. 2 dalis“ (ekonomikos užduočių sąsiuvinis III–VI klasių mokiniams). Sud. A. Malčiauskienė, D. Poškienė, B. Šinkūnaitė 2,30
„Pasirinkimų šalis. Mokytojo knyga“. Sud. A. Malčiauskienė, D. Poškienė, B. Šinkūnaitė 4,60
Autorių kolektyvas. „Ekonomika XI–XII klasėms. Mokytojo knyga“ 6,00
K. Lipskis. „Ekonomikos praktikumas IX–XII  klasėms“ 4,00
Autorių kolektyvas. „Ekonomikos užduotys. Vertinimo metodika, atsakymai ir paaiškinimai” (IX–XII klasėms) 4,00

PASIRENGIMAS PATIKRINIMAMS
K. Intienė, V. Meškauskaitė, Ž. Stundžienė. „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Matematikos užduotys“ 7,10
D. Riukienė, I. Šukienė. „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Matematikos testai“ 6,30
R. Siaurusaitytė, Ž. Stundžienė. „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Matematika. Darbo sąsiuvinis. 1 dalis“ 4,10
R. Siaurusaitytė, Ž. Stundžienė. „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Matematika. Darbo sąsiuvinis. 2 dalis“ 4,10
P. Puzinaitė, R. Rudalevičienė, V. Trojan. „Ruošiamės į gimnaziją. Kartojame matematiką“ 6,90
K. Intienė, V. Meškauskaitė, Ž. Stundžienė. „Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. VIII klasė. Matematikos užduotys“ (naujas) 6,90
K. Intienė, V. Meškauskaitė, Ž. Stundžienė. „Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. VI klasė. Matematikos užduotys“ (naujas) 6,90
P. Puzinaitė, R. Rudalevičienė. „Matematikos labirintai. Užduočių rinkiniai šeštokams“ 6,90
K. Intienė, V. Meškauskaitė, Ž. Stundžienė. „Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. IV klasė. Matematikos užduotys“ (naujas) 5,80
N. Miliauskaitė, D. Sutkaitiene. „Matematikos labirintai. Užduočių rinkiniai ketvirtokams“ (naujas) 4,60
N. Miliauskaitė, D. Sutkaitiene. „Matematikos labirintai. Užduočių rinkiniai antrokams“ (naujas) 4,60
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POROS IR KOMPLEKTAI – GERIAUSIOS KAINOS GARANTIJOS
Jei prireikia nedidelių kiekių pratybų ar kitų papildomų 

priemonių, kurias sudaro dvi dalys, pasinaudokite 
išskirtinėmis kainomis poroms.  

Jas galima rasti puslapyje tevukas.lt/poros.

Siekdami sudaryti galimybes pigiau aprūpinti mokyklų ir asmenines bibliotekas naudingais  
matematinių gebėjimų ugdymo leidiniais, sukūrėme susietų knygučių komplektus 

(žr. puslapyje tevukas.lt/komplektai). 

Pratybėlės 

Sprendimynai

Pratybos (V ir VI kl. taip pat lenkų ir rusų kalbomis) „Gera pradžia“ (pradinėms mokykloms)

= 12 Eur+ + +

„Gera pradžia +“

= 18 Eur+

„Mėgstantiems matematiką“ 
(progimnazijoms)

+ = 11 Eur

„Mėgstantiems matematiką +“

= 28 Eur+

„Matematikos pagrindai“ (8–12 m. vaikams)

+ + = 8 Eur

„Ruošiamės olimpiadoms “

= 23 Eur++

„Kai pritrūksta uždavinių +“

= 28 Eur+

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

= 11 Eur+

Perkant po 10 (pratybų – 20) ir daugiau bet kurio pavadinimo akcijinių knygučių vienu užsakymu, bus taikoma išskirtinė 
kaina. Ją sužinosite užsakydami knygutes interneto parduotuvėje tevukas.lt arba pirkdami leidykloje.  
Akcijos nesumuojamos, tad pasirinkite geriausią. Perkant daugiau, kiekviena knyga kainuos pigiau!

