
1

MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ 
KATALOGAS GIMNAZIJOS 
KLASĖMS 2020/2021 m. m.
NAUJAUSI LEIDINIAI  |  LEIDINIAI  PAPILDOMAM MOKYMUI(SI )  |  VADOVĖLIŲ KOMPLEKTAI

LIETUVIŲ KALBA
MATEMATIKA
BIOLOGIJA

FIZIKA
CHEMIJA
ISTORIJA

GEOGRAFIJA
UŽSIENIO KALBOS
MENINIS UGDYMAS, TECHNOLOGIJOS



3Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl leidinių turinio, rašykite mums adresu info@sviesa.lt

Kiekvieniems mokslo metams stengiamės pasiūlyti naujovių, kolegų mokytojų gerąja patirti
mi paremtų sprendimų, pritaikytų pamokoms ir mokinių savarankiškam darbui leidinių, skait
meninio turinio, leidžiančio paįvairinti pamokas, greičiau ir efektyviau vertinti mokinių atlik
tas užduotis, naudoti papildomą turinį pamokoms, apklausoms ar mokymosi diagnostikai. 

Naujos serijos „KOREPETITORIUS“ leidiniai yra skirti gimnazijos mokinių savarankiškam 
dar bui, taip pat mokytojui, ieškančiam susistemintos patikros. Šių leidinių struktūra nuose
kliai paremta pagrindinių disciplinų bendrosiomis ugdymo programomis (BUP). Todėl pa
sitikrinimas įmanomas bet kuriame etape: kartojant ankstesnės klasės kursą, išėjus naują 
temą, gerinant pasiekimus, vertinant visų metų pasiekimus (kaupiamasis vertinimas), indi
vidualizuojant mokymą, rengiantis su klase laikyti PUPP ar VBE.  Tikimės, kad ši atsakingai 
mokytojų praktikų parengta medžiaga bus patikima pagalba ir mokytojui, ir mokiniams.

Tęsiame matematikos vadovėlių, serija „TEMPUS“, leidimą ir rengiame naują vadovėlio 
komplektą 9 klasei. Ypač džiugu, kad šis 2016–2017 m. pagal viduriniojo ugdymo programą 
pasiūlytas sprendimas gimnazijų 11–12 klasėms matematikų buvo įvertintas palankiai  ir sė
kmingai prigijo daugelyje Lietuvos mokyklų. 

Rengiame naują lietuvių kalbos vadovėlį 9 klasei, serija „LINGUA“.  Lietuvių kalbos kursas 
9–10 klasėje pirmiausiai numato ankstesnės mokymosi patirties apibendrinimą, kartojimą 
nau ju lygmeniu ir taisyklingą įvairiapusį kalbos vartosenos gilinimą, tobulinimą. Kurdamos šį 
vadovėlio komplektą autorės išskirtinį dėmesį teikė ankstesnių klasių lingvistinės patirties api
bendrinimui ir raštingumo gilinimui.  

Dirbantiems su baigiamosiomis gimnazijos klasėmis, siūlome pagalbą brandos egzami
nams. Tai įvairių dalykų mokytojams jau žinoma populiari serija „Prieš egzaminą“ papildyta 
dar vienu sprendimu „Profesionalų patarimais“ – praktine pagalba abiturientams, siekian
tiems ypač aukšto įvertinimo. Leidiniuose akcentuojama ne tik kaip pasirengti egzaminams 
kartojant kursą, bet ir kokiais būdais įsivertinti pasiekimus, remiantis numatomais dalyko 
egzamino vertinimo kriterijais.

Mokymosi aplinkoje „Eduka klasė“ rasite naujus suskaitmenintus vadovėlių komplektus, mo
kytojo knygas, papildomų interaktyvių užduočių, bandomųjų ir diagnostinių testų pagrindi
niams mokomiesiems dalykams, interaktyvių užduočių bankus kursui prieš egzaminus kartoti. 

Kviečiame dažniau lankytis mūsų leidyklos svetainėje www.sviesa.lt. Čia rasite naujų lei
dinių anotacijas ir priedus, užduočių atsakymus ir atmintines, detaliai pristatytus vadovėlių 
komplektus, pasiūlymus mokinių papildomam mokymuisi, internetinių metodinių paskaitų, 
seminarų ar konferencijų mokytojams anotacijas ir renginių registracijos formas.   

Bendradarbiaukime!

Leidyklos „Šviesa” gimnazijos leidinių vadovė Ingrida Navalinskienė

MIELI GIMNAZIJOS MOKYTOJAI!
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Nuotolinio mokymo(si) galimybės

GIMNAZIJA
Nuotolinis mokymas(is) – tai mokinio mokymas(is) savo erdvėje ir savo tempu naudojantis įprastomis 

priemonėmis ir šiuolaikinėmis technologijomis. Mokytojas mokiniams turi suteikti prieigą prie „EDUKA klasė“ 
skaitmeninės aplinkos, kurioje yra visa mokymui(si) reikalinga medžiaga ir galimybės mokytojui pačiam ją kurti 

ar įkelti. Svarbūs nuotolinio mokymo(si) elementai yra savarankiškas mokinio mokymasis, mokytojo parama 
mokantis, vertinimas ir grįžtamasis ryšys. „EDUKA klasė“ sudaro tokias nuotolinio mokymo(si) galimybes.

*  Nuotolinis mokymas(is) – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir / ar laikas, o bendravimas  
ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis. 

Naujos ir kartojamos 
medžiagos 
skaitymas, 

nagrinėjimas

Diagnostinis 
vertinimas

  Diagnostiniai kartojimo 
testai 9–12 kl. (lietuvių 
kalba ir literatūra, matema-
tika).

  Testo vertinimo charakte-
ristika (mokytojui).

  Testo taikymo 
 rekomendacijos
 (mokytojui).
  Įsivertinimo lentelės ir 

patarimai mokiniui.
  Paties mokytojo pareng-

tos užduotys ir testai 
(Mano saugykla).

  Automatinis atlikto testo 
užduočių vertinimas.

Medžiagos 
supratimas, 

taikymas, įgūdžių 
įtvirtinimas

Formuojamasis 
vertinimas

Apibendrinamasis 
vertinimas

  Vadovėliai 9–12 kl. (Bibliote-
ka).

  Papildomos mokymo(si) 
priemonės:

 „Lietuvių kalba. 10 žingsnių 
egzamino link“; „Rašinys kaip 
dėlionė“; „Samprotavimas 
kaip žodžio laisvė“;  
e.plėtinys (serija „Tempus“, 
Matematika 11, 12 klasei); 
„Prieš egzaminą“. Anglų kal-
ba. 11–12 klasė. Letter Writing 
for Exams;  
Įdomieji chemijos bandymai 
11-12 kl.; „Prieš egzaminą“. 
Chemija. 11–12 klasė; 
„Prieš egzaminą“. Istorija. 
11–12 klasė. Istorijos užduo-
tys; Trumpas istorijos kursas.

  Nuorodos į savarankiško 
mokymo(si) leidinius.

  Metodinės rekomendacijos, 
mokytojo knygos, veiklos 
planai 9–12 kl.

  Paties mokytojo parengta 
medžiaga Mano saugykloje

 (teorinės medžiagos
 dokumentai, nuorodos, 

pateiktys, video pamokos, 
kt.)

  Interaktyvios testinio ir 
atviro tipo užduotys (trijų 
sudėtingumo lygių) 9–12 kl.

  Skaitmeninių užduočių 
bankas Prieš egzaminą 
pagrindiniams dalykams 
(lietuvių kalba ir literatūra, 
matematika, istorija, biologi-
ja, anglų k., geografija).

  Paties mokytojo parengtos 
testinio ir atvirojo tipo 
užduotys pagal siūlomus 
šablonus, automatinį ver-
tinimą, su galimybe įkelti 
savo papildomus dokumen-
tus iš Mano saugyklos ar 
kompiuterio (Mano saugy-
kla).

  Paties mokytojo parengta 
ir įkelta teorinė medžiaga, 
nuorodos (dokumentai 
Mano saugykloje).

  Automatinis mokinio 
atliktų testinio ir pusiau 
atvirojo tipo užduočių 
vertinimas. 

  Automatinis mokytojo 
parengtų ir mokinio atliktų 
testinio tipo užduočių 
vertinimas.

  Mokytojo komentaras 
mokiniui (grįžtamasis 
ryšys) ir atliktos atvirojo 
tipo užduoties įvertinimas 
taškais. 

  Bandomieji testai 10, 12 kl. 
(lietuvių kalba ir literatūra, 
matematika, biologija, chemija, 
fizika).

  Diagnostiniai kartojimo testai 
9–12 kl. (taikomi kaip apiben-
drinamieji).

  Testo taikymo rekomendacijos 
(mokytojui).

  Įsivertinimo lentelės ir patari-
mai mokiniui.

  Paties mokytojo parengtos 
užduotys ir testai (Mano 
saugykla).

  Automatinis atlikto testo 
užduočių vertinimas.

https://klase.eduka.lt/

Sinchroninis
(vykstantis realiuoju 

laiku)

Frontalus
mokymas

Asinchroninis
(vykstantis 

nerealiuoju laiku)

Personalizuotas 
mokymas

MM

Mišrus nuotolinis mokymas(is)

Mokymas(is) skaitmeninėje 
aplinkoje, internetu

Mokymas(is) su įprastinėmis  
spausdintinėmis priemonėmis

  Skaitmeniniai ištekliai 
 „EDUKA klasėje“.
  Įprastinės spausdintinės 

priemonės (leidykla „Šviesa“).
  Virtualus bendravimas 

(mokinio ir mokytojo) sutartu 
laiku.

  Mokinio mokymasis savo 
tempu, savo aplinkoje.

  Formuojamasis vertinimas  
ir individualus grįžtamasis 
ryšys.

  Vaizdo, garso konferencijų 
komunikacijos įrankiai 
(Microsoft Teams, Moodle, 
Hangout, Zoom ar kt.).

  Įprastinės spausdintinės 
priemonės (leidykla „Šviesa“).

  Virtualus bendravimas ir 
bendradarbiavimas fiksuotu 
laiku, grįžtamasis ryšys.
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• Kokie yra dalyko egzamino vertinimo 
kriterijai? 

• Silpniausios vietos ir rizikos
• Kaip pasitikrinti turimas žinias ir identi

fikuoti spragas? 
• Kokių sunkumų tikėtis egzamino metu 

ir kaip jų išvengti?
• Kaip rengtis egzaminui ir kartoti kursą 

siekiant aukštų rezultatų?

NAUJIENA

100 PROFESIONALO PATARIMŲ 
PRIEŠ BIOLOGIJOS EGZAMINĄ

Margarita Purlienė, Inga Viltrakienė

„Šviesa“, 2020 

plačiau žr. p. 45 

154 PROFESIONALO PATARIMAI 
PRIEŠ MATEMATIKOS EGZAMINĄ 

Bronislovas Burgis

„Šviesa“, 2020

plačiau žr. p. 38 

NAUJIENA

100 PROFESIONALO PATARIMŲ 
PRIEŠ LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINĄ

 Audronė Janickienė

„Šviesa“, 2020 

plačiau žr. p. 22

TOP NAUJIENA

XI-XII klasei
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APIE DALYKO EGZAMINO SPECIFIKĄ – SPECIALISTO AKIMIS 
IŠ PASIRENGIMO EGZAMINUI SU SAVO MOKINIAIS PATIRTIES  
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TOP NAUJIENA IX-XII klasei

NAUJIENA

NAUJIENA
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SERIJA „KOREPETITORIUS“

SERIJA „KOREPETITORIUS“
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Serija gimnazijai „Korepetitorius“    

• Nuoseklus kurso žinių įtvirtinimas ir kartojimas pagal dalyko BP
• Teorijos priminimas ir taikymo pavyzdžiai 
• Įvairaus sudėtingumo užduotys ir žinių pa(si)tikrinimas

• Į(si)vertinimas taškais, balais
• Pasiekimų lygiai – kaip orientyrai mokiniui, siekiančiam aukštesnių rezultatų 
• Atsakymai sprendimui pa(si)tikrinti leidinyje arba www.sviesa.lt
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X klasei

NAUJIENA

AUTORIUS, KONTEKSTAS, KŪRINYS, ANALIZĖ

Alius Avčininkas, 
Onutė Baumilienė, 
Aušra Smaleckienė

„Šviesa“, 2019 

XI–XII klasei

36 PRIVALOMI AUTORIAI. 
LIETUVIŲ LITERATŪROS 
KONSPEKTAS ABITURIENTUI

NAUJIENA

  Išplėstinio (ir bendrojo) lietuvių lite
ratūros kurso autoriai pasirengti VBE

  Abėcėlės tvarka pateikiamų privalo-
mų autorių kūrybos apžvalga, kūri
nių analizė, lyginimas, kontekstai 

  Rašinio rašymo žingsnių priminimas 
ir pastraipų kūrimo pavyzdžiai 

  Įvairaus sudėtingumo kūrybinės už
duotys rašinio temai suformuluoti ir 
suplanuoti 

  Rašinio temų atskleidimo žemėlapiai, 
strategijos ir atmintinės

  Epochų juosta ir charakteristikos 
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 1. Jonas aistis (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
 2. Juozas aputis (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
 3. antanas Baranauskas (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
 4.  Jonas Biliūnas (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
 5.  Mikalojus Daukša (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
 6.  kristijonas Donelaitis (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
 7.  sigitas Geda (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
 8.  Johanas volfgangas Gėtė (Bendrasis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
 9.  Marius ivaškevičius (Bendrasis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
 10. Francas Kafka (Bendrasis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71
 11. alberas Kamiu (Bendrasis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
 12. Marius Katiliškis (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
 13. vincas Krėvė-Mickevičius (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87
 14. Bronius Krivickas (Bendrasis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93
 15. vincas Kudirka (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
 16. Jurgis Kunčinas (Bendrasis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
 17. vytautas mačernis (Bendrasis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109
 18. Jonas mačiulis-Maironis (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116
 19. Justinas marcinkevičius (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  122
 20. aidas marčėnas (Bendrasis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132
 21. Marcelijus martinaitis (Bendrasis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137
 22. Martynas mažvydas (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142
 23. adomas mickevičius (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146
 24. vincas mykolaitis-Putinas (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
 25. Česlovas milošas (Bendrasis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161
 26. salomėja Nėris (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  169
 27. Henrikas radauskas (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  178
 28. Jonas radvanas (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183
 29. Motiejus kazimieras Sarbievijus (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . .  189
 30. Jurgis Savickis (Išplėstinis kursas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  194
 31. Balys Sruoga (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199
 32. Šatrijos ragana (Bendrasis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204
 33. viljamas Šekspyras (Bendrasis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  213
 34. antanas Škėma (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  219
 35. Juozas tumas-vaižgantas (Išplėstinis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  224
 36. Judita vaičiūnaitė (Bendrasis kursas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  233
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Bendraautorių vardu, Alius Avčininkas, 
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alumnas, Vilniaus Užupio gimnazijos lietuvių kalbos 

ir literatūros mokytojas, 2018 m. Meilės Lukšienės 
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JoNAS AISTIS
Jonas Aistis (tikr. pavardė Aleksandravičius, tarpukariu 
pasirašinėjo Kossu-Aleksandravičius, Kuosa-Aleksan-
driškis, 1904–1973) – XX a. trečiajame–ketvirtajame 
dešimtmetyje iškilusios neoromantikų kartos poetas, 
dėl nekintančios lyrinės tonacijos ir jautraus, asmeniško 
santykio su aplinka vadintas lietuviškuoju „Liūdnojo 
Veido riteriu“.
Manfredas Žvirgždas, Viktorija Šeina. Aistis. Interneto prieiga:  
http://www.šaltiniai.info/index/details/1186 [žiūrėta 2019-07-11]. 
toliau žymima (1)

1

BIoGRAfIJA
•	 Jonas	Aleksandravičius	gimė	1904	m.	liepos	7	d.	Kampiškių	dvare	netoli	Rumšiškių,	kur	jo	tėvas	dirbo	kalviu.	

Vaikystė prabėgo gražiose rumšiškių apylinkėse – su visomis smulkiausiomis detalėmis jos vėliau atgis poe-
zijoje. tėvui juokais duotą Kuosos (Kossu) pravardę poetas vėliau pritaikė sau, net paskleisdamas gandą apie 
bajorišką kilmę. (1)

•		 Anot	semiotiko	Algirdo	Juliaus	Greimo,	slapyvardis	Kossu	sudėtas	iš	pen-
kių suviliotų gražuolių inicialų.
Algirdas Julius greimas. Jonas Kossu-Aleksandravičius. Intymus žmogus ir intymumo 
poezija. Interneto prieiga: http://www.semiotika.lt/file/repository/096_1973_Kossu_
intymus_zmogus.pdf [žiūrėta 2019-07-11]. toliau žymima (2)

•	 Tarpukariu	Lietuvoje	kilo	pavardžių	lietuvinimo	banga.	Bene	pikčiausiai	iš	šios	akcijos	tyčiojosi	poetas	Jonas	
Kossu-Aleksandravičius... <...> Jis kategoriškai pareiškė: „raštus ir toliau pasirašinėsiu Kossu-Aleksandravi-
čius.“ tačiau likimo ironija: 1940 m. juos ėmė pasirašinėti Jonas Kuosa-Aleksandriškis, o 1952 m. neliko nė 
jo – atsirado Jonas Aistis. taigi žymusis poetas net du kartus paneigė savo pavardės „prigimtinę teisę“.
Arnoldas Piročkinas. Pavardė – ne bajoro herbas. Interneto prieiga: http://www.aidas.lt/lt/naujausios/8549-07-23-pavarde-ne-
bajoro-herbas [žiūrėta 2019-07-11]

•	 Anot Aldonos Aistienės, Aisčio slapyvardį pasirinkęs poetas „tatai daręs pilietinės sąmonės diktuojamas: 
kuo nors padėti savo laisvę bebaigiančiai prarasti tautai“.
Alfonsas nyka-niliūnas. Temos ir variacijos. Vilnius: Baltos lankos, 1996, p. 62 

•	 Motina	savo	pasakojimais	būsimam	poetui	perdavė	tą	gyvenimo	dalį,	kurios	
dar negalėjo atsiminti, bet kurią itin įsiminė – jau su motinos balsu. <...> Pa-
sakojo, kaip mažą marino, vieną kartą agonija trukusi tris paras. „Motina, 
tris paras akių nesudėjusi, budėjo prie manęs su vaškine žvake, o tėvas stalą 
apsikniaubęs klūpodamas meldėsi.“ Jei esi toks svarbus, reikalingas, negali 
numirti. turi įvykti stebuklas ir jis įvyksta. Patetika iš stebuklo arba iš įvykio 
neįprastumo.
Viktorija daujotytė. Aiškinanti Aisčio estetika. Interneto prieiga: http://www.tekstai.lt/
zurnalas-metai/6669-viktorija-daujotyte-aiskinanti-aiscio-estetika [žiūrėta 2019-07-11] 

•	 1919	m.	baigęs	Rumšiškių	pradžios	mokyklą	ir	mokytojų	išgirtas	kaip	gabus	vaikas,	jaunasis	Aleksandravičius	
iškart priimtas į antrą Kauno „Aušros“ gimnazijos klasę. tačiau čia tarp bendraklasių nuolat jautėsi vienišas, 
niekinamas, užguitas. Išsigelbėjimu iš atšiaurios kasdienybės tapo knygos, ypač literatūros klasikai, atvėrę 
kitokio pasaulio perspektyvą, skatinę ir patį introvertiško charakterio moksleivį sekti išbandytomis formomis, 
mokytis eiliavimo meno. (1)

Kaip poeto 
slapyvardis susijęs su 

tapatybės kūrimu?

Kaip manote, ar ši 
vaikystės patirtis 

galėjo turėti 
įtakos būsimojo 

poeto kūrybos 
pasaulėvaizdžiui? 

Kodėl?

•	 1927–1932	m.	Aleksandravičius	studijavo	Kauno	universiteto	Humanitarinių	mokslų	fakultete	ir	dirbo	raš-
tininku Žemės banke. tuo pat metu ėmė reikštis kaip literatūros tyrinėtojas ir apžvalgininkas, eseistas – jo 
esė pasižymėjo dinamišku, patraukliu stiliumi. 1932 m. išleista debiutinė Kossu-Aleksandravičiaus knyga 
„eilėraščiai“. (1)

•  1936 m. jau pagarsėjęs poetas, gavęs Švietimo ministerijos finansinę paramą, išvyko studijuoti prancūzų 
kalbos į grenoblio universitetą, kuris prieškariu buvo svarbus frankofonijos (prancūzų kultūros sklaidos) 
centras, jame kalbos žinias tobulino daug svetimšalių. Mokslai sekėsi geriau nei Kaune, bet kultūrinė Pran-
cūzijos aplinka nepaliko didelio pėdsako kūryboje. Poetas norėjo tęsti studijas gimtinėje, 1939 m. net buvo 
įteikęs pareiškimą Vdu rektoratui. tačiau galų gale apsisprendė baigti tai, ką pradėjęs, ir išlaikyti baigiamuo-
sius licenciato egzaminus. 1939 m. lapkričio 30 d. išvykstant iš Kauno traukinių stoties atgal į grenoblį, apė-
mė tragiška nuojauta – daugiau niekada nebegrįšiąs. (1)

•	 Valstybine	premija	 apdovanotas	 rinkinys	 „Užgesę	 chimeros	 akys“	 (1937)	
persmelktas nuovargio, apatijos, „Vakarų saulėlydžio“ atmosferos. (1)

•  1944 m. grenoblio universitete poetas apgynė daktaro disertaciją, o 1946 m. 
kartu su žmona persikėlė gyventi į JAV. 1946–1952 m. Aistis dėstė Mariana-
polio kolegijoje, gyveno Putname. Amerikoje išleisti poezijos rinkiniai 
„nemuno ilgesys“ (1947), „Sesuo buitis“ (1951), „Kristaliniam karste“ 
(1957) prieškarinių talento aukštumų nebepasiekė. (1)

•	 Anot	Sigito	Gedos,	„universitetuose	poetai	 imasi	žinių	kaip	žaliavos	toli-
mesnei ar jau egzistuojančiai savo kūrybai (panašiai vienas ryškiausių XX a. 
lietuvių lyrikų – Jonas Kossu-Aleksandravičius – apsigynė disertaciją tema 
„evangelijos tekstų vertimų į senąją provansalų kalbą lingvistiniai etiudai“ 
ne tam, kad taptų akademiku, o kad kurtų poeziją)“.
Vidas Poškus. Reikalinga ar nereikalinga. Interneto prieiga: https://www.7md.lt/tarp_
disciplinu/2016-05-20/reikalinga-ar-nereikalinga [žiūrėta 2019-07-11]

•		 Aistis	mirė	1973	m.	birželio	13	d.	Vašingtone,	2000	m.	perlaidotas	Rumšiškėse.

PAGRINDINIAI APTARIAMo lAIKoTARPIo 
ReIŠKINIAI IR IDėJoS

•	 XX	a.	vidurio	modernioji	literatūra	
•	 Moderniosios	pasaulėžiūros	konfliktai	
•	 Neoromantinis	lyrizmas	
•	 Egzistencinė	laikysena	
•	 Žemiškos	žmogaus	prigimties	įteisinimas

JoNo AISčIo KūRINIų TeMATIKA
•		 Kančia	ir	dieviškas	stebuklas
•		 Nuovargis	ir	anapusybės	ilgesys
•		 Tėvynės	ilgesys
•		 Savigrauža,	liūdesys	ir	melancholija
•		 Pasaulio	didybė	ir	menkumas

PRoBleMATIKA
•		 Kada žmogus ieško tikėjimo?
 Kada moderniame, brutalėjančiame, dažnai dvasios vertybių išsižadančiame pasaulyje imama abejoti pa-

saulio realumu, į savistabą linkęs žmogus siekia suvokti kančios prasmę, ieško amžinųjų dalykų, kurių pra-
einančiame pasaulyje dar būtų galima įsitverti. Ieškoma paaiškinimų realybei, atveriančiai žmogaus sieloje 
tuštumą.

Ką reiškia „Vakarų 
saulėlydis“? Kodėl jis 

siejamas su apatija, 
nuovargiu?

Kokios įtakos poeto 
kūrybai turėjo studijos 

Prancūzijoje?

•		 Kūrybos	pasaulis	ir	kūrėjo	drama
•		 Žmogaus	ir	gamtos	santykis
•		 Religinė	patirtis
•		 Tautos	gyvybė

Informacija skirta autoriui 
pristatyti rašinio įžangoje  
ar pastraipoje.

Daugiau informacijos  
rasite „epochų juostoje“  
(žr. www.sviesa.lt,  
prie leidinio anotacijos).
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einančiame pasaulyje dar būtų galima įsitverti. Ieškoma paaiškinimų realybei, atveriančiai žmogaus sieloje 
tuštumą.

Ką reiškia „Vakarų 
saulėlydis“? Kodėl jis 

siejamas su apatija, 
nuovargiu?

Kokios įtakos poeto 
kūrybai turėjo studijos 

Prancūzijoje?

•		 Kūrybos	pasaulis	ir	kūrėjo	drama
•		 Žmogaus	ir	gamtos	santykis
•		 Religinė	patirtis
•		 Tautos	gyvybė

Informacija skirta autoriui 
pristatyti rašinio įžangoje  
ar pastraipoje.

Daugiau informacijos  
rasite „epochų juostoje“  
(žr. www.sviesa.lt,  
prie leidinio anotacijos).

ApšvietA
Apšvieta – modernios, protą aukštinančios visuomenės kūrimosi epocha. Buvo teigiama, kad kiekvienas gali 
būti savo laimės kalvis. Pakanka vadovautis protu, ir žmogus (ar net visa žmonija) gali pasiekti laimę. Ap-
švieta – tai trečiojo luomo (miestiečių ir valstiečių) įsigalėjimo laikotarpis. Švietėjai, įtikėję mokslo galia, teigė, 
kad iš prigimties visi lygūs, todėl nelygybės, išnaudojimo (baudžiavos) negali būti. Reikia tik apšviesti paprastus 
žmones, ir visų gyvenimas pagerės. Apšvieta labiausiai paplito XVIII a. Prancūzijoje; nuo 1730 m. Vilniaus uni-
versitete imta mokyti prancūzų – Apšvietos pasaulio – kalbos, sustiprintas kitų disciplinų mokymas. 1747 m. 
Nesvyžiuje įsteigta pirmoji Lietuvoje aukštoji karo mokykla – Riterių akademija, nuo 1759 m. universiteto 
spaustuvė pradėjo leisti lietuvišką elementorių „Mokslas skaitymo rašto“, 1760 m. pradėjo eiti pirmasis LDK 
laikraštis, 1773 m. įsteigta Edukacinė komisija – pirmoji Europoje pasaulietinė švietimo ministerija. 1735 m. 
Prūsijos lietuviai išleido pirmą visos Biblijos vertimą į lietuvių kalbą. Mažojoje Lietuvoje Apšvieta subrandino  
Kristijoną Donelaitį – lietuvių literatūros klasiką. Kaip Apšvietos epochos vaisius sukuriamos nepriklausomos 
Jungtinės Amerikos Valstijos – paskelbiama „JAV nepriklausomybės deklaracija“ (pagrindinis autorius Tomas 
Džefersonas).

epochų
juosta

istorinis ir kultūrinis pAlikimAs

prAncūzijos revoliucijA

Prancūzijos revoliucija (1789–1799) prasidėjo 1789 m. liepos 14 d. Bastili-
jos puolimu. Paskelbiamas šūkis „Laisvė, lygybė, brolybė!“ 1789 m. priimta 
„Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija“, kuri tapo konstitucijos užuomazga. 
Giljotinuotas ne tik Prancūzijos karalius Liudvikas XVI, bet ir jo žmona ka-
ralienė Marija Antuanetė. Prancūzijos revoliucija labai pakeitė Prancūzijos 
politinius ir socialinius santykius: buvo panaikinta absoliutinė monarchija, 
1792 m. Prancūzija paskelbta respublika, įvestas prancūzų revoliucinis ka-
lendorius, panaikintos feodalų privilegijos, senieji titulai.

klAsicizmAs 

Klasicizmas – XVII a.–XIX a. pirmosios pusės Europos ir Šiaurės Amerikos 
literatūros ir meno kryptis, kurios grožio norma – antikinis menas. Kūrėjai 
rėmėsi racionalistine (lot. ratio – protas) filosofija. Buvo tikima, kad pasau-
lio dėsnius galima pažinti protu. Apskritai menas turėjo padėti kūrybiškai 
perteikti mokslo žinias, perduoti patirtį. Ryškiausi Apšvietos literatūros 
bruožai – didaktizmas, racionalumas, schematiškumas. 

sentimentAlizmAs 

Sentimentalizmas – XVIII a. viduryje išryškėjusi literatūros, meno ir visuomeninės minties kryptis, kuri į pirmą vietą 
kelia ne protą, o jausmus. Vokietijoje sentimentalizmo atstovai – „Audros ir veržimosi“ dvasinis ir literatūrinis sąjūdis. 
Sentimentalistai iškėlė jausmingą ir kenčiantį herojų, gilinosi į jo vidaus pasaulį, brėžė žmogaus išgyvenimų ir gamtos 
paralelę. Sentimentalaus laiškų romano forma savo idėjas skleidė Žanas Žakas Ruso, jaunystėje – Johanas Volfgangas Gėtė, 
sentimentalistinių dramų sukūrė Frydrichas Šileris.

Eženas Delakrua (Eugène Delacroix). 
Laisvė, vedanti liaudį į barikadas

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 
suprojektuota ir perstatyta Vilniaus 
katedra

19

svArbiAusi Apšvietos mąstytojAi ir kūrėjAi

Žanas Žakas Ruso 
(Jean-Jacques Rousseau, 
1712–1778) – prancūzų 
rašytojas, filosofas. Jis neigė 
civilizacijos pažangą ir 
kvietė visuomenę grįžti „at-
gal į gamtą“ – prie natūra-
laus gyvenimo būdo. Siūlė 
sumažinti turtinę nelygybę, 
riboti asmeninę nuosavybę. 

Deni Didro (Denis Diderot, 
1713–1784) – prancūzų filoso-
fas, literatūros ir meno kritikas, 
subūręs prancūzų enciklope-
distus. Redagavo ir išleido „En-
ciklopediją, arba Aiškinamąjį 
mokslų, menų ir amatų žody-
ną“, kurio tikslas – sukaupti to 
meto mokslo žinias ir paskleisti 
jas plačiajai visuomenei.

Volteras (Voltaire, 1694–1778) – 
prancūzų filosofas, rašytojas, tikėjęs 
begalinėmis proto galimybėmis. Jis 
smerkė piktnaudžiavimą, savivalę, 
žiaurius įstatymus, kankinimus, 
religinį fanatizmą.

Džonas Lokas (John Locke,  
1632–1704) – anglų Apšvietos 
filosofas, teigęs, kad auklėjimo pa-
skirtis – ugdyti ne mokslininką, bet 
protingą žmogų, brandų pilietį, kuris 
mokėtų kurti tėvynės ateitį. 

Šarlis Luji de Monteskjė (Charles 
Louis de Montesquieu, 1689–1755) – 
prancūzų filosofas, teisininkas, 
istorikas. Jis teigė: „Auklėjimo įsta-
tymai – pirmieji įstatymai, su kuriais 
susiduriame. <...> Šie įstatymai mus 
rengia pilietiniam gyvenimui...“

tApybA 

Džošua Reinoldsas (Joshua 
Reynolds, 1723–1792) – anglų daili-
ninkas portretistas, dailės teoretikas, 
pirmasis Londono karališkosios 
dailės akademijos prezidentas.

Nikola Pusenas (Nicolas Poussin, 
1594–1665) – prancūzų tapytojas, 
vienas žymiausių barokinio klasiciz-
mo atstovų.

Žakas Lui Davidas (Jacques-Louis 
David, 1794–1825) – prancūzų tapy-
tojas portretistas, vienas garsiausių 
Europos klasicizmo dailininkų.

ApšvietA    epochų juosta

1917 1953

katastRofų laIkotaRpIs

1934 06 30

„Ilgųjų peilių naktis“ – 
Vokietijos nacionalsocialistų 
partijos valymas.

1935

Pradedamas „Didysis 
valymas“ – didžiausių 
stalininių represijų SSRS 
laikotarpis.

1938 11 09–10 

„Krištolinė naktis“ – 
didžiausias žydų pogromas 
Vokietijoje.

1939 08 23

Sudaromas Molotovo–
Ribentropo paktas.

1939 10 10

Pasirašoma vadinamoji 
Lietuvos ir SSRS savitarpio 
pagalbos sutartis; Lietuvai 
perduodamas Vilnius ir 
Vilniaus kraštas.

1940 06 15

SSRS okupuoja Lietuvą.

1940 06 17

Sudaroma marionetinė 
Lietuvos liaudies vyriausybė, 
Vincas Krėvė tampa užsienio 
reikalų ministru, vėliau – 
ministru pirmininku.

1940 08 03

SSRS Aukčiausiosios Tarybos 
sesija patenkina trijų Baltijos 
šalių „prašymus“ jas priimti 
į SSRS.

1941 06 14

Prasideda pirmieji masiniai 
Lietuvos žmonių trėmimai į 
SSRS gilumą (Sibirą ir kitur).

1941 06

Birželio sukilimas 
siekiant atkurti Lietuvos 
nepriklausomybę. 

1941 07 25

Lietuvoje įvedama vokiečių 
civilinė okupacinė valdžia.

1941 06–1945

Holokaustas Lietuvoje.

1943 03 17–18

Uždaromos aukštosios 
mokyklos, Lietuvos 
valstybinė filharmonija, 
gyventojai vežami į 
koncentracijos stovyklas.

1943 09 23–24

Panaikinamas Vilniaus getas.

1944 07

SSRS kariuomenė užima 
Vilnių, prasideda antroji 
sovietų okupacija.

1945–1952

Masiniai Lietuvos gyventojų 
trėmimai.

1944–1953

Ginkluota rezistencija.

1953

Atšilimo pradžia.