Akcijos

10+ / 20+



8

oLIMPIADoS, KoNKYRSAI, ĮDoMYBĖS
Kaina su PVM

EUR
V. Vitkus. „Prisiminkime, paspręskime“ (Vilniaus miesto jaunųjų matematikų olimpiadų užduotys su sprendimais, 1967–2000 metai) 27,60
K. Pulmonas. „Trys plius keturi. 1 dalis. Matematikos užduotys su sprendimais ir atsakymais“ 4,60
K. Pulmonas. „Trys plius keturi. 2 dalis. Matematikos užduotys su sprendimais ir atsakymais“ 4,60
K. Pulmonas. „Penki plius šeši. 1 dalis. Matematikos užduotys su sprendimais ir atsakymais“ 5,20
K. Pulmonas. „Penki plius šeši. 2 dalis. Matematikos užduotys su sprendimais ir atsakymais“ 5,20
K. Pulmonas. „Septyni plius aštuoni. 1 dalis. Matematikos užduotys su sprendimais ir atsakymais“ 5,20
K. Pulmonas. „Septyni plius aštuoni. 2 dalis. Matematikos užduotys su sprendimais ir atsakymais“ 5,20
J. Mačys. „Moksleivių matematikos olimpiadų uždaviniai. 1986–2002 m.“ 5,75
R. Kašuba. „Kaip spręsti, kai nežinai kaip“ (antrasis, pataisytas ir papildytas leidimas) 6,10
P. Tannenbaumas, R. Arnoldas. „Kelionės į šiuolaikinę matematiką“ 11,50
„Skaičiuojame. Užduotys matematiniams gebėjimams lavinti“ Sud. A. Barkauskiene, E. Žalys 4,00
„Mąstome. Užduotys matematiniams gebėjimams lavinti“ Sud. A. Barkauskiene, E. Žalys 4,60
„Braižome. Užduotys matematiniams gebėjimams lavinti“ Sud. A. Barkauskiene, E. Žalys 4,60
R. Karazija. „Žaislai, įdomūs bandymai ir žaidimai“ (pataisytas ir papildytas leidimas su interaktyviu interneto puslapiu) 3,00
„Matematinės miniatiūros“ (vertimas iš lenkų kalbos) 3,45
G. Jenkins, M. Bear „Lankstome matematiką. Išsikirpk ir suklijuok“ 5,20
G. Jenkins, M. Bear „Lankstyk ir spalvink. Išsikirpk, suklijuok ir dekoruok 19 briaunainių“ 4,60
„Pagrandukas. Matematikos užduotys ir sprendimai“. Sud. Ž. Stundžienė 4,00
„Nykštukas. Matematikos užduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys, Ž. Stundžienė 5,20
„Nykštukas. Matematikos užduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys, Ž. Stundžienė (lenkų kalba) 2,50
„Nykštukas. Matematikos užduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys, Ž. Stundžienė (rusų kalba) 2,50
„Gudrutis. Matematikos užduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys, Ž. Stundžienė 5,20
„Žiniukas. Matematikos užduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys, Ž. Stundžienė 5,20
„KENGŪRA 2010. I-IV klasės. Tarptautinio matematikos konkurso užduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys 3,00
„KENGŪRA 2010. V-VIII klasės. Tarptautinio matematikos konkurso užduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys 3,00
„KENGŪRA 2010. IX-XII klasės. Tarptautinio matematikos konkurso užduotys ir sprendimai“. Sud. A. Novikas 3,00
„KENGŪRA 2011. I-IV klasės. Tarptautinio matematikos konkurso užduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys 3,00
„KENGŪRA 2011. V-VIII klasės. Tarptautinio matematikos konkurso užduotys ir sprendimai“. Sud. R,Kašuba 3,00
„KENGŪRA 2011. IX-XII klasės. Tarptautinio matematikos konkurso užduotys ir sprendimai“. Sud. A. Novikas 3,00
„KENGŪRA 2012. I-IV klasės. Tarptautinio matematikos konkurso užduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys 3,00
„KENGŪRA 2012. V-VIII klasės. Tarptautinio matematikos konkurso užduotys ir sprendimai“. Sud. R. Kašuba ir P. Drungilas 3,00
„KENGŪRA 2012. IX-XII klasės. Tarptautinio matematikos konkurso užduotys ir sprendimai“. Sud. A. Novikas 3,00
„KENGŪRA 2013. I-IV klasės. Tarptautinio matematikos konkurso užduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys 3,00
„KENGŪRA 2014. I–IV klasės. Tarptautinio matematikos konkurso užduotys ir sprendimai“. Sud. J. Mačys 3,00
„KENGŪRA 1991–1998. Bičiulis“ („Kengūros“ užduotys ir sprendimai, vertimas iš lenkų kalbos) 4,00