1929–1933

Kyla pasaulinė ekonominė 
krizė – Didžioji depresija. 

1918 07 16

Nužudomas paskutinis 
Rusijos caras Nikolajus II ir 
jo šeima. 

1918 11 11 

Pirmojo pasaulinio karo 
pabaiga.

1919

Lenkijos kariuomenė užima 
Vilnių. 

1917–1922

Rusijos pilietinis karas.

1933 01 30

Adolfas Hitleris paskiriamas 
reichskancleriu (kiek vėliau 
paleidžiamas Reichstagas).

epochų
juosta

Balys Sruoga  
(1896–1947)

Salomėja Nėris  
(tikr. Bačinskaitė-Bučienė, 1904–1945)

Antanas Škėma  
(1910–1961)

Alberas Kamiu  
(Albert Camus, 1913–1960)

Bronius Krivickas  
(1919–1952)

Vytautas Mačernis  
(1921–1944)

Vincas Mykolaitis-Putinas  
(1893–1967)

Antanas Miškinis  
(1905–1983)

Kazys Bradūnas  
(1917–2009)

Alfonsas Nyka-Niliūnas 
(tikr. Čipkus, 1919–2015)

Dalia Grinkevičiūtė  
(1927–1987)

Algimantas Mackus  
(1932–1964)

Icchokas Meras  
(1934–2014)
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36 privalomi autoriai. Lietuvių literatūros 
konspektas abiturientui, p. 4–5.

Leidinio Epochų juostos ir Epochų charakteristikų pavyzdžiai
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SERIJA „LINGUA“

IX klasei

Vadovėlis 9 klasei 
II dalis
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NAUJIENA

LIETUVIŲ KALBA. VADOVĖLIO 
KOMPLEKTAS IX KLASEI

Audronė Janickienė, Onutė Baumilienė, 
Daiva Stukienė, Ingrida Visockienė

Serija „Lingua“, „Šviesa“, 2020 

Vadovėlis 

1oji dalis                                                                                                                                            

2oji dalis  

Užduočių sąsiuvinis
9 klasei  
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Užduočių sąsiuvinis

KARTOJAME IR TOBULINAME TAISYKLINGĄ KALBOS VARTOSENĄ

• Lietuvių kalbos kursas 9–10 klasėje pirmiausiai nu
mato ankstesnės mokymosi patirties apibendrini
mą, kartojimą nauju lygmeniu ir taisyklingą įvairia
pusį kalbos vartosenos gilinimą, tobulinimą.  

• Atsižvelgiant į mokinių amžiaus tarpsnį, užduotys ir 
veiklos priartintos prie mokinių patirties, paremtos 
šiuolaikinių socialinių tinklų ir medijų projektais, 
šiuolaikiniais kontekstais ir tekstais. 

Devintokų, pradedančių mokytis gimnazijos klasėse, 
mokymosi patirčiai suvienodinti vadovėlyje pateikia
mas išsamus progimnazijos lietuvių kalbos kurso pri
minimas ir kartojimo užduotys gebėjimams įsivertinti. 
Vadovėlio medžiaga akivaizdi mokiniui – turinio tipai 
žymimi sutartiniais ženklais.

Greta kalbos sistemos pažinimo temų pagal BUP vado
vėlyje pateiktos ir aktualizuotos šiuolaikiniuose kon
tekstuose užduotimis, šaltiniais, pavyzdžiais, skaitme
ninėmis nuorodomis kalbos vartojimo temos:

• Kalbėjimo ir klausymo strategijos. Tinkamų kalbos 
formų pasirinkimas bendraujant žodžiu ir raštu, 
elektroninėmis priemonėmis, atsižvelgiant į ben
dravimo tikslus.  

• Tekstų tipai, žanrai ir funkciniai stiliai: informaciniai, 
publicistiniai, praktiniai tekstai, jų ypatybės ir pa
skirtis.

• Žodyno, kalbėjimo tempo, garsumo, intonavimo, 
vaizdinės medžiagos, neverbalinės raiškos tinka
mumas.

• Tekstų kūrimas. Rašinio planavimas ir rašymas. Pa
sirengimas rašyti rašinį: idėjų rinkimas, plano ren
gimas ir juodraščio rašymas.

• Lingvistinis tekstų redagavimas. Lingvistinių žinių 
taikymas dirbant su tekstais. Kalbos figūrų varto
jimas kuriant tekstus: kontekstas ir tinkamos arba 
netinkamos figūros.

• Medijų raštingumas. Naujienų rašymas: medžiagos 
ir informacijos šaltinių pasirinkimas ir atsakomy bės 
prisiėmimas už paskelbtą informaciją. Naujienų an
traštės.

• Žodyno, kalbėjimo tempo, garsumo, intonavimo, 
vaizdinės medžiagos, neverbalinės raiškos tinka
mumas ir t. t.

Vadovėlio pamokos struktūra

  PAMOKOS STIMULAS  

  MOKYMOSI MEDŽIAGOS KARTOJIMAS

  NAUJAS DALYKINIS TURINYS

  UŽDUOTYS IR ĮSIVERTINIMAS

  TYRIMAS ( jo etapo dalis)

Užduočių sąsiuvinyje

  Kalbos taisyklių ir vartosenos taisyklingumo pri
minimas 

  Daugiau sudėtingos sintaksės, žodžių darybos, 
tai syklingo kalbos vartojimo užduočių

  Papildomos savarankiško rašybos tobulinimo ir 
įsivertinimo galimybės mokiniui

Skaitmeninis vadovėlis
1oji dalis

Skaitmeninis vadovėlis
2oji dalis

KLASĖ https://klase.eduka.lt/
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NAUJIENA

Metodinės rekomendacijos

MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ KATALOGAS GIMNAZIJOS KLASĖMS 2020/2021 m. m.

18 Išeito kurso pagrindų kartojimas ir gilinimas. Įgūdžių įtvirtinimas 19II SKYRIUS

Lietuvių kalbos rašyba grindžiama dviem pagrindiniais principais: fonetiniu ir morfologiniu, bet joje 
yra ir tradicinės (istorinės) rašybos elementų. Pagal vyraujantį principą lietuvių kalbos rašyba yra mor-
fologinė.

Fonetinis rašybos 
principas

Morfologinis rašybos 
principas

Tradicinis rašybos 
principas

Žodžiai rašomi taip, kaip 
girdimi:

Tos pačios morfemos rašomos 
vienodai, neatsižvelgiant į jų 
tarimo skirtumus, atsiradusius 
dėl garsų sąveikos žodyje: 

Žodžiai ar atskiros morfemos 
rašomi taip, kaip iš seno įprasta 
juos rašyti: 

laužas, pirštas, krapštyti, pilkas, 
kregždė, pokštas ir kt.

bėga, bėgti; veža, vežti; iššokti, 
išaugti, užkrauti, užeiti ir kt.

ąsotis, ąžuolas, šąla, kąsti, 
sąjunga, įsčios ir kt.

Fonetinis rašybos principas

Bendrinėje kalboje fonetiniu principu daugiausia grindžiamas ilgųjų ir trumpųjų balsių rašymas. 
Daugelis žodžių rašomi iš klausos, todėl labai svarbu laikytis taisyklingos tarties reikalavimų.

Trumpiesiems balsiams žymėti vartojamos raidės i, u, ilgiesiems balsiams – raidės y, ū. Ilgiesiems ir 
trumpiesiems kirčiuotiems balsiams a, e atviruose skiemenyse žymėti tam tikrų raidžių nėra. Balsiai o, ė 
lietuviškos kilmės žodžiuose visada ilgi.

Panagrinėkite svarbiausius fonetiniu principu grindžiamus lietuvių kalbos rašybos atvejus, tai-
syklingai perskaitykite pavyzdžius ir pasvarstykite, kaip rašyba susijusi su taisyklinga tartimi.

Rašybos atvejai Pavyzdžiai

Žodžių šaknyje ir nekaitomuose žodžiuose balsės 
ir dvibalsės dažniausiai rašomos pagal tai, kaip 
garsas tariamas:

namas, rašo, dėti, kova, kitas, lygus, lupo, kūnas, 
pas, nė, po, tik, ligi, lyg, su, kaimas, laukas, leisti, 
liepė, zuikis, juodas ir kt.

Iš klausos rašomi ir tie balsiai ar dvibalsiai, kurie 
kaitaliojasi giminiškuose žodžiuose:

lyti, lijo, lieti, laistyti, sverti, svėrė, sviro, svyra, 
svoris, svaras ir kt.

Svarbu skirti trumpuosius i, u ir ilguosius y, ū, balsius e ir ė, kurie tarpusavyje kaitaliojasi.
Garsiai perskaitykite pavyzdžius aiškiai tardami ilguosius ir trumpuosius balsius.

Pagrindinės veiksmažodžių formos ir iš jų 
padarytos formos:

gyti – gijo, gyja – gyjantis, gijo – išgijęs, būti – buvo 
ir kt.

Bendrašakniai veiksmažodžiai: rišti – ryšėti, glusti – glūdėti, kuria – kūrena ir kt.

Bendrašakniai ištiktukai, reiškiantys silpnesnį ir 
stipresnį veiksmą:

gribšt – grybšt, pikšt – pykšt, trukt – trūkt, pukšt – 
pūkšt ir kt.

Veiksmažodžiai ir iš jų padaryti galūninės darybos 
daiktavardžiai:

Pastaba: tačiau dažniausiai daiktavardžiai šaknyje 
turi tokią pat balsę kaip pamatinis veiksmažodis:

bristi – brydė, dužti – dūžis, įmigti – įmygis, 
nutikti – nuotykis, sutikti – santykis, pasukti – 
posūkis, sujusti – sąjūdis, įgusti – įgūdis, nutekėti – 
nuotėkis, pravežti – provėža ir kt.

nugriuvo – nuogriuva, palėkti – polėkis ir kt.

Būdvardžiai ir iš jų padaryti galūninės darybos 
daiktavardžiai:

geras – gėris, gilus – gylis, piktas – pyktis, didus – 
dydis ir kt.

Vardažodžių galūnės: trys pilys – tris pilis, gardus – gardūs ir kt.

Priesagos: -imas ir -ymas, -ilis ir -ylis, -ilas ir -ylas, 
-(i)ukas ir -(i)ūkas: 

kláusimas (kláusti), klaũsymas (klausýti), 
vandenilis, mažylis, inkilas, akylas, mažiukas, 
žaliūkas, švilpukas, kojūkai ir kt.

Kartais ilgieji ir trumpieji balsiai skiria žodžių 
reikšmes:

linas – lynas, lupa – lūpa ir kt.

Iš klausos rašomi kai kurie priešdėliai.

Iš klausos rašomi priešdėlių balsiai ir dvibalsiai: ateitis, praeitis, išeiti, prieiti, nulaužti, protėviai, 
apibėgti, atiduoti, apyrankė, atatranka, 
nuolaužos, priegaidė ir kt.

Su priešdėliu api- rašomi veiksmažodžiai, kurių 
šaknis prasideda priebalsiais b, p, ir iš jų su 
priesagomis sudaryti daiktavardžiai:
Priešdėlis api- rašomas prieš f:

apibėgti, apibrėžti, apipilti, apiplaukti, 
apibrėžimas, apipylimas, apiplyšėlis, apibrėžtis 
ir kt.
apiforminti, apiforminimas ir kt.

Su priešdėliu apy- rašomi būdvardžiai ar iš 
jų sudaryti prieveiksmiai, galūninės darybos 
daiktavardžiai, daiktavardiniai prieveiksmiai:

apygeris, apyjuodis, apygeriai
apytamsa, apygarda, apybraiža, apylinkė, 
apykaklė, apynasris, apyaušriais, apyvakariu ir kt. 

Priešdėliniuose ir sudurtiniuose žodžiuose susidūrusios balsės rašomos kaip ir tariamos.

Priešdėliniuose žodžiuose rašomos šaknies ir 
priešdėlio arba dviejų priešdėlių balsės:

nuėjo, pailgas, paupys, paakys, neaukštas, 
neužrašė, apsiavė ir kt.

Sudurtiniuose žodžiuose rašomos pirmojo 
kamieno galo ir antrosios šaknies pradžios balsės:

daugiaaukštis, dviašis, baltaūsis, pirmaeilis ir kt.

3.  Lietuvių kalbos rašybos principai. 
 Fonetinė rašyba

Lietuvių kalbos rašyba pradėjo formuotis XVI amžiuje. Dabartinė lietuvių kalbos rašyba įsitvir-
tino XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje. Prisiminkite, kokiais principais remiasi lie-
tuvių kalbos rašyba.

30 Išeito kurso pagrindų kartojimas ir gilinimas. Įgūdžių įtvirtinimas 31II SKYRIUS

-e

Vietininko galūnių pabaigoje rašoma e: kieme, kelyje, pievoje, žolėje, turguje, miškuose, 
pievose, žolėse, turguose, baltame, baltoje, 
baltuose, baltose ir kt.

-a, -ė, -i, -o, -u

Nekaitomų tarptautinių žodžių baigmenys
-a, -ė, -i, -o, -u: 

amplua, fojė, taksi, žiuri, moto, interviu ir kt.

i ar y

Daiktavardžių ir (i)a linksniuotės būdvardžių 
vyriškosios giminės vienaskaitos vardininko bei 
šauksmininko kirčiuotose galūnėse rašoma y:

arklys – arkly, šaulys – šauly, kairys – kairy ir kt.

Daiktavardžių vyriškosios giminės vienaskaitos 
vardininko ir šauksmininko nekirčiuotose 
galūnėse rašoma i:

medis – medi, žodis – žodi ir kt.

Daiktavardžių moteriškosios giminės vienaskaitos 
vardininko ir daugiskaitos galininko galūnėse 
rašoma i:

Kas? pilis, vinis
Ką? pilis, vinis, seseris ir kt.

Daiktavardžių daugiskaitos vardininko ir 
šauksmininko galūnėse rašoma y:

pilys, akmenys, dukterys ir kt.

Daiktavardžių vienaskaitos ir daugiskaitos 
vietininko galūnėse rašoma y: 

žodyje, pilyje, akmenyje, pilyse, akmenyse, žody, 
pily, akmeny ir kt.

Vyriškosios giminės (i)a linksniuotės būdvardžių 
vienaskaitos vardininko nekirčiuotose galūnėse ir
daugiskaitos vardininke rašoma i:

didelis, geresnis, balti, žali, dideli, geresni ir kt.

u ar ū

Vyriškosios giminės vienaskaitos vardininko 
galūnėse rašoma (i)u:

sūnus, lietus, vaisius, gražus, saldus ir kt.

Daiktavardžių ir (i)u linksniuotės būdvardžių 
vyriškosios giminės daugiskaitos vardininko ir 
šauksmininko galūnėse rašoma ū:

sūnūs, lietūs, gražūs, saldūs ir kt.

Vyriškosios giminės vienaskaitos įnagininko ir 
daugiskaitos galininko galūnėse rašoma u: 

lauku, akmeniu, baltu, gražiu, laukus, žodžius, 
baltus, gražius ir kt. 

Vienaskaitos vietininko galūnėse rašoma u: viduje, turguje ir kt.

7.  Vardažodžių galūnių rašyba

Kokius vaidmenis atlieka galūnė?

Su darybos galūnėmis daromi nauji žodžiai, kaitybos galūnės žymi žodžio formos ryšius su kitomis 
žodžių formomis. Lietuvių kalbos vardažodžių galūnės rodo giminę, skaičių, linksnį.

ą, ę, į, ų

Vienaskaitos galininke rašomos balsės ą, ę, į, ų, 
daugiskaitos kilmininke rašoma ų:

vaiką, žolę, akį, žmogų, gerą, žalią, puikų, pirmą ir 
kt.
vaikų, žolių, akių, žmonių, gerų, žalių, puikių, 
pirmų ir kt. 

e, ę ir ia, ią

Linksniuojamųjų žodžių galūnėse, kai nė vienas 
to žodžio linksnis neturi balsio ė, rašoma ia (ią):

kelias – kelią, keliai, keliams, keliais, brolis – 
broliai, broliams, broliais, viešnia – viešniai, 
viešnią, viešnia, viešnias, sesuo – seseriai, seseria, 
žalias – žaliam, žalią, žaliais, žalia – žaliai, žalią, 
žalia, žalias, medinis – mediniam, mediniai, 
mediniais ir kt.

Linksniuojamųjų žodžių galūnėse, jei vardininko 
galūnė yra -ė, rašoma e (ę):

Išimtis: su ia rašoma dukteriai, dukteria.

gėlė – gėlei, gėlę, gėle, gėles, medinė – medinei, 
medinę, medine, medines, naujesnė – naujesnei, 
naujesnę, naujesne, naujesnes, apyjaunė – 
apyjaunei, apyjaunę, apyjaune, apyjaunes ir kt.

Bevardės giminės galūnės

Bevardės giminės galūnėse nosinės raidės 
nerašomos, jos baigiasi balsėmis -a, -ia, -u:

geras, gera – gẽra, žalias, žalia – žãlia, švarus, 
švari – švarù, pirmas, pirma – prma, kitas, kita – 
kta, visas, visa – vsa ir kt.

vienuolika, ... devyniolika

Kiekinių skaitvardžių nuo vienuolikos iki 
devyniolikos ir įvardžio keliolika galininko 
linksnyje nerašoma nosinė:

perskaičiau vienuolika knygų, pasodinome 
penkiolika medelių, radau keliolika baravykų ir kt.

-ose ar -uose

Vyriškosios giminės daugiskaitos vietininko 
galūnėje rašoma uo, moteriškosios giminės o: 

dviejuose naujuose namuose – dviejose tamsiose 
giriose, šeštuose – šeštose ir kt.

Skaitmeniniai ištekliai www.eduka.lt

  Skaitmeninis vadovėlis  

  Diagnostiniai testai

  Interaktyvių užduočių bankas

  Metodinės rekomendacijos ir veiklos planas

Interaktyvių užduočių 
bankas

Vadovėlio skyriai atitinka 2016 lietuvių kalbos BUP 
temas, skyriai sudaryti iš atskiroms pamokoms supla
nuotos ir pateiktos medžiagos.

Sutartiniai ženklai

Naujas  
dalykinis  
turinys

Medžiagos 
kartojimas / 
Prisiminkite / 
Pakartokite

Informacijos 
paieška

Gilinkite  
(tik kartojimo 
skyriuje)

Stimulas Klausimai Užduotys ir 
įsivertinimas

Tyrimas

Darbas 
poromis

Darbas 
grupėmis

Įsivertinimo 
žemėlapis 
(nuoroda)

Įsivertinimo  
testas

Strategija 
(būdas)

SERIJA „LINGUA“

Vadovėlio Lietuvių kalba 9 klasei, 
s. „LINGUA“, p. 18–19, 30.
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SERIJA „ERA“
SERIJA „ERA“

IX klasei X klasei

Kūrybinės užduotys 
9 klasei  

era

LITERATŪRA

LITERATŪRA. VADOVĖLIO 
KOMPLEKTAS IX KLASEI

LITERATŪRA. VADOVĖLIO 
KOMPLEKTAS X KLASEI

Violeta Dumčiuvienė, Vilma Dulevičienė

Serija „Era“, „Šviesa“, 2017 

Violeta Dumčiuvienė, Vilma Dulevičienė, Laima Skabickienė

Serija „Era“, „Šviesa“, 2018 

Vadovėlis 

1oji dalis                                                                                                                                            

2oji dalis  

Vadovėlis 

1oji dalis                                                                                                                                            

2oji dalis  

Kūrybinės užduotys Kūrybinės užduotys

LITERATŪROS VADOVĖLIŲ SERIJA GIMNAZIJAI „ERA“ – 
pagrįsta etapine tekstų skaitymo ir analizės strategija

Skaitmeninis vadovėlis
1oji dalis

Skaitmeninis vadovėlis
1oji dalis

Skaitmeninis vadovėlis
2oji dalis

Skaitmeninis vadovėlis
2oji dalis

Metodinės rekomendacijos

Pasaulis, atskleistas knygų

era

LITERATŪRA

Metodinės
rekomendacijos
9 klasei  

1 DALIS

Pasaulis, atskleistas knygų

era

LITERATŪRA

Metodinės
rekomendacijos
9 klasei  

1 DALIS

Metodinės rekomendacijos

Sugrįžtantys tekstai

era

LITERATŪRA

Metodinės
rekomendacijos
10 klasei  

II DALIS

Sugrįžtantys tekstai

era

LITERATŪRA

Metodinės
rekomendacijos
10 klasei  

I DALIS

Vadovėlio struktūra
• Vadovėlio medžiaga pateikiama cikliškai, suda

rant sąlygas mokiniams ne fragmentiškai, bet giliai 
ir išsamiai per skaitymo patirtis, įdomius konteks
tus pažinti ir suprasti laike nutolusias rašytojų as
menybes, argumentuotai reikšti nuomonę raštu ir 
žodžiu.

• Kiekvienas ciklas skirstomas į tris dalis: pirma da
lis – įvadas, jame pateikiami grožiniai ir negroži
niai tekstai ir užduotys, supažindinančios su ciklo 
tema, galimomis aktualiomis problemomis. Antroje 
dalyje analizuojami programos privalomieji kūri
niai, atliekamos įvairių tipų užduotys. Trečiąją dalį 
sudaro apibendrinimas ir įsivertinimas.

Vadovėlyje

• Numatoma etapinė kūrinių skaitymo strategija ir 
užduočių sistema.  

• Pateikta užduočių ir klausimų, projektų visiems 
privalomiems per pamokas analizuoti programos 
kūriniams ir negrožiniams tekstams.

• Nuosekli ir aiški mokiniui mokymosi medžiagos 
struktūra.

• Aspektai, užduotys, keliami klausimai, aktualizuoti 
šio amžiaus tarpsnio jaunuoliams artimais pavyz
džiais ir kontekstais.

• Sudarytos galimybės kiekvienam mokiniui pasi
rengti Lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasie
kimų patikrinimui (PUPP).

• Tęstiniai projektai ir rašto darbai leidžia kaupti kū
rybinius darbus, rašinius ir rengti mokinio aplanką.

Kūrybinėse užduotyse
Išlaikoma ciklinė, kaip ir vadovėlio, sistema.
• Remiantis įvairaus tipo užduotimis analizuojami 

gro žiniai ir negrožiniai tekstai.
• Pateikiama rašinio įvesčių, kultūrinio raštingumo 

projektų.
• Mokiniai orientuojami į kūrybinių darbų kaupimą 

ir aplanko rengimą.
• Testai, įsivertinimo užduotys grindžiamos Lietuvių 

kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros 
(PUPP) reikalavimais ir vertinimo rėžiais.

Ir 9, ir 10 klasės Kūrybinių užduočių atsakymai pateikti 
prie leidinio anotacijos www.sviesa.lt.   

KLASĖ https://klase.eduka.lt/ KLASĖ https://klase.eduka.lt/

VADOVĖLIO PAMOKA – KAIP TĘSTINIO PROJEKTO 
PAKOPA
„  Planuodamos vadovėlį, kurdamos jo pagrindus kar
tu su bendraautore ilgai svarstėme, ką galime pasiūly
ti kolegoms mokytojams, pradedantiems dirbti pagal 
naują lietuvių kalbos ir literatūros programą 9ose kla
sėse. Pačios ne vienus metus dirbame su gimnazijos 
klasėmis, vertiname PUPP ir valstybinio lietuvių kal
bos egzamino darbus. Todėl iš patirties žinome, ko
kia sudėtinga užduotis tenka gimnazijoje dirbančiam 
lituanistui. Su atožvalga į sukauptą patirtį, pamokų 
šaltinius, siekėme, kad kiekviena literatūros pamoka 
ir mokytojui, ir mokiniui netaptų laikinu, informacijos 
sraute ištirpstančiu epizodu, kad literatūros pamoka 
nepanėšėtų į amerikiečių komedijos „Švilpiko diena“ 
pagrindinio herojaus situaciją – kai kasdien viskas 
pradedama iš naujo. Svarbiausiu uždaviniu laikėme 
stiprią, apgalvotą ir mokinį „auginančią“ vadovėlio 
struktūrą, leidžiančią jam suvokti literatūros pamokas 
kaip tęstinę veiklą, nuosekliai stiprinančią įdėmaus 
skaitymo, teksto suvokimo, kūrinio kontekstinės ana
lizės kompetenciją, leidžiančią pačiam apibendrinti, 
įsivertinti, reflektuoti.“ 

Violeta Dumčiuvienė, Vilma Dulevičienė, 
Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytojos ekspertės

MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ KATALOGAS GIMNAZIJOS KLASĖMS 2020/2021 m. m.

Interaktyvių užduočių 
bankas

Interaktyvių užduočių 
bankas
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LITERATŪROS VADOVĖLIŲ SERIJA GIMNAZIJAI „ERA“ – 
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LITERATŪROS VADOVĖLIŲ SERIJA GIMNAZIJAI „ERA“ – 
pagrįsta etapine tekstų skaitymo ir analizės strategija

SERIJA „ERA“

2 SKYRIUS. Epas — tautinę bendruomenę 
vaizduojantis, ugdantis  
ir telkiantis pasakojimas

ĮVADAS

1 UŽDUOTIS. Perskaitykite tekstą apie graikų kultūros požymius. Kas, jūsų nuomone, galėtų būti įrašyta 
teiginiuose apie senovės graikų kultūrą? Atkreipkite dėmesį į skliaustuose esančius paaiškinimus. Svar-
biausi graikų kultūros požymiai yra šie:

1. Senovės graikų kultūra buvo  . (Graikai su kitais kraštais keitėsi materialio-
mis ir dvasinėmis vertybėmis bei informacija, netroško kitų užkariauti, domėjosi barbarais, jų kraštais, papročiais, 
gamta, tikėjimu ir pan., perėmė kai kuriuos Egpto meno, Babilòno astrologijos principus, finikiečių raštą.)

2. Graikų kultūra pasižymėjo  . (Išmanė visas ūkio sritis, politiką, intelektualią 
ir meninę veiklą; graikų pòlio pilietis galėjo atlikti įvairius vaidmenis: būti ir pirklys, ir karys, ir žemdirbys, ir choro 
dainininkas, ir politikas, ir filosofinio pokalbio dalyvis.)

3. Graikai mėgo  . (Vykdavo dramaturgų, poetų, muzikantų, skulptorių, dai-
nininkų, èpo  A B C  (p. 37) deklamuotojų, šokėjų, įvairių amatininkų varžybos; labai populiarios sporto varžybos, 
garsiausios jų – olimpinės.)

5. Graikai brangino  . (Laisvi piliečiai saugomi įstatymų, garantavusių as-
mens ir turto neliečiamumą.)

6. Graikai vertino  . (Išskirtas ir apibrėžtas reiškinys įgyja ribas. Peržengęs nu-
matytas sienas, išėjęs iš jų daiktas ar reiškinys praranda savo paskirtį ir savitumą. Tokias pat ribas turint graikai įsi-
vaizdavo ir etinius reiškinius, todėl jiems labai rūpėjo klausimai: kiek žmogui leista? kas atsitinka peržengus leistiną 
ribą?)

Pagal Dalios Dilytės straipsnį Antikos pasaulis ir žmogus

1.  Pasvarstykite, kurie jūsų įvar-
dyti graikų kultūros požymiai 
labai svarbūs ir mūsų laikais. 
Atsakymą pagrįskite keletu 
argumentų.

2.   Su klasės draugais pasi-
dalykite turimomis žiniomis 
apie Antiką ir kartu užpildyki-
te pačių sugalvotos struktū-
ros schemą.

Atėnės šventykla, Dèlfai, Grakija

I  CIKLAS

ANTIKA IR JOS ŽENKLAI LITERATŪROJE

76

Perskaitykite ištraukas, nusakykite tekstų temas. Suformuluokite pagrindinę mintį, vienijančią abu prozos 
tekstus. Kas sieja prozos tekstus ir eilėraštį? Padarykite prielaidas, kurias problemas aptarsite nagrinėdami šio 
ciklo kūrinius.

Euròpos kultūros pagrindas, šaknys, šaltinis yra senovės 
graikų kultūra. Mažytė ir neturtinga Grakija tarytum ato
mas buvo sukaupusi milžinišką kultūros energiją. Paskui, 
kai užkariautojai ėmė ją skaidyti ir daužyti, ji išspinduliavo 
tą energiją į visas puses, įvairiais laikais suteikdama im
pulsą plėtotis kitų tautų kultūroms. Pirmiausia jos poveikį 
patyrė Artimeji Ryta, Egptas, bet ypač didelę įtaką ji tu
rėjo romėnams, kuriems istorija lėmė perimti reikšmingas 
dovanas iš dar gyvos, nemuziejinės Grakijos rankų. <...> 
Pirmieji buvo graikai. Ypač svarbus jų kultūros suklestėji
mas VIII–IV a. pr. Kr. Senovės Grakijoje randame literatū
ros, teatro, filosofijos, tiksliųjų mokslų pradžią.

Dalia Dilytė, Antikinė literatūra

Antikos pasaulis, kai kalbama apie klasikinį jo pavidalą, 
nuo mūsų dienų yra nutolęs pustrečio tūkstančio metų, o 
jeigu žvelgtume į Homero ir senųjų dainių laikus, antikinės 
kultūros ankstyvąsias ribas tektų nutolinti dar keletu šimt
mečių. Beje, nuo archajinės1 iki vėlyvosios stadijos antikinė 
visuomenė gyvavo kone penkiolika amžių. Suprantama, 
kad per tokį laiką ji gerokai pasikeitė, – joje susiklostė ne 
viena, o kelios savitos epochos, kurių nuopelnai liko žinomi 
ateities kartoms tik būdami kuo nors ypatingi. <...> Kartais 
gali kilti klausimas, kam išvis reikia tirti tokius senus laikus, 
ko gilintis į tų tolimų epochų žmonių gyvenimą, juolab kad 
ne visų jų atminimas yra šviesus. Tačiau būtina prisimin
ti, kad Antikos kultūra naujiesiems laikams turi didžiulę 
prasmę, nes būtent tada susiklostė apibendrinta žmogaus 
asmenybės samprata, kurią įkūnijo nepakartojama skulp
tūrų tobulybė, filosofinė epų ir tragedijų prasmė, herojų 
vidinės kančiõs ir lyrinio polėkio grožis. Antika filosofiniu 
lygmeniu įvertino žmogaus santykį su visuomene, su jo 
sukurta žemiška tikrove ir mitų dievybėmis, aktyviai ben
draujančiomis su mirtingaisiais žemės gyventojais. Seno
vės graikų ir romėnų pasiektas filosofinio mąstymo, este
tinio suvokimo ir visų žanrų kūrybos lygis turbūt visiems 
amžiams liko grožio, tobulybės ir prasmingumo idealas.

Germanas Hafneris, Žymūs antikos žmonės

Judita Vaičiūnaitė
ŠIAURĖS ATĖNAI

Baltos kolonos šiaurės rūke rūškanam,
Vlniaus kolonos (Katedros, rotušės, rūmų),
mirtos vazonas ūksmėj negyvenamo namo,
gyly versmė po erškėčių laukėjančiu krūmu;
renkas į aikštę minia (ji pražūtų už garbę),
tirpstančio sniego taurė – drumzlina ir karti,
laiko balkoną –
laiko valstybę sužvarbę šiaurės atlantai2 ir šiaurės kariatidės3,
kur marmuriniai akropolio4 laiptai į rūką,
statūs ir slidūs nuo sniegdrabos, ledo ir kraujo,
tankų sutriuškinti kūnai ant žemės,
o skliautai įtrūksta,
plaka širdis, sklidina išdidumo ir graudulio,
stovi minia švilpesy šiaurės vėjų ir kulkų,
stovi lyg statulos, kurtos nežinomų skulptorių.
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Ką apie žmogaus 
prigimtį gali pasakyti 

graikų mitai?

Kas yra 
heroizmas?

Kodėl turime 
išmanyti senovės 
Grakijos kultūrą?

Kodėl šiuolaikiniai 
menininkai pasitelkia 

Antikos įvaizdžius?

Kurios Antikos 
kultūros sritys itin 
svarbios šiandien?

Koks turi būti 
žmogaus santykis 

su tėvyne?

I CIKLAS
ANTIKA IR JOS ŽENKLAI LITERATŪROJE
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CIKLO SKYRIAI

1.  Graikų mitinio pasaulio 
modelis. Mitų herojai ir 
jų žygių prasmė.

2.  Epas – tautinę bend
ruomenę vaizduojantis, 
ugdantis ir telkiantis 
pasakojimas.

3.  Garbės ir šlovės sampra
ta. Epinio pasakojimo 
poetika.

4.  Laisvo žmogaus laiky
sena.

5.  Viešo žodžio svarba ir 
galia.

TIKSLAS

Susipažinti su Euròpos kultūros tradicija, jos ištakomis, įžvelgti lietu
vių ir užsienio literatūros kūrinių jungtis.

UŽDAVINIAI

1.  Perskaičius ir išanalizavus nurodytus graikų mitus suvokti jų reikš
mę Antikos ir dabarties žmogaus gyvenimui ir sukurti asmeninį 
laišką pasirinktam mito herojui.

2.  Perskaičius ir išanalizavus Homero poemos „Iliada“ ištraukas sukur
ti pasirinkto herojaus charakteristiką akcentuojant jo svarbą vienai 
iš kovojančių pusių.

3.  Perskaičius ir išanalizavus Homero poemos „Odisėja“ ištraukas, pa
rengti projektą „Kino kelionių klubas. Pažintis su didžiuoju keliau
toju Odisėju“.

4.  Perskaičius ir išanalizavus Sofoklio tragediją „Antigonė“ atlikti tiria
mąjį darbą „Senovės Grakijos teatras“.

5.  Išnagrinėjus garsiausias Antikos laikų žymių graikų ir nūdienos lie
tuvių kalbas, sukurti ir pasakyti kalbą pasirinkta tema.