„KENGŪRA 1991–1998. Kadetas“ („Kengūros“  ir sprendimai, vertimas iš lenkų kalbos) 4,00

„KENGŪRA 1991–1998. Junioras“ („Kengūros“  ir sprendimai, vertimas iš lenkų kalbos) 4,00

KENGŪROS KONKURSŲ UŽDUOČIŲ RINKINIAI. 2000–2009 m. (visų amžiaus grupių), kiekviena knygutė po 1,50
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NacioNaliNis mokiNių pasiekimų patikriNimas. 
iV klasė.  matematikos UŽDUotYs

Ši knygutė kartu yra ir darbo sąsiuvinis. Čia galima 
rašyti, braukyti, braižyti, o įveikus bet kurią užduotį – 
džiaugtis pasiekimais. Knygutėje pateikta 10 skirtingų 
pavyzdinių užduočių, labai panašių į standartinę NMPP 
užduotį. Kiekvieną jų sudaro įvairių temų uždaviniai, 
kurių atsakymus rasite knygutės pabaigoje. 

serija „matematikos labiriNtai“

Šiose knygutėse pateikta po 10 užduočių, kurių 
kiekvieną sudaro 20 skirtingo sudėtingumo 
uždavinių. Autorės kruopščiai atrinko uždavinius, 
susijusius su artimiausia vaiko aplinka bei per 
pamokas įgytomis žiniomis. Kiekvienos užduoties 
yra 2 analogiški variantai. Knygučių pabaigoje 
rasite visų uždavinių atsakymus. 

SUKURTA MAŽIESIEMS

Nuo „nulinukų“ iki olimpiadininkų – visi pajus malonumą nagrinėdami 
uždavinius iš estetiškai patrauklių, gražiai iliustruotų knygučių. Be to, jose 
visos užduotys išspręstos ir pateikti atsakymai. Šios knygutės bus labai 
naudingos rengiantis „Kengūros“ konkursui.

Kad vaikai nebijotų matematikos, 
o uždavinių sąlygas skaitytų noriai, 
sukūrėme  matematiniams gebėjimams 
lavinti skirtas knygutes:  „Skaičiuojame“, 
„Mąstome“, „Braižome“. 

Šios spalvingos knygutės apie Viltės, 
Mato ir nežemiško svečio Ufo nuotykius 
linksmai ir neįkyriai ugdo pagrindinius 
aritmetikos, logikos ir geometrijos 
įgūdžius. 

NAUJIENOS

Kazimiero Pulmono knygutės 
„Trys plius keturi“ skirtos tikrai 
matematiką mėgstantiems 
vaikams – būsimiems 
olimpiadininkams. Jose pateikiami 
visų uždavinių išsamūs sprendimai 
ir atsakymai.

NAUJOS

KAINOS
Šios knygutės nuosekliai moko pradinukus suvokti 
kasdienę ekonomiką. Visas ekonomikos pamokėles  
nesunku integruoti į kitus mokomuosius dalykus: 
lietuvių kalbą, matematiką, gamtos pažinimą, dailę ar darbelius.