SĄVOKOS 

Alegòrija, aliterãcija, antonomãzija, dalỹkinis láiškas, dramà, drã
minis veksmas, èpas, èpika, fãbula, frazeologzmas, fùnkcinis stlius, 
hegzã metras, heròjinis èpas, heròjus, inteñcija, informãcinės, prógi
nės, įtkinimo ir skãtinimo kabos, kolzija, konflktas, legendà, lỹrika, 
lỹrinis subjèktas, metãfora, mtas, narciszmas, òdė, oratornis 
stlius, palýginimas, paradòksas, teãtras, tragèdija, tragiškóji klaidà, 
tragiškóji situãcija, vaizdingàsis veiksmãžodis, viešóji kalbà.

SKAITOMI IR ANALIZUOJAMI KŪRINIAI

Graikų mitai: „Prometėjas“, „Sizifas“, „Narcizas, „Orfėjas ir Eu-
ridikė“, „Dedalas ir Ikaras“. Judita Vaičiūnaitė „Orfėjas ir Euridikė“, 
„Antigonė“. Homeras „Iliada“ ir „Odisėja“. Kazys Bradūnas „Odisė
jas buvo nekantrus“. Sofoklis „Antigonė“. Periklio kalba laidojant 
atėniečius iš Tukidido „Peloponeso karo“. Horacijus „Jaunimui“. 
Nijolės Sadūnaitės gynimosi kalbos, pasakytos 1975 m. teisme, 
ištraukos. Justino Marcinkevičiaus kalba laidojant sausio 13 d. 
žuvusiuosius. Sigitas Geda „Žodis Lietuvai“, pasakytas mitinge 
Vilniuje, Vingio parke. (Interaktyvūs  www.šaltiniai.info) 1988 m. 
liepos 9 d. Vytauto Landsbergio kalba Jungtinių Tautų Organi-
zacijos Generalinės Asamblėjos 46-ojoje sesijoje.

SIEKTINA

Remiantis perskaitytais tekstais gebėti tinkamai ir pagrįstai sampro
tauti (kelti problemas, svarstyti, pritarti ar prieštarauti).

Kaip nagrinėti grožinius  
ir negrožinius tekstus,  
žr. 1 ir 2 prieduose, p. 148–150.

1 Archãjinis – tolimos senovės, senovinis.
2  Atlántas – čia minima konstrukcinė ir dekoratyvinė senovės graikų architektūros vyro figūros pavidalo atrama, pakeičianti koloną. Atlantas – graikų mitolo
gijos titanas (titãnai – Žemės Gajos ir Dangaus Urano vaikai ir vaikaičiai), pasak mito, nusikaltęs dievams ir už bausmę Dzeuso nubaustas amžinai laikyti dan
gaus skliautą; dažnai vaizduojamas laikantis Žemę ant pečių.

3  Kariatdė – čia minima konstrukcinė ir dekoratyvinė senovės graikų architektūros moters figūros pavidalo atrama, pakeičianti koloną. Vaizduoja stovinčią 
moterį su ilgu klostytu drabužiu ir pintine ant galvos. Kariatidė – mergina iš senovės Grakijos Kãrijų miesto.

4 Akròpolis – senovės Grakijoje įtvirtintas miesto centras, paprastai ant kalvos, vėliau buvo svarbiausia reprezentacinė kulto ir kultūros vieta.
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Įvadinėje ciklo atlankoje rasite kritiko nuo-
monę diskusijai, ciklo darbo planą. Sužino-
site, kokių tikslų ir uždavinių sieksite, kokius 
kūrinius analizuosite ir skaitysite, kokias nau-
jas sąvokas turėsite įsidėmėti.

Kiekvieno skyriaus įvade rasite įdomių tekstų, užduočių, ku-
rios padės geriau suvokti analizuojamą kūrinį. Sugretinsite 
kelių kritikų nuomones, lyginsite literatūros kūrinį su kitais 
menais, sudarysite teminį darbų aplanką, ieškosite informaci-
jos kituose šaltiniuose. Įvado pabaigoje pateikiama klausimų 
informacijai apmąstyti ir įsivertinti, kas įsiminta.

SVEIKI, MOKINIAI,
Jums tikriausiai nebūtų sunku pasakyti, iš kur sugrįžta tekstai. Aišku, iš ten, kur žodžiai, prometėjiškos ugnies palytėti, susily-

dė amžinajam gyvenimui, kad jį šifruotų kartų kartos. Prieš Jus dviejų dalių „Literatūros vadovėlis“ X klasei. Versdami puslapį po 
puslapio rasite 6 ciklus, atveriančius grožinių ir negrožinių tekstų klodus. I ciklas „Antika ir jos ženklai literatūroje“ priartins prie 
Euròpos kultūros ištakų. Skaitydami ir nagrinėdami mitus, nemirtingus Homero herojinius epus, iškiliausių mąstytojų kalbas 
suprasite, kad po saule keičiasi tik laikas, o žmonių problemos išlieka tokios pat kaip ir prieš tūkstančius metų. II cikle „Biblija ir 
jos tradicija“ diskutuosite Šventojo Rašto temomis, gilinsitės į biblinių simbolių prasmes, mokysitės suprasti paraboles. III ciklas 
„Viduramžiai ir jų vaizdavimas literatūroje“ skatins pažinti svarbiausius pasaulio kultūros ženklus, juos interpretuoti, ugdys 
idealų ilgesį, norą gyventi prasmingiau. IV ciklas „Viduramžių Lietuva: senojo ir krikščioniškojo pasaulių susidūrimas“, kaip ir  
9 klasėje, nukels į tolimą mūsų krašto praeitį. Skaitydami kunigaikščių laiškus pajusite savo krašto istorijos sudėtingumą, galė-
site įvertinti mūsų valdovų diplomatinius gebėjimus. V ciklas „Vertybių patikrinimas XX–XXI a. literatūroje“ sujungs ankstesnių 
ciklų kūrinius su šiandienos žmogaus problemas aptariančiais šiuolaikiniais kūriniais. Gilindamiesi į savo bendraamžių (ir ne 
tik) problemas apmąstysite, kas žmogų skatina vienaip ar kitaip elgtis, kaip mūsų bailumas ar nenoras kovoti su stipresniais 
paverčia mus blogio įkaitais. Šio ciklo kūriniai – tikra dovana siekiantiesiems dvasiškai augti, tobulėti. Paskutinis vadovėlio ciklas 
„Tradicijos provokavimas ir žaidimas XX a. literatūroje“ skatins Jus nusišypsoti ir atskleis paslaptį, kad literatūra nebūtinai turi 
būti rimta, kartais rašytojai nori paišdykauti interpretuodami klasika tapusius kūrinius. Kai žaidžiama talentingai, verta kūrinius 
nagrinėti atidžiau, jie yra ne tik novatoriški, bet ir estetiškai brandūs. 

Be abejo, labai svarbu, kad pamokose ne tik būtumėte aktyvūs, bet ir stebėtumėte mokymosi pažangą, todėl po kiek-
vieno skyriaus įvado ir skyriaus pabaigoje rasite klausimų, kurie padės pasitikrinti. Atlikę ciklo pabaigoje pateiktas užduotis 
galėsite savarankiškai ar mokytojo padedami įsivertinti pasiekimus. Tai užsirašykite pasiekimų ir pažangos stebėjimo aplanke. 
Koks turėtų būti aplankas ir kaip jame žymėti, nuspręskite kartu su savo mokytoju. Ciklo pabaigoje Jūsų surinkti taškai galėtų 
tapti viena kaupiamojo įvertinimo dalimi. Tad tikimės, kad SUGRĮŽTANTYS TEKSTAI Jums padės dvasiškai bręsti ir tobulėti.

Autorės
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KŪRINIŲ ANALIZĖ

VANDA JUKNAITĖ. „Išsiduosi. Balsu“

2 UŽDUOTIS. Perskaitykite Vandos Juknaitės esė 
„Išsiduosi. Balsu“ ištrauką ir atlikite užduotis, 
atsakykite į klausimus.

Tą vasarą mes visą laiką taip ėjom maudytis. Aš neprašiau. Nedrausminau jų. Jie patys su džiaugsmu laikėsi 
tvarkos. Ir vieną kartą, jų riksmui drebinant pušyną, pagalvojau. Ar patikėsiu. Kai visi jie bus išsivaikščioję po 
kalėjimus. Už baisius nusikaltimus. Kad nepakeldama balso, dviem piršteliais galėjau juos suvaldyti.

Nors tai buvo labai paprasta. Norint ką nors duoti šiems vaikams, reikėjo su jais dalytis gyvenimu. Besąlygiš
kai. Dėl pedagogikos jiems buvo nei šilta, nei šalta. Tą vasarą keletas vaikų jau sirgo džiova. Sania su Raimon
du – atvira. Kad neužsikrėstume patys, atsargumo dėlei nutarėme pasižymėti savanorių indus. Ir plauti juos 
atskirai. Vaikams apie tai nieko nesakėme. Tik dengdami stalą vis paversdavom dubenėlius dugnu į viršų. Ir 
sėsdavom visi į vieną pusę. Anksčiau už stalo įsitaisydavom kaip papuola. Pamažu vaikai apsiniaukė. Pradėjo 
šnairuoti. Į mūsų pusę. Klausiami, kas atsitiko, suko akis. Atsisakė vakarais eiti į Vaiduoklių namelį.

– Na, kas gi yra? – prispyrėme per vienus pietus.

Jie tylėjo. Dairydamiesi abuojais1 žvilgsniais.

– Ne, vaikai. Mes šitaip nežaidžiam. Kas atsitiko?

Paklausė Sania. Po niūrios pauzės.

– O kas yra indams?

Trauktis nebebuvo kur.

– Nieko jiems nėra. Mes pasižymėjome juos, bijodami užsikrėsti džiova.

Jie sujudo.

– Ak taip, tai nieko. Gerai, gerai.

Ir aš staiga pamačiau Sanios akis. Apvalias. Pasprogusias. Jis sirgo. Ko gero, tik dabar iš mūsų baimės supra
to, kokia ta liga pavojinga. Jis buvo jūroj. O mes sausumoj. Taip. Mes bijojome užsikrėsti. Bet kažkaip visai 
nebeliko prasmės vargti. Žvelgiant bukais žvilgsniais vieniems į kitus. Pagalvojom. Yra daug saulės. Gryno oro. 
Tokiomis sąlygomis užsikrėsti tikimybė nėra didelė.

Ir Jorūnė, kitą dieną dengdama stalą, pasakė:

– Tiek to. Dabar mirsim visi kartu.

Iš Vandos Juknaitės esė ir pokalbių rinkinio „Išsiduosi. Balsu“

1 Žodis nevartotinas reikšme „abejingas“.

7I CIKLAS

1. Pasakykite ištraukos temą. 1 taškas

2. Kuo ypatingi tekste minimų vaikų ir suaugusiųjų santykiai? 1 taškas

3. Koks rūpestis kyla stovyklos gyventojams ir kaip jis sprendžiamas? 2 taškai

4. Remdamiesi esė ištrauka pateikite du argumentus, rodančius, kad dėl kilusio rūpesčio priimtas sprendi
mas nebuvo tinkamas. 2 taškai

5. Paaiškinkite, kaip suprantate pasakotojos žodžius: „Norint ką nors duoti šiems vaikams, reikėjo su jais 
dalytis gyvenimu. Besąlygiškai.“ 2 taškai

6. Apibūdinkite ištraukos pasakotoją. Pasakykite kelias būdo savybes ir remdamiesi pateiktu tekstu pa
grįskite savo nuomonę. 3 taškai

Pasakotojos būdo savybės Argumentai

1.

2.

3.

7. Parašykite tris rišlius sakinius apie tai, kas sieja nagrinėtą Vandos Juknaitės esė ištrauką ir pateiktą 
iliustraciją. 2 taškai

2 SKYRIUS. Epas — tautinę bendruomenę 
vaizduojantis, ugdantis  
ir telkiantis pasakojimas

ĮVADAS

1 UŽDUOTIS. Perskaitykite tekstą apie graikų kultūros požymius. Kas, jūsų nuomone, galėtų būti įrašyta 
teiginiuose apie senovės graikų kultūrą? Atkreipkite dėmesį į skliaustuose esančius paaiškinimus. Svar-
biausi graikų kultūros požymiai yra šie:

1. Senovės graikų kultūra buvo  . (Graikai su kitais kraštais keitėsi materialio-
mis ir dvasinėmis vertybėmis bei informacija, netroško kitų užkariauti, domėjosi barbarais, jų kraštais, papročiais, 
gamta, tikėjimu ir pan., perėmė kai kuriuos Egpto meno, Babilòno astrologijos principus, finikiečių raštą.)

2. Graikų kultūra pasižymėjo  . (Išmanė visas ūkio sritis, politiką, intelektualią 
ir meninę veiklą; graikų pòlio pilietis galėjo atlikti įvairius vaidmenis: būti ir pirklys, ir karys, ir žemdirbys, ir choro 
dainininkas, ir politikas, ir filosofinio pokalbio dalyvis.)

3. Graikai mėgo  . (Vykdavo dramaturgų, poetų, muzikantų, skulptorių, dai-
nininkų, èpo  A B C  (p. 37) deklamuotojų, šokėjų, įvairių amatininkų varžybos; labai populiarios sporto varžybos, 
garsiausios jų – olimpinės.)

5. Graikai brangino  . (Laisvi piliečiai saugomi įstatymų, garantavusių as-
mens ir turto neliečiamumą.)

6. Graikai vertino  . (Išskirtas ir apibrėžtas reiškinys įgyja ribas. Peržengęs nu-
matytas sienas, išėjęs iš jų daiktas ar reiškinys praranda savo paskirtį ir savitumą. Tokias pat ribas turint graikai įsi-
vaizdavo ir etinius reiškinius, todėl jiems labai rūpėjo klausimai: kiek žmogui leista? kas atsitinka peržengus leistiną 
ribą?)

Pagal Dalios Dilytės straipsnį Antikos pasaulis ir žmogus

1.  Pasvarstykite, kurie jūsų įvar-
dyti graikų kultūros požymiai 
labai svarbūs ir mūsų laikais. 
Atsakymą pagrįskite keletu 
argumentų.

2.   Su klasės draugais pasi-
dalykite turimomis žiniomis 
apie Antiką ir kartu užpildyki-
te pačių sugalvotos struktū-
ros schemą.

Atėnės šventykla, Dèlfai, Grakija
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ANTIKA IR JOS ŽENKLAI LITERATŪROJE

76

Perskaitykite ištraukas, nusakykite tekstų temas. Suformuluokite pagrindinę mintį, vienijančią abu prozos 
tekstus. Kas sieja prozos tekstus ir eilėraštį? Padarykite prielaidas, kurias problemas aptarsite nagrinėdami šio 
ciklo kūrinius.

Euròpos kultūros pagrindas, šaknys, šaltinis yra senovės 
graikų kultūra. Mažytė ir neturtinga Grakija tarytum ato
mas buvo sukaupusi milžinišką kultūros energiją. Paskui, 
kai užkariautojai ėmė ją skaidyti ir daužyti, ji išspinduliavo 
tą energiją į visas puses, įvairiais laikais suteikdama im
pulsą plėtotis kitų tautų kultūroms. Pirmiausia jos poveikį 
patyrė Artimeji Ryta, Egptas, bet ypač didelę įtaką ji tu
rėjo romėnams, kuriems istorija lėmė perimti reikšmingas 
dovanas iš dar gyvos, nemuziejinės Grakijos rankų. <...> 
Pirmieji buvo graikai. Ypač svarbus jų kultūros suklestėji
mas VIII–IV a. pr. Kr. Senovės Grakijoje randame literatū
ros, teatro, filosofijos, tiksliųjų mokslų pradžią.

Dalia Dilytė, Antikinė literatūra

Antikos pasaulis, kai kalbama apie klasikinį jo pavidalą, 
nuo mūsų dienų yra nutolęs pustrečio tūkstančio metų, o 
jeigu žvelgtume į Homero ir senųjų dainių laikus, antikinės 
kultūros ankstyvąsias ribas tektų nutolinti dar keletu šimt
mečių. Beje, nuo archajinės1 iki vėlyvosios stadijos antikinė 
visuomenė gyvavo kone penkiolika amžių. Suprantama, 
kad per tokį laiką ji gerokai pasikeitė, – joje susiklostė ne 
viena, o kelios savitos epochos, kurių nuopelnai liko žinomi 
ateities kartoms tik būdami kuo nors ypatingi. <...> Kartais 
gali kilti klausimas, kam išvis reikia tirti tokius senus laikus, 
ko gilintis į tų tolimų epochų žmonių gyvenimą, juolab kad 
ne visų jų atminimas yra šviesus. Tačiau būtina prisimin
ti, kad Antikos kultūra naujiesiems laikams turi didžiulę 
prasmę, nes būtent tada susiklostė apibendrinta žmogaus 
asmenybės samprata, kurią įkūnijo nepakartojama skulp
tūrų tobulybė, filosofinė epų ir tragedijų prasmė, herojų 
vidinės kančiõs ir lyrinio polėkio grožis. Antika filosofiniu 
lygmeniu įvertino žmogaus santykį su visuomene, su jo 
sukurta žemiška tikrove ir mitų dievybėmis, aktyviai ben
draujančiomis su mirtingaisiais žemės gyventojais. Seno
vės graikų ir romėnų pasiektas filosofinio mąstymo, este
tinio suvokimo ir visų žanrų kūrybos lygis turbūt visiems 
amžiams liko grožio, tobulybės ir prasmingumo idealas.

Germanas Hafneris, Žymūs antikos žmonės

Judita Vaičiūnaitė
ŠIAURĖS ATĖNAI

Baltos kolonos šiaurės rūke rūškanam,
Vlniaus kolonos (Katedros, rotušės, rūmų),
mirtos vazonas ūksmėj negyvenamo namo,
gyly versmė po erškėčių laukėjančiu krūmu;
renkas į aikštę minia (ji pražūtų už garbę),
tirpstančio sniego taurė – drumzlina ir karti,
laiko balkoną –
laiko valstybę sužvarbę šiaurės atlantai2 ir šiaurės kariatidės3,
kur marmuriniai akropolio4 laiptai į rūką,
statūs ir slidūs nuo sniegdrabos, ledo ir kraujo,
tankų sutriuškinti kūnai ant žemės,
o skliautai įtrūksta,
plaka širdis, sklidina išdidumo ir graudulio,
stovi minia švilpesy šiaurės vėjų ir kulkų,
stovi lyg statulos, kurtos nežinomų skulptorių.
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Grakijos kultūrą?

Kodėl šiuolaikiniai 
menininkai pasitelkia 

Antikos įvaizdžius?

Kurios Antikos 
kultūros sritys itin 
svarbios šiandien?

Koks turi būti 
žmogaus santykis 

su tėvyne?

I CIKLAS
ANTIKA IR JOS ŽENKLAI LITERATŪROJE
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N
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CIKLO SKYRIAI

1.  Graikų mitinio pasaulio 
modelis. Mitų herojai ir 
jų žygių prasmė.

2.  Epas – tautinę bend
ruomenę vaizduojantis, 
ugdantis ir telkiantis 
pasakojimas.

3.  Garbės ir šlovės sampra
ta. Epinio pasakojimo 
poetika.

4.  Laisvo žmogaus laiky
sena.

5.  Viešo žodžio svarba ir 
galia.

TIKSLAS

Susipažinti su Euròpos kultūros tradicija, jos ištakomis, įžvelgti lietu
vių ir užsienio literatūros kūrinių jungtis.

UŽDAVINIAI

1.  Perskaičius ir išanalizavus nurodytus graikų mitus suvokti jų reikš
mę Antikos ir dabarties žmogaus gyvenimui ir sukurti asmeninį 
laišką pasirinktam mito herojui.

2.  Perskaičius ir išanalizavus Homero poemos „Iliada“ ištraukas sukur
ti pasirinkto herojaus charakteristiką akcentuojant jo svarbą vienai 
iš kovojančių pusių.

3.  Perskaičius ir išanalizavus Homero poemos „Odisėja“ ištraukas, pa
rengti projektą „Kino kelionių klubas. Pažintis su didžiuoju keliau
toju Odisėju“.

4.  Perskaičius ir išanalizavus Sofoklio tragediją „Antigonė“ atlikti tiria
mąjį darbą „Senovės Grakijos teatras“.

5.  Išnagrinėjus garsiausias Antikos laikų žymių graikų ir nūdienos lie
tuvių kalbas, sukurti ir pasakyti kalbą pasirinkta tema.

SĄVOKOS 

Alegòrija, aliterãcija, antonomãzija, dalỹkinis láiškas, dramà, drã
minis veksmas, èpas, èpika, fãbula, frazeologzmas, fùnkcinis stlius, 
hegzã metras, heròjinis èpas, heròjus, inteñcija, informãcinės, prógi
nės, įtkinimo ir skãtinimo kabos, kolzija, konflktas, legendà, lỹrika, 
lỹrinis subjèktas, metãfora, mtas, narciszmas, òdė, oratornis 
stlius, palýginimas, paradòksas, teãtras, tragèdija, tragiškóji klaidà, 
tragiškóji situãcija, vaizdingàsis veiksmãžodis, viešóji kalbà.

SKAITOMI IR ANALIZUOJAMI KŪRINIAI

Graikų mitai: „Prometėjas“, „Sizifas“, „Narcizas, „Orfėjas ir Eu-
ridikė“, „Dedalas ir Ikaras“. Judita Vaičiūnaitė „Orfėjas ir Euridikė“, 
„Antigonė“. Homeras „Iliada“ ir „Odisėja“. Kazys Bradūnas „Odisė
jas buvo nekantrus“. Sofoklis „Antigonė“. Periklio kalba laidojant 
atėniečius iš Tukidido „Peloponeso karo“. Horacijus „Jaunimui“. 
Nijolės Sadūnaitės gynimosi kalbos, pasakytos 1975 m. teisme, 
ištraukos. Justino Marcinkevičiaus kalba laidojant sausio 13 d. 
žuvusiuosius. Sigitas Geda „Žodis Lietuvai“, pasakytas mitinge 
Vilniuje, Vingio parke. (Interaktyvūs  www.šaltiniai.info) 1988 m. 
liepos 9 d. Vytauto Landsbergio kalba Jungtinių Tautų Organi-
zacijos Generalinės Asamblėjos 46-ojoje sesijoje.

SIEKTINA

Remiantis perskaitytais tekstais gebėti tinkamai ir pagrįstai sampro
tauti (kelti problemas, svarstyti, pritarti ar prieštarauti).

Kaip nagrinėti grožinius  
ir negrožinius tekstus,  
žr. 1 ir 2 prieduose, p. 148–150.

1 Archãjinis – tolimos senovės, senovinis.
2  Atlántas – čia minima konstrukcinė ir dekoratyvinė senovės graikų architektūros vyro figūros pavidalo atrama, pakeičianti koloną. Atlantas – graikų mitolo
gijos titanas (titãnai – Žemės Gajos ir Dangaus Urano vaikai ir vaikaičiai), pasak mito, nusikaltęs dievams ir už bausmę Dzeuso nubaustas amžinai laikyti dan
gaus skliautą; dažnai vaizduojamas laikantis Žemę ant pečių.

3  Kariatdė – čia minima konstrukcinė ir dekoratyvinė senovės graikų architektūros moters figūros pavidalo atrama, pakeičianti koloną. Vaizduoja stovinčią 
moterį su ilgu klostytu drabužiu ir pintine ant galvos. Kariatidė – mergina iš senovės Grakijos Kãrijų miesto.

4 Akròpolis – senovės Grakijoje įtvirtintas miesto centras, paprastai ant kalvos, vėliau buvo svarbiausia reprezentacinė kulto ir kultūros vieta.
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Įvadinėje ciklo atlankoje rasite kritiko nuo-
monę diskusijai, ciklo darbo planą. Sužino-
site, kokių tikslų ir uždavinių sieksite, kokius 
kūrinius analizuosite ir skaitysite, kokias nau-
jas sąvokas turėsite įsidėmėti.

Kiekvieno skyriaus įvade rasite įdomių tekstų, užduočių, ku-
rios padės geriau suvokti analizuojamą kūrinį. Sugretinsite 
kelių kritikų nuomones, lyginsite literatūros kūrinį su kitais 
menais, sudarysite teminį darbų aplanką, ieškosite informaci-
jos kituose šaltiniuose. Įvado pabaigoje pateikiama klausimų 
informacijai apmąstyti ir įsivertinti, kas įsiminta.

SVEIKI, MOKINIAI,
Jums tikriausiai nebūtų sunku pasakyti, iš kur sugrįžta tekstai. Aišku, iš ten, kur žodžiai, prometėjiškos ugnies palytėti, susily-

dė amžinajam gyvenimui, kad jį šifruotų kartų kartos. Prieš Jus dviejų dalių „Literatūros vadovėlis“ X klasei. Versdami puslapį po 
puslapio rasite 6 ciklus, atveriančius grožinių ir negrožinių tekstų klodus. I ciklas „Antika ir jos ženklai literatūroje“ priartins prie 
Euròpos kultūros ištakų. Skaitydami ir nagrinėdami mitus, nemirtingus Homero herojinius epus, iškiliausių mąstytojų kalbas 
suprasite, kad po saule keičiasi tik laikas, o žmonių problemos išlieka tokios pat kaip ir prieš tūkstančius metų. II cikle „Biblija ir 
jos tradicija“ diskutuosite Šventojo Rašto temomis, gilinsitės į biblinių simbolių prasmes, mokysitės suprasti paraboles. III ciklas 
„Viduramžiai ir jų vaizdavimas literatūroje“ skatins pažinti svarbiausius pasaulio kultūros ženklus, juos interpretuoti, ugdys 
idealų ilgesį, norą gyventi prasmingiau. IV ciklas „Viduramžių Lietuva: senojo ir krikščioniškojo pasaulių susidūrimas“, kaip ir  
9 klasėje, nukels į tolimą mūsų krašto praeitį. Skaitydami kunigaikščių laiškus pajusite savo krašto istorijos sudėtingumą, galė-
site įvertinti mūsų valdovų diplomatinius gebėjimus. V ciklas „Vertybių patikrinimas XX–XXI a. literatūroje“ sujungs ankstesnių 
ciklų kūrinius su šiandienos žmogaus problemas aptariančiais šiuolaikiniais kūriniais. Gilindamiesi į savo bendraamžių (ir ne 
tik) problemas apmąstysite, kas žmogų skatina vienaip ar kitaip elgtis, kaip mūsų bailumas ar nenoras kovoti su stipresniais 
paverčia mus blogio įkaitais. Šio ciklo kūriniai – tikra dovana siekiantiesiems dvasiškai augti, tobulėti. Paskutinis vadovėlio ciklas 
„Tradicijos provokavimas ir žaidimas XX a. literatūroje“ skatins Jus nusišypsoti ir atskleis paslaptį, kad literatūra nebūtinai turi 
būti rimta, kartais rašytojai nori paišdykauti interpretuodami klasika tapusius kūrinius. Kai žaidžiama talentingai, verta kūrinius 
nagrinėti atidžiau, jie yra ne tik novatoriški, bet ir estetiškai brandūs. 

Be abejo, labai svarbu, kad pamokose ne tik būtumėte aktyvūs, bet ir stebėtumėte mokymosi pažangą, todėl po kiek-
vieno skyriaus įvado ir skyriaus pabaigoje rasite klausimų, kurie padės pasitikrinti. Atlikę ciklo pabaigoje pateiktas užduotis 
galėsite savarankiškai ar mokytojo padedami įsivertinti pasiekimus. Tai užsirašykite pasiekimų ir pažangos stebėjimo aplanke. 
Koks turėtų būti aplankas ir kaip jame žymėti, nuspręskite kartu su savo mokytoju. Ciklo pabaigoje Jūsų surinkti taškai galėtų 
tapti viena kaupiamojo įvertinimo dalimi. Tad tikimės, kad SUGRĮŽTANTYS TEKSTAI Jums padės dvasiškai bręsti ir tobulėti.

Autorės

A B C

ĮSIVERTINIMAS

1  Kokią temą, problemą nagrinėjau?

2  Kokią kontekstinę informaciją apsvarsčiau?
Kuo pagrįsiu jos ryšį su tema ar problema?

3  Kokias įžvalgas akcentuosiu?
Formuluoju teiginį + paaiškinu, pagrindžiu pavyzdžiais + apibendrinu.

KŪRINIO ANALIZĖ (kaip nagrinėti grožinius ir negrožinius kūrinius, žr. p. 148–150) 

HOMERAS. „Iliada“

Homèras, pasak legendos, aklas graikų dainius, laikomas graikų ir Euròpos litera-
tūros pradininku, heròjinių èpų A B C  „Iliada“ ir „Odisėja“ autoriumi. Jau Anti-
kos laikais nebuvo tikrų duomenų apie jo gyvenimą. Labai anksti iškilo vadinama-
sis Homero klausimas dėl poeto asmenybės ir jam priskiriamų kūrinių autorystės. 
Dabartiniu laiku linkstama manyti, kad poetas tikrai gyveno VIII a. pr. Kr. pradžioje 
ir buvo kilęs iš Smrnos. Poemų siužetai paimti iš Tròjos karo mito.

Èpas – vienas ankstyviausių epikos žanrų, dažniausiai eiliuotas didelis mitologinės ar istorinės tematikos vei-
kalas, kuriam būdingas patetiškas stilius, idealizuoti, aktyvūs, bet statiški heròjai A B C  (p. 9).
Senesni epai paprastai vadinami heròjiniais. Heròjinis èpas – plačios apimties kūrinys, dažniausiai eiliuotas, 
pasakojantis apie legendinių arba istorinių herojų žygius tautai svarbiu istorinių lūžių laikotarpiu.

Literatūros enciklopedija mokyklai

3 UŽDUOTIS. Perskaitykite rašytojo ir vertėjo Alberto Manguelo knygos apie „Iliadą“ ir „Odisėją“ ištrauką 
ir atlikite užduotis, atsakykite į klausimus. 

Daugybę amžių „Iliados“ ir „Odisėjos“ autoriumi buvo laikomas aklas dainius, vargeta, kuris, prašydamas 
išmaldos, klajojo po senovės Grakiją. Laikui bėgant jis virto abstrakčia, įkvėpimo kupina dvasia, iš dalies legen-
dine, iš dalies alegorine figūra. <...>

Mes nieko nežinome apie Homerą, tačiau to negalima pasakyti apie jo knygas. Iš tiesų mes susipažįstame 
su „Iliada“ ir „Odisėja“ dar prieš atsiversdami pirmąjį puslapį. Dar nepradėję sekti permainingų Achilo nuotaikų 
ar gėrėtis Odisėjo išradingumu ir narsa, mes jau tikimės, kad šios dvi istorijos apie konkrečiu laiku įvykusį karą 
ir konkrečioje erdvėje vykusią kelionę perteiks mums bet kurio žmogaus kovos ar tremties patirtį. Dvi iš pačių 
seniausių žmonijos metaforų sako mums, kad visas gyvenimas – tai kova ir kelionė; galiausiai tampa nesvarbu, 
ar „Iliada“ ir „Odisėja“ atsirado iš šio žinojimo, ar šis žinojimas atsirado iš „Iliados“ ir „Odisėjos“, nes knygos ir 
jų skaitytojai nuolat vieni kitus atspindi. Kad ir kokia miglota būtų šių knygų pradžia, dauguma mokslininkų 
mūsų laikais laikosi nuomonės, kad poemos, kurių autoriumi laikomas Homeras, iš pradžių buvo atskiri ir įvairūs 
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A B C

3.  Raskite argumentų teiginiams:
 a) Odisėjas gerai pažįsta žmones ir moka juos palenkti į savo pusę.
 b) Odisėjas – praktiškas žmogus.
 c) Itãkės karalius – labai smalsus asmuo.
 d) Tròjos karo dalyvis Odisėjas – išradingas žmogus.
4.  Charakterio savybę sujunkite su personažu. Savo sprendimą pagrįskite keletu argumentų.

Ištikimybė

Vienišumas

Dora ir skaistumas

Klasta

Gudrumas, išmintis

Kirkė

Nausikaja

Penelopė

Odisėjas

Kalipsė

5.  Norėdamas grįžti namo Odisėjas turi įveikti fizines ir dvasines kliūtis. Remdamiesi perskaitytomis giesmė
mis užpildykite lentelę ir padarykite išvadą, kurios kliūtys ir kodėl buvo sunkesnės.

Įvairūs pavojai
Svetimų kraštų žadamas turtingas 

ir laimingas gyvenimas

Graikų mituose Skila ir Charibdė – dvi pražūtingos 
pabaisos Mesnos ssiauryje tarp Siclijos ir Apennų; 
šešiagalvė Scilė, ryjanti pro šalį plaukiančius jūrei
vius, o Charibdė įtraukianti laivus į sūkurį; vengdami 
vienos bėdos jūrininkai vis vien patekdavę į kitą. 

Lotofagų šalies vaisiai, kurių paragavęs žmogus 
viską užmiršta.

... ...

6.  Dėl kokių priežasčių Itãkės karalius pelnė visuotinę šlovę?
7. Sukurkite 100–120 žodžių samprotavimo pastraipą (kaip rašyti samprotavimo pastraipą, žr. 4 priede, p. 151) 

„Odisėjas – vyriškumo pavyzdys ne tik Antikos laikų graikams“.

Odisėjas išties yra vienas sudėtingiausių Homero poemų veikėjų. „Iliadoje“ jis – atsargus karys. Taip pat gabus 
diplomatas, jam pavyksta perduoti Achilui Agamemnono pasiūlymą taikytis, ir iškalbos meistras, mokantis 
apsimesti kvailiu, jeigu jam to reikia.

„Odisėjoje“ Itãkės karalius tampa išradingu heròjumi A B C  (p. 9), jam išsigelbėti padeda protas – jis šiek tiek 
primena pasakų gudruolį. Bet savo apgavystėmis niekada nelinki bloga: pavyzdžiui, jo šaipymasis iš kiklopo 
IX giesmėje, kai sako, kad jo vardas esąs Niekas, yra visiškai pateisinamas dėl šiurpaus šio padaro elgesio. Taip 
pat jis nė karto nebuvo neištikimas laisva valia: jis visa širdimi myli Penelopę, ir jeigu tampa Kirkės ar Kalipsės 
meilužiu, tai akivaizdžiai ne savo valia, o todėl, kad, būdamas mirtingasis, jis negali pasipriešinti deivės valiai. 
Tačiau supratęs, kad karalaitė Nausikaja jam neabejinga, mandagiai ją atstumia.