10+



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).  •	

INTERAKTYVŪS SKAITMENINIAI VADOVĖLIAI – TIK INTERNETE

Mokyklos, 2018–2019 m. m. perkančios TEV vadovėlius, gali metams nemokamai užprenumeruoti atitinkamus skaitmeninius vadovėlius 
kiekvienam mokiniui (kiek perkama, tiek galima užsakyti puslapyje tevukas.lt/prasymai).
Mokyklos, anksčiau pirkusios šiuos vadovėlius, gali prenumeruoti skaitmeninius vadovėlius urmo kainomis  
(kuo daugiau užsakoma, tuo mažesnė vieneto kaina). Užsakant skaitmeninius vadovėlius  puslapyje tevukas.lt/prasymai,  
kainą galima sužinoti įrašius į skaičiuoklę prenumeruojamų egzempliorių kiekį. 
Prenumeruojant bet kurį vadovėlį iš karto trejiems metams, mokėti reikės tik už dvejus. kain

a n
uo  

1 E
ur!!

!

naujie
na!

Pastaba.  Skaitmeniniai vadovėliai internete veikia su visomis naujausiomis naršyklėmis. Jei norite pasitikrinti, ar jie veikia su Jūsų naudojama 
naršykle, svetainėje evadoveliai.lt nuo 2018 m. liepos 1 d. galima išbandyti pasirinktą demonstracinį vadovėlį.

Akcija!
Visi naujieji leidyklos TEV vadovėliai turi ir visada turės 

interaktyvias skaitmenines versijas (e. vadovėlius).

IN
FO Bet kurį vadovėlį galima prenumeruoti pusei metų, metams arba trejiems 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.
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MOBILIOS INTERAKTYVIOS KOMPIUTERINĖS (MIKO) KNYGOS Kaina su PVM

MATEMATIKA TAU „4 viename” (komplektai: vadovėlis, uždavinynas, pratybos, savarankiški ir kontroliniai darbai) EUR

MTP 5. MIKO  knyga mokytojams pagal vadovėlį „Matematika Tau plius. 5 klasė“ 69,00

MTP 6. MIKO  knyga mokytojams pagal vadovėlį „Matematika Tau plius. 6 klasė“ 69,00

MTP 5+6. MIKO  knyga mokytojams pagal vadovėlius „Matematika Tau plius. 5 klasė“ ir  „Matematika Tau plius. 6 klasė“ 99,00

MTP 7. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlį „Matematika Tau plius. 7 klasė“ 69,00

MTP 8. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlį „Matematika Tau plius. 8 klasė“ 69,00

MTP 7 + 8. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlius „Matematika Tau plius. 7 klasė“ ir  „Matematika Tau plius. 8 klasė“ 99,00

MTP 9. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlį „Matematika Tau plius. 9 klasė“ 69,00

MTP 10. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlį „Matematika Tau plius. 10 klasė“ 69,00

MTP 9 + 10. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlius „Matematika Tau plius. 9 klasė“ ir „Matematika Tau plius. 10 klasė“ 99,00

MTP 11 IK. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlį „Matematika Tau plius. 11 klasė. Išplėstinis kursas“ 69,00

MTP 11 (IK + BK). MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlius „Matematika Tau plius. 11 klasė” (Išplėstinis kursas + Bendrasis kursas) 79,00

MTP BK (11 + 12). MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlius „Matematika Tau plius. Bendrasis kursas” (XI ir XII klasėms) 69,00

MTP IK (11 + 12). MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlius „Matematika Tau plius. Išplėstinis kursas” (XI ir XII klasėms) 99,00

MTP 12 IK. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlį „Matematika Tau plius. 12 klasė. Išplėstinis kursas“ 69,00

MTP 12 (IK + BK). MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlius „Matematika Tau plius. 12 klasė” (Išplėstinis kursas + Bendrasis kursas) 79,00

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

TBK 5–6. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlį „Tavo bičiulis kompiuteris. Informacinės technologijos V–VI klasėms“ 59,00

TBK 7–8. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlį „Tavo bičiulis kompiuteris. Informacinės technologijos VII–VIII klasėms“ 59,00

PK 9–10. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlį „Pasaulis kompiuteryje. Informacinės technologijos IX–X klasėms“ 69,00

PP 9–10. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlį „Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimo pagrindus” (Paskalis/C++) 69,00

PK 11–12. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlį „Pasaulis kompiuteryje. Informacinės technologijos XI–XII klasėms“ 79,00

PP 11–12. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlį „Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimą. C++” 79,00

TK + KL 9-10. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlius „Šiuolaikiškas žvilgsnis į tinklalapių kūrimą “ ir „Šiuolaikiškas žvilgsnis į kompiuterinę leidybą“ 79,00
MM–IT. Metodinė medžiaga mokytojams pagal knygą „Informacinių technologijų valstybiniam brandos egzaminui. Užduočių pavyzdžiai“ 39,00

ISTORIJA, EKONOMIKA 

MI–NA. MIKO knyga istorijos mokytojams „Mūsų istorija. Naujieji amžiai: 1640–1918 metai.“  59,00
MI–NL. MIKO knyga istorijos mokytojams „Mūsų istorija. Naujausieji laikai: nuo 1918 m. iki šių dienų“  79,00
EV 9–10. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlį „Ekonomika ir verslumas IX–X klasėms” 59,00
EU 11–12. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlį „Ekonomika XI–XII klasėms” (su papildomomis užduotimis) 59,00

MIKO knygų atnaujinimas (su įrašymu į naują atmintuką) 19,00



KOMPIUTERINĖS MOKYMO PRIEMONĖS*
PARSISIŲSDINAMOS VERSIJOS Kaina su PVM

Kompiuterinės sprendyklės MATEMATIKA TAU (su licencija naudoti viename kompiuteryje) EUR

Matematika Tau plius – 5E (uždavinių sprendyklė, apie 70 temų V klasei) 10,50

Matematika Tau plius – 6E (uždavinių sprendyklė, apie 60 temų VI klasei) 10,50

Matematika Tau plius – 7E (uždavinių sprendyklė, apie 80 temų VII klasei) 10,50

Kompiuterinių užduočių rinkinių konstruktoriai (KURK). Matematika
Metinė prenumerata 2018–2019 m. m., parsisiųsdinami po 2018 m. rugpjūčio 1 d., galioja iki 2019 m. spalio 1 d.

KURK-SKD (savarankiški ir kontroliniai darbai pagal koncentrus, 5 + 6, 7 + 8, 9 + 10, (11 + 12) IK) 30,00

KURK-SKD-PRO (progimnazijoms, 5–8 kl.) , GYM (gimnazijoms, 9–12 kl.) 40,00

KURK-VBE-MAT (1999–2017 m. Valstybinių brandos egzaminų užduotys su vertinimo instrukcija ir atsakymais) 40,00

Kompiuterinės sprendyklės ŽAIDŽIAME MATEMATIKĄ (su licencija naudoti viename kompiuteryje) 

Aritmetikos treniruoklė (I–VI klasėms) 5,00

Paprastosios trupmenos (III–VI klasėms) 5,00

Dešimtainės trupmenos (III–VI klasėms)  5,00

Trys viename. Aritmetikos treniruoklė + Paprastosios trupmenos + Dešimtainės trupmenos 12,00

Tiesinės lygtys (10 tipų lygtys, III–VI klasėms) 5,00

Kompiuterinis žodynas WINLED 5.0 EDU (išskirtinė versija mokykloms, anglų–lietuvių / lietuvių–anglų ir vokiečių–lietuvių / lietuvių–vokiečių kalbų) 13,50

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.