Alberto Manguel, Homero „Iliada“ ir „Odisėja“ 
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Perskaitykite ištraukas, nusakykite tekstų temas. Suformuluokite pagrindinę mintį, vienijančią abu prozos 
tekstus. Kas sieja prozos tekstus ir eilėraštį? Padarykite prielaidas, kurias problemas aptarsite nagrinėdami šio 
ciklo kūrinius.

Euròpos kultūros pagrindas, šaknys, šaltinis yra senovės 
graikų kultūra. Mažytė ir neturtinga Grakija tarytum ato
mas buvo sukaupusi milžinišką kultūros energiją. Paskui, 
kai užkariautojai ėmė ją skaidyti ir daužyti, ji išspinduliavo 
tą energiją į visas puses, įvairiais laikais suteikdama im
pulsą plėtotis kitų tautų kultūroms. Pirmiausia jos poveikį 
patyrė Artimeji Ryta, Egptas, bet ypač didelę įtaką ji tu
rėjo romėnams, kuriems istorija lėmė perimti reikšmingas 
dovanas iš dar gyvos, nemuziejinės Grakijos rankų. <...> 
Pirmieji buvo graikai. Ypač svarbus jų kultūros suklestėji
mas VIII–IV a. pr. Kr. Senovės Grakijoje randame literatū
ros, teatro, filosofijos, tiksliųjų mokslų pradžią.

Dalia Dilytė, Antikinė literatūra

Antikos pasaulis, kai kalbama apie klasikinį jo pavidalą, 
nuo mūsų dienų yra nutolęs pustrečio tūkstančio metų, o 
jeigu žvelgtume į Homero ir senųjų dainių laikus, antikinės 
kultūros ankstyvąsias ribas tektų nutolinti dar keletu šimt
mečių. Beje, nuo archajinės1 iki vėlyvosios stadijos antikinė 
visuomenė gyvavo kone penkiolika amžių. Suprantama, 
kad per tokį laiką ji gerokai pasikeitė, – joje susiklostė ne 
viena, o kelios savitos epochos, kurių nuopelnai liko žinomi 
ateities kartoms tik būdami kuo nors ypatingi. <...> Kartais 
gali kilti klausimas, kam išvis reikia tirti tokius senus laikus, 
ko gilintis į tų tolimų epochų žmonių gyvenimą, juolab kad 
ne visų jų atminimas yra šviesus. Tačiau būtina prisimin
ti, kad Antikos kultūra naujiesiems laikams turi didžiulę 
prasmę, nes būtent tada susiklostė apibendrinta žmogaus 
asmenybės samprata, kurią įkūnijo nepakartojama skulp
tūrų tobulybė, filosofinė epų ir tragedijų prasmė, herojų 
vidinės kančiõs ir lyrinio polėkio grožis. Antika filosofiniu 
lygmeniu įvertino žmogaus santykį su visuomene, su jo 
sukurta žemiška tikrove ir mitų dievybėmis, aktyviai ben
draujančiomis su mirtingaisiais žemės gyventojais. Seno
vės graikų ir romėnų pasiektas filosofinio mąstymo, este
tinio suvokimo ir visų žanrų kūrybos lygis turbūt visiems 
amžiams liko grožio, tobulybės ir prasmingumo idealas.

Germanas Hafneris, Žymūs antikos žmonės

Judita Vaičiūnaitė
ŠIAURĖS ATĖNAI

Baltos kolonos šiaurės rūke rūškanam,
Vlniaus kolonos (Katedros, rotušės, rūmų),
mirtos vazonas ūksmėj negyvenamo namo,
gyly versmė po erškėčių laukėjančiu krūmu;
renkas į aikštę minia (ji pražūtų už garbę),
tirpstančio sniego taurė – drumzlina ir karti,
laiko balkoną –
laiko valstybę sužvarbę šiaurės atlantai2 ir šiaurės kariatidės3,
kur marmuriniai akropolio4 laiptai į rūką,
statūs ir slidūs nuo sniegdrabos, ledo ir kraujo,
tankų sutriuškinti kūnai ant žemės,
o skliautai įtrūksta,
plaka širdis, sklidina išdidumo ir graudulio,
stovi minia švilpesy šiaurės vėjų ir kulkų,
stovi lyg statulos, kurtos nežinomų skulptorių.
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1.  Graikų mitinio pasaulio 
modelis. Mitų herojai ir 
jų žygių prasmė.

2.  Epas – tautinę bend
ruomenę vaizduojantis, 
ugdantis ir telkiantis 
pasakojimas.

3.  Garbės ir šlovės sampra
ta. Epinio pasakojimo 
poetika.

4.  Laisvo žmogaus laiky
sena.

5.  Viešo žodžio svarba ir 
galia.

TIKSLAS

Susipažinti su Euròpos kultūros tradicija, jos ištakomis, įžvelgti lietu
vių ir užsienio literatūros kūrinių jungtis.

UŽDAVINIAI

1.  Perskaičius ir išanalizavus nurodytus graikų mitus suvokti jų reikš
mę Antikos ir dabarties žmogaus gyvenimui ir sukurti asmeninį 
laišką pasirinktam mito herojui.

2.  Perskaičius ir išanalizavus Homero poemos „Iliada“ ištraukas sukur
ti pasirinkto herojaus charakteristiką akcentuojant jo svarbą vienai 
iš kovojančių pusių.

3.  Perskaičius ir išanalizavus Homero poemos „Odisėja“ ištraukas, pa
rengti projektą „Kino kelionių klubas. Pažintis su didžiuoju keliau
toju Odisėju“.

4.  Perskaičius ir išanalizavus Sofoklio tragediją „Antigonė“ atlikti tiria
mąjį darbą „Senovės Grakijos teatras“.

5.  Išnagrinėjus garsiausias Antikos laikų žymių graikų ir nūdienos lie
tuvių kalbas, sukurti ir pasakyti kalbą pasirinkta tema.

SĄVOKOS 

Alegòrija, aliterãcija, antonomãzija, dalỹkinis láiškas, dramà, drã
minis veksmas, èpas, èpika, fãbula, frazeologzmas, fùnkcinis stlius, 
hegzã metras, heròjinis èpas, heròjus, inteñcija, informãcinės, prógi
nės, įtkinimo ir skãtinimo kabos, kolzija, konflktas, legendà, lỹrika, 
lỹrinis subjèktas, metãfora, mtas, narciszmas, òdė, oratornis 
stlius, palýginimas, paradòksas, teãtras, tragèdija, tragiškóji klaidà, 
tragiškóji situãcija, vaizdingàsis veiksmãžodis, viešóji kalbà.

SKAITOMI IR ANALIZUOJAMI KŪRINIAI

Graikų mitai: „Prometėjas“, „Sizifas“, „Narcizas, „Orfėjas ir Eu-
ridikė“, „Dedalas ir Ikaras“. Judita Vaičiūnaitė „Orfėjas ir Euridikė“, 
„Antigonė“. Homeras „Iliada“ ir „Odisėja“. Kazys Bradūnas „Odisė
jas buvo nekantrus“. Sofoklis „Antigonė“. Periklio kalba laidojant 
atėniečius iš Tukidido „Peloponeso karo“. Horacijus „Jaunimui“. 
Nijolės Sadūnaitės gynimosi kalbos, pasakytos 1975 m. teisme, 
ištraukos. Justino Marcinkevičiaus kalba laidojant sausio 13 d. 
žuvusiuosius. Sigitas Geda „Žodis Lietuvai“, pasakytas mitinge 
Vilniuje, Vingio parke. (Interaktyvūs  www.šaltiniai.info) 1988 m. 
liepos 9 d. Vytauto Landsbergio kalba Jungtinių Tautų Organi-
zacijos Generalinės Asamblėjos 46-ojoje sesijoje.

SIEKTINA

Remiantis perskaitytais tekstais gebėti tinkamai ir pagrįstai sampro
tauti (kelti problemas, svarstyti, pritarti ar prieštarauti).

Kaip nagrinėti grožinius  
ir negrožinius tekstus,  
žr. 1 ir 2 prieduose, p. 148–150.

1 Archãjinis – tolimos senovės, senovinis.
2  Atlántas – čia minima konstrukcinė ir dekoratyvinė senovės graikų architektūros vyro figūros pavidalo atrama, pakeičianti koloną. Atlantas – graikų mitolo
gijos titanas (titãnai – Žemės Gajos ir Dangaus Urano vaikai ir vaikaičiai), pasak mito, nusikaltęs dievams ir už bausmę Dzeuso nubaustas amžinai laikyti dan
gaus skliautą; dažnai vaizduojamas laikantis Žemę ant pečių.

3  Kariatdė – čia minima konstrukcinė ir dekoratyvinė senovės graikų architektūros moters figūros pavidalo atrama, pakeičianti koloną. Vaizduoja stovinčią 
moterį su ilgu klostytu drabužiu ir pintine ant galvos. Kariatidė – mergina iš senovės Grakijos Kãrijų miesto.

4 Akròpolis – senovės Grakijoje įtvirtintas miesto centras, paprastai ant kalvos, vėliau buvo svarbiausia reprezentacinė kulto ir kultūros vieta.

APIBENDRINIMAS. ĮSIVERTINIMAS

9 UŽDUOTIS. Atlikite vieną pačių pasirinktą ar mokytojo nurodytą užduotį.

1. Pasak Antikos rašytojo ir biografo Plutarcho, didysis pasaulio užkariautojas Aleksandras Makedonietis savo
žygiuose nesiskyrė su „Iliada“, šią knygą laikė didžiausia vertybe. Taip pat iki šių dienų žinomas Antikos ora-
toriaus Cicerono pasakojimas apie tai, kaip prie Achilo kapo stovėdamas Aleksandras Makedonietis pasakė, 
kad jam pavydi, – tačiau ne dieviškos kilmės, ne didvyriškų žygių, o Homero. Parašykite tris argumentus,
kodėl Aleksandras Makedonietis galėjo žavėtis Homeru.

2.  Pažiūrėkite 2004 m. sukurtą JAV režisieriaus Volfgango Peterseno kino filmą „Trojà“ ir parašykite 100–120 
žodžių samprotavimo pastraipą (kaip rašyti samprotavimo pastraipą, žr. 4 priede, p. 153) „Ar Homeras
svarbus tik norint suprasti praeitį?“

3. Projektinis tiriamasis darbas „Kario skydas Antikos herojiniame epe“.
3.1.    Perskaitykite Homero „Iliadoje“ esantį Achilo skydo aprašymą (http://www.saltiniai.info/files/

literatura/LB00/Homeras._Iliada.LB2400.pdf, XVIII giesmė, 470–615 eilutės).
3.2.    Perskaitykite Vergilijaus „Eneidoje“ esantį Enėjo skydo aprašymą (http://www.xn--altiniai-4wb.info/

files/literatura/LB00/Vergilijus._Eneida.LB6300.pdf, XVIII giesmė, 625–730 eilutės).
3.3.  Palyginkite Enėjo ir Achilo skydus: jų kilmė, vaizdai, aprašymas – kas labiausiai akcentuojama viename 

kūrinyje, kas – kitame, kokie kalbinės raiškos ypatumai.
 3.4. Parenkite vaizdinį pranešimą klasei.

PROJEKTINIO TIRIAMOJO DARBO VERTINIMAS (22 taškai)

Darbo vertinimas (16 taškų)
Vertina mokytojas

Informacijos šaltinių 
paieška

Ieškota savarankiškai. 2

Ieškota padedant mokytojui. 1

Visus šaltinius pateikė mokytojas. 0

Informacijos šaltinių 
analizavimas

Analizuota savarankiškai. 2

Analizuota padedant mokytojui. 1

Laiko planavimas
Laikytasi terminų. 1

Nesilaikyta terminų. 0

Darbo atlikimas

Darbas atliktas savarankiškai, keliama problema, nurodytas tyrimo 
tikslas, kūriniai analizuojami, lyginami tarpusavyje, daromos išvados, 
rašoma moksliniu populiariuoju stiliumi (kalba dalykiška, vartojama 
sąvokų, tinkamai cituojama), nėra raštingumo klaidų.

9

Darbo pateikimas Tinkama antraštė, yra visos struktūrinės dalys (įvadas, dėstymas, išva-
dos), literatūros sąrašas. 2

50 Epas — tautinę bendruomenę vaizduojantis, ugdantis ir telkiantis pasakojimas

5

Sutartiniai ženklai

Naujo kūrinio analizė 
prasidės jo autoriaus 
pristatymu. Čia rasite 
kūrinio analizės už-
duotis. Nagrinėdami 
kūrinius galite remtis 
patarimais, pateiktais 
vadovėlio prieduose.

Sąvokos, kurių gali
prireikti analizuojant,
pateikiamos greta
užduočių ar tekstų ir
vadovėlio pabaigoje.

Sudėtingos  
užduotys  
pateikiamos  
schemomis,  
atlikimo etapais. 

Privalomi pro   - 
gra miniai kūriniai 
ir pagal bendrąją 
programą (BP)  
privalomos sąvo-
kos yra paryškinti.

Kiekvieno skyriaus ir ciklo pabaigoje apibendrin-
site išmoktą medžiagą ir įsivertinsite pasiekimus.

Sutartiniai ženklai nurodys veiklą,  
užduoties tipą, jos atlikimo būdą. 

Darbas 
grupėmis

Darbas 
poromis

Skyriaus api-
bendrinimas. 
Įsivertinimas

Kūrinio 
analizė

Ciklo apiben-
drinimas ir 
įsivertinimas

Informacijos 
paieška

Įsiverti- 
nimas

Viso skaitomo 
kūrinio analizės 
užduotis

Prisiminkite 
ciklo tikslus 
ir uždavinius!

Įvadas

A B C

Sąvokos

Sutartiniai ženklai

Kūrinio 
analizė

Informacijos 
paieška

Viso skaitomo 
kūrinio analizės 
užduotis

Įvadas Ciklo apibend
rinimas ir 
įsivertinimas

ISBN 9785430067038

© Violeta Dumčiuvienė, 2017
© Vilma Dulevičienė, 2017
© Leidykla „Šviesa“, 2017

Šį kūrinį, esantį bibliotekose, mokymo ir mokslo įstaigų bibliotekose, muziejuose 
arba archyvuose, draudžiama mokslinių tyrimų ar asmeninių studijų tikslais 
atgaminti, viešai skelbti ar padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais tam 
skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose.

Leidinio vadovė  
Ingrida Navalinskienė

Redaktorė  
Lina Kaminskienė

Serijos ERA dailininkė  
Jurga Želvytė

Pirmasis leidimas 2017

Leidinio bibliografinė informacija pateikiama 
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB).

Navigacinė atlanka, pristatanti mokiniui 
vadovėlio struktūrą ir numatytas veiklas.
Literatūra 10, s. „Era“, p. 4–5. 

Kūrybinės užduotys 9 klasei, 
s. „Era“, p. 6–7. 
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IX klasei X klasei

LIETUVIŲ KALBA. VADOVĖLIO 
KOMPLEKTAS IX KLASEI  

LIETUVIŲ KALBA. VADOVĖLIO 
KOMPLEKTAS X KLASEI   

Jurgita Zinkienė, Vida Marcišauskaitė, 
Audronė Albina Razmantienė, Asta Leskauskaitė

„Šviesa“, 2016 

Jurgita Zinkienė, Vida Marcišauskaitė, 
Audronė Albina Razmantienė, Asta Leskauskaitė

„Šviesa“, 2017 

Vadovėlis 

1oji dalis                                                                                                                                            

2oji dalis  

Vadovėlis 

1oji dalis                                                                                                                                            

2oji dalis  

Skaitmeninis vadovėlis
1oji dalis  

Skaitmeninis vadovėlis
2oji dalis  

Skaitmeninis vadovėlis
1oji dalis

Skaitmeninis vadovėlis
2oji dalis

Interaktyvių užduočių bankas Interaktyvių užduočių bankas

Lietuvių kalbos vadovėliai 9 ir 10 klasei yra papildyti 
remiantis atnaujinta 2016 m. lietuvių kalbos ir literatū
ros pagrindinio ugdymo programa.

Šių vadovėlių unikalumas – mokytojui sudaryta gali
mybė skyrius dėlioti pasirinktine tvarka pagal literatū
rinio ir kultūrinio ugdymo pamokų logiką, klasės ly gį ir 
mokinių pasiekimus. Todėl pateiktą medžiagą moky
tojas gali nesudėtingai pritaikyti ir nuosekliam darbui 
pagal naują programą.

Vadovėliai Lietuvių kalba 9 ir Lietuvių kalba 10 sudaryti 
pamokiniu principu, kiekviena pamoka susideda iš tri
jų svarbiausių etapų:
1) įvadinio, kuriame įvardijami mokymosi uždaviniai ir 
išsiaiškinama, ką mokiniai žino ar yra patyrę;
2) mokymosi, kuriame pateikiama ne tik teorija, bet ir 
pasiūloma, kaip ją taikyti, pateikiama užduočių;
3) apibendrinimo ir įsivertinimo.