+ + =

Užduočių sprendyklės V–VII klasėms – unikali galimybė spręsti įvairaus lygio 
užduotis kompiuteryje. Visos temos numatytos šių klasių programose,  

be galo daug uždavinių. Mokymosi, pasitikrinimo ir varžymosi veiksenos.

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

Veikia su Windows 7, Vista, 8 (8.1), 10

INTERAKTYVŪS SKAITMENINIAI VADOVĖLIAI INTERNETE
Prenumerata  6 mėnesiams 4,00

Prenumerata 12 mėnesių 6,00

Prenumerata 36 mėnesiams 12,00
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* Nuolaidos ir akcijos skaitmeniniams produktams skelbiamos puslapyje tevukas.lt/akcijos/eleidyba. 



ŠiuolaikiŠki įrankiai kūrybiŠkiems mokytojams

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

*Papildomos sąlygos:
Pasiūlymai galioja, jei vadovėlių perkama / pirkta bent vienai klasei (ne 1. 
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 3. 
lengvatinėmis sąlygomis, nuolaidų dydis gali keistis.
MIKO knygų garantinis laikotarpis – 2 metai. Garantinio laikotarpio metu 4. 
galima 2 kartus nemokamai atnaujinti savo MIKO knygas.

Mokyklos, 2018 – 2019 m. m. perkančios (arba anksčiau pirkusios ir nepasinaudojusios pasiūlymu) išvardytus TEV vadovėlius, atitinkamas  
MIKO knygas mokytojams gali įsigyti su 50 % nuolaida*!

„Gamtinė geografija. 11–12 kl.“ „Visuomeninė geografija. 11–12 kl.“ 
Šias mokymo priemones platina 

leidykla „Didakta“ (www.didakta.lt)

NORINTIEMS IŠBANDYTI KURK-SKD
Registruokitės interneto svetainėje 1. tevukas.lt/prasymai. Būtina tiksliai 
nurodyti el. pašto adresą, kuriuo atsiųsime diegimo nuorodą.
Pasirinkite, kurią demonstracinę versiją norite išbandyti:2. 

        a)  progimnazijoms (KURK DEMO 5–8); 
        b)  gimnazijoms (KURK DEMO 9–12);
        c)  egzaminams (KURK DEMO VBE). 
Demonstracinės versijos skirtos susipažinti su KURK veikimo principais, jos veikia 
tik vieną savaitę (7 dienas).      

Nuolaidos ir akcijos KURK produktams skelbiamos svetainėje 
 tevukas.lt/akcijos/eleidyba.

NORINTIEMS ĮSIGYTI KURK PRODUKTUS
Užsiprenumeruoti KURK 2018–2019 m. m. galima nors ir šiandien interneto 
puslapyje tevukas.lt/kurk_2018-2019.
Po 2018 rugpjūčio 1 d.  atsiųsime pasirinkto KURK diegimo nuorodą.

mūsų uždavinių rinkiniai – jūsų kompiuteriuose  

Norite susipažinti su KURK veikimo principais?  
Svetainėje kurk.tev.lt yra ne tik naudotojo instrukcija, bet ir trumpas 

filmukas, kaip naudotis KURK-SKD.

Pakanka keleto minučių ir kelių pelės spragtelėjimų – ir turėsite savo uždavinių rinkinį (du variantus su atsakymais).

KURK-VBE-MAT skirtas mokytojams, rengiantiems abiturientus.  
Jo uždavinių bazę sudaro visų 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.

NAUJIENA



NAUDINGA VIETA SUSITIKIMUI, NES ČIA:

94 vaizdo pamokos

Per 500 savitikros 
uždavinių

Visų 2015–2017 m. PUPP 
ir VBE uždavinių filmuoti 

sprendimai

PAMOKOS VBE ˇ PUPP ˇ MOKYTOJAI ˇ BENDRAUKIME

PUPP VBE

matematika.lt

NAUJAUSIA INfORMAcIJA APIE PASIRENgIMO PRIEMONES

Patyrę ir patikimi 
mokytojai