Mokytojas, dirbantis su klase pagal šiuos 9 ir 10 kla-
sės vadovėlius, mokymosi aplinkoje „EDUKA klasė“ 
galės naudotis skaitmeniniais vadovėliais, mokytojo 
knygomis, papildomų su vadovėlio skyriais susietu 
užduočių sąsiuviniu, interaktyviomis užduotimis, pa
rengtomis pagal atnaujintą 2016 m. lietuvių kalbos ir 
literatūros pagrindinio ugdymo programą. 

Daugiau užduočių, testų pasirengti PUPP, papildomų
užduočių rasite užduočių sąsiuviniuose nelietuvių mo
kyklų mokiniams skaitmeninėje aplinkoje www.eduka.lt.

10Lietuvių
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Audronė Razmantienė, Vida Marcišauskaitė
Jurgita Petrauskaitė, Asta Leskauskaitė
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Lietuvių kalbos vadovėlio komplektą X klasei sudaro:

Vadovėlis
 Pirmoji knyga
 Antroji knyga

Papildomos užduotys

Užduotys nelietuvių mokyklų mokiniams

Interaktyvi mokytojo knyga www.pegasas.lt
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Jurgita Petrauskaitė, Asta Leskauskaitė

10

Pi
rm

oj
i k

ny
ga

Li
et

u
vi

ų
 k

al
b

a

Lietuvių kalbos vadovėlio komplektą X klasei sudaro:

Vadovėlis
 Pirmoji knyga
 Antroji knyga

Papildomos užduotys

Užduotys nelietuvių mokyklų mokiniams

Interaktyvi mokytojo knyga www.pegasas.lt

Pirmoji knygaVadovėlisVadovėlis

Mokytojo knyga

SKAITMENINĖS  
UŽDUOTYS IR 
VADOVĖLIAI 

klase.eduka.lt

klase.eduka.lt

9
7
8
5
4
3
0
0
6
7
3
3
5

KLASĖ https://klase.eduka.lt/ KLASĖ https://klase.eduka.lt/
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Pataisytoje vadovėlių 9 ir 10 klasei laidoje rasite:
• naujai sudarytas ir papildytas pamokų užduotis;
• suformuotus kiekvieną vadovėlio skyrių apiben

drinančius užduočių bankus.

LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA

Mokytojo knyga ir veiklos planas 

Lietuvių kalbos užduotys 
nelietuvių mokyklų mokiniams 

NAUJIENA

Lietuvių kalbos užduotys 
nelietuvių mokyklų mokiniams 

NAUJIENA
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NAUJIENA NAUJIENA

GRAMATIKA
LIETUVIŲ  KALBOS  UŽDUOTYS 
9–10  KLASEI
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Šios pratybos nėra įprastas gramatinių taisyklių ir jų taikymo pavyzdžių 
rinkinys. Tai šiuolaikinė, mokinį motyvuojanti ir į mokymosi procesą įtrau-
kianti priemonė. Ji skirta tobulėti norinčiam mokiniui. Leidinys padės 
atskleisti ir įvardyti individualias kalbos mokymosi problemas, numatyti 
įgūdžių gerinimo ir įtvirtinimo kryptis, ieškoti, atsirinkti, analizuoti rastą 
informaciją ir ją taikyti praktiškai. 

Pratybų turinį sudaro užduotys, atsakymai, įsivertinimas ir taisyklių sąvadas. 
Praktinės užduotys yra trijų pakopų, kurios atitinka tris pasiekimų lygius: 
patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį. Taisyklių sąvade pateikiamos 
svarbiausios rašybos ir skyrybos taisyklės.

Suvokti teoriją siekiama per praktiką – užduotys formuluojamos keliant 
problemą, ieškant sąsajų su gyvenimu. Mokinys skatinamas mąstyti, ieškoti 
galimų atsakymo variantų ir juos pasitikrinti. Gerinti rašybos ir skyrybos 
įgūdžius jis gali padedamas mokytojo arba savarankiškai. Kad mokinys būtų 
raštingesnis ir tinkamai pasirengtų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikri-
nimui (PUPP), užduotims pateikiami įvairaus sudėtingumo rišlūs tekstai. 

Kiekvienam įmanoma mažiau daryti klaidų rašant – tereikia praktikuotis!

LIETUVIŲ KALBOS 
PASITIKRINAMIEJI TESTAI 
9 KLASEI

LIETUVIŲ KALBOS 
PASITIKRINAMIEJI TESTAI 
10 KLASEI    

GRAMATIKA. LIETUVIŲ 
KALBOS UŽDUOTYS 
9–10 KLASEI

Violeta Dumčiuvienė, 
Vilma Dulevičienė

Serija „Korepetitorius“, „Šviesa“, 2019 

LITERATŪRA. 
KŪRYBOS ŽINGSNIAI 
9–10 KLASEI

Nijolė Černauskienė

„Šviesa“, 2017 

PASIRENK LIETUVIŲ 
KALBOS PUPP. PATARIMAI 
IR UŽDUOTYS

Violeta Dumčiuvienė, 
Vilma Dulevičienė, 
Sigita Riaukienė

„Šviesa“, 2018 

Violeta Dumčiuvienė, 
Vilma Dulevičienė

Serija „Korepetitorius“, „Šviesa“, 2019 

Vida Marcišauskaitė, 
Danguolė Mikulėnienė

„Šviesa“, 2014 

LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUI(SI)

Šie pasitikrinamieji testai sudaro galimybę 
nuosekliai pakartoti 9 ir 10 klasės lietuvių kal
bos ir literatūros kursą pagal pagrindinio ug
dymo bendrojoje programoje (2016) numaty
tas temas bei gebėjimus.  
„Korepetitoriaus“ leidinyje
• Kompleksiniai testai, kuriuos sudaro:

• Teksto suvokimo ir literatūros žinių 
taikymo užduotys.

• Kalbos pažinimo ir vartojimo užduotys
• Rekomenduojamos kalbų ir rašinių 

te mos.
• Baigiamasis testas leis apibendrinti visą 

metų kursą ir pasirengti lietuvių kalbos 
PUPP. 

KŪRYBOS ŽINGSNIAIS – AUGTI IR AUGIN-
TI SAVO MOKINIUS
Leidinyje pateikiama 18 temų pagal Atnau
jintą pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir 
literatūros programą (2016 m.) 9–10 klasei. 
Kiekviena tema suteikia mokiniui galimybę 
savarankiškai arba klasėje su mokytojo pa
galba analizuoti tekstus, remiantis visose 
temose atsikartojančia mokymo(si) struktū
ra – „kūrybos žingsniais“:
• Tema
• Ikitekstiniai klausimai
• Tekstas
• Tekstą perskaičius
• Pasvarstyk (intriga, provokacija)
• Užduotys (rašiniams rašyti, pasirengti vie

šajai kal bai, polemizuoti, diskutuoti, kurti 
mi niatiūrą ar rašy ti recenziją)

• 4 etapiniai įsivertinimo testai, padėsian
tys pasirengti PUPP

• Savarankiškas pasitikrinimas ir įsivertini
mas numatomas kiekviename testo eta
pe. Tam prieš kiekvieną testo etapą mo
kiniui duodamos gebėjimų atmintinės (AŠ 
TAI MOKU!). Atlikus visą testą įsivertinama 
pagal surinktus taškus, balus ir pasiekimų 
lygius (užduočių atsakymai pateikti ir 9, ir 
10 klasei). 

• Leidiniuose rasite ir viso metų kurso pa
siekimų diagramą, pagal kurią galima sek
ti mokinio rezultatus (kaupiamasis verti
nimas), pasiūlyti mokiniui užpildyti žinių 
spragas savarankiškai ar su mokytojo pa
gal ba ir siekti daugiau.

• Serijos „Korepetitorius“ leidiniai skirti mo
kinių sa varankiškam darbui, taip pat mo
kytojui, ieškančiam susistemintos patikros 
temai ar kursui kartoti, medžiagos mokinių 
individualiems darbams. 

Mokinys, rengdamasis lietuvių kalbos PUPP, privalo pakartoti ir susisteminti 
V–X klasių kursą.
Šis leidinys – pirmoji pagalba mokiniui prieš tokią žinių patikrą.
• Pagal naują PUPP programą (2018)
• Užduotys paremtos programiniais literatūros kūriniais
• Visų 6 lietuvių kalbos gramatikos sričių kartojimas:

  Rašyba
  Skyryba
  Leksika
  Morfologija
  Sintaksė
  Kalbos kultūra

• Užduočių atsakymai www.sviesa.lt

• Teksto suvokimo užduotys
• Kalbinio raštingumo užduotys 
• 3 sudėtingumo lygiai su galimybe įsivertinti ir siekti aukštesnių rezultatų
• Užduočių atsakymai kiekvienos temos pabaigoje

LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUI(SI)
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NAUJIENA

LIETUVIŲ KALBOS 
PASITIKRINAMIEJI TESTAI 
11 KLASEI

Alius Avčininkas, 
Aušra Smaleckienė

Serija „Korepetitorius“, „Šviesa“, 2020 

100 PROFESIONALO 
PATARIMŲ PRIEŠ LIETUVIŲ 
KALBOS EGZAMINĄ

Audronė Janickienė

„Šviesa“, 2019 

NAUJIENA

LIETUVIŲ KALBOS 
PASITIKRINAMIEJI TESTAI 
12 KLASEI    

Alius Avčininkas, 
Aušra Smaleckienė

Serija „Korepetitorius“, „Šviesa“, 2020 

LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUI(SI)

Pasitikrinamųjų testų XI–XII klasei struktūra

  Teksto suvokimo ir literatūros žinių taikymo užduotys, pagrįstos privalomų 
kūrinių analize, kontekstais bei epochų charakteristikomis.

  Kalbos pažinimo ir vartojimo užduotys taisyklingai rašybai ir skyrybai pakartoti. 

  Rekomenduojamos kalbų ir rašinių temos.

  Testo taškų ir balų lentelė, pasiekimų lygis.

Kodėl pasitikrinamieji testai? Nes skirti:
• Pasirengti kontroliniams darbams;
• Pakartoti temą, pusmečio ar metų kursą;
• Identifikuoti kalbos ir literatūros žinių spragas;
• Pagilinti teksto suvokimo ir analizės įgūdžius;
• Pasitikrinti taisyklingą rašybą ir skyrybą;
• Įgyti gilesnes raštingumo kompetencijas;
• Dirbti savarankiškai ir su mokytojo pagalba;
• Į(si)vertinti trimestro, pusmečio ar metų pasiekimus.
• Pasirengti VBE.

•  Kokie yra svarbiausi lietuvių kalbos valstybinio egzamino vertinimo kriterijai?
•  Kaip kartoti literatūros ir kalbos kursą siekiant aukštų VBE rezultatų?
•  Kaip atsirinkti kūrinius užduotai rašinio temai atskleisti?
•  Kaip pasirengti, planuoti ir komponuoti literatūrinį ir samprotavimo rašinį? 

Kokie yra esminiai jų skirtumai?
•  Rašybos, skyrybos atmintinės, patarimai teksto raiškai, citavimui, perfrazavimui, 

suteikiantys galimybę mokiniui pačiam įsivertinti bei redaguoti parašytą rašinį. 
•  Kokių sunkumų tikėtis egzamino metu ir kaip jų išvengti?

Leidinio pabaigoje užduotys, leidžiančios efektyviai pakartoti rašybą, skyrybą, 
teksto suvokimą ir kūrimą, atsakymai www.sviesa.lt prie leidinio anotacijos.

LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUI(SI)
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2 pastraipa.
Nors verkia širdis, linksmai juoktis galiu... (Maironis)

e) ir kiti galimi variantai.

Rašinys turi įžanginę pastraipą, dėstymo pastraipas ir paskutinę apibendrinančią pastraipą. 
Tokia struktūra būdinga ne tik rašiniui, bet ir kitiems dalykiniams tekstams.

Įžanginėje pastraipoje paprastai supažindinama su nagrinėjama tema.
Dėstymo pastraipose nagrinėjama tema, problema, argumentuojama, įrodoma pagrindinė min-

tis. Kiekviena dėstymo pastraipa turi teiginį – pagrindinę mintį – ir ją aiškina, pagrindžia. Kie-
kviena pastraipa turi atitikti pagrindinę mintį, ją įrodyti praplėsdama, kas buvo pasakyta prieš tai 
buvusioje pastraipoje. Pastraipos turi būti siejamos viena su kita (aspektų sąsajos).

Paskutinėje apibendrinimo pastraipoje apibendrinama, kas buvo kalbėta, padaromos išvados.

Įprasta rašinio struktūros schema:

LITERATŪRINIS RAŠINYSIII

I. Įžangos pastraipa
Bendras teiginys – tezė –
viso rašinio pagrindinė 

mintis siejimas

Tekstą galima komponuoti ir kūrybiškai.

III. Apibendrinimo 
pastraipa (pabaiga)

II. Dėstymo pastraipos

1. Teminis sakinys
Parėmimo sakiniai

Užsklanda

2. Teminis sakinys
Parėmimo sakiniai

Užsklanda

3. Teminis sakinys
Parėmimo sakiniai

Užsklanda

Išvados
Baigiamosios mintys

siejimas

siejimas

siejimas

9

Literatūrinis rašinys Samprotavimo rašinys

Pasirinktą temą reikia atskleisti analizuojant 
kūrinius ir jų kontekstus.

Pasirinktą temą reikia atskleisti analizuojant 
pilietines, egzistencines, pasaulėvokines ir 
pan. problemas.

Literatūriniame rašinyje reikia
 išskirti kelis skirtingus pateiktos temos 

aspektus literatūros kūriniuose;
 kūrinius nagrinėti, lyginti ir vertinti pasi-

rinktais aspektais;
 analizuoti ne tik literatūros kūrinio turinį, 

bet ir jo meninį savitumą, meninę raišką;
 atskleisti literatūros visumos vaizdą.

Samprotavimo rašinyje reikia
 išskirti kelis skirtingus temos ir problemos 

aspektus arba keletą problemų realiame 
gyvenime;

 analizuoti problemas ar pasirinktus proble-
mos aspektus;

 argumentuotai atskleisti savo požiūrį pa-
teikta tema, jeigu tinka, polemizuoti1;

 remtis literatūros ir kultūros pavyzdžiais;
 literatūros kūrinius sieti su analizuojama 

realaus gyvenimo tema, problema;
 kelti vertybinius klausimus.

Privalu rašyti apie dviejų autorių kūrybą: 
pagrindinį autorių pasirinkti iš privalomų 
autorių, kitą programinį autorių pasirinkti 
savo nuožiūra. Rašinyje galima analizuoti ir 
daugiau nei dviejų autorių kūrybą.

Privalu remtis vieno iš privalomų autorių 
kūryba ir literatūriniais (kultūriniais) kon-
tekstais.
Kiti argumentai gali būti iš literatūros arba iš 
kultūrinės, visuomeninės, emocinės patirties.

Pagal BEP

!  KAIP NESUKLYSTI

Nesupainiokite rašinio tipų.
 Samprotavimo rašinyje literatūros kūriniais remkitės tik kaip pavyzdžiais, padedančiais pagrįsti 

jūsų nuomonę, išsakomą požiūrį (t. y. panaudokite argumentams ar kontrargumentams). Kartais 
mokiniai tai užmiršta ir visoje pastraipoje rašo tik apie literatūros kūrinius, jų veikėjus ar juose 
gvildenamas problemas.

 Literatūriniame rašinyje nereikia aptarti realaus gyvenimo problemų, savo („mūsų“) patyrimų – 
literatūriniame rašinyje reikia analizuoti literatūros kūriniuose keliamas problemas, temas, 
veikėjų išgyvenimus.

1Polemika – ginčas, vieša diskusija, paprastai spaudoje, politiniais, visuomeniniais, literatūros ar kt. klausimais.

RAŠINIO TIPŲ SKIRTUMAI II

NAUJIENA

100 profesionalo patarimų prieš lietuvių kalbos egzaminą, p. 9, 22.
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LIETUVIŲ KALBA. 
RAŠINIO GIDAS

LIETUVIŲ KALBA. 
10 ŽINGSNIŲ EGZAMINO LINK

Nijolė Bartašiūnienė
„Šviesa“, 2018 

Violeta Dumčiuvienė, Danutė Visockienė, 
Nijolė Globienė, Vilma Dulevičienė
„Šviesa“, 2015 

LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUI(SI)

• 10 klasės literatūros kurso kartojimas.
• 11–12 klasių literatūros kurso koncentruotas išdėstymas.
• Teorinė medžiaga rašinio planavimui ir kūrimo žingsniams.
• Teksto suvokimo ir kūrimo užduotys pagal 3 pasiekimų lygius.
• Užduotys kurti samprotaujamuosius ir literatūrinius rašinius.
• Tekstų pavyzdžiai.
• Kultūros epochų apibendrinimo lentelės: įvykiai, kūrėjai, meno stiliai, 

pagrindiniai literatūros ir meno kūriniai.
• Prilygsta 11–12 klasės vadovėliui.

• Leidinyje pateikiamas glaustas lietuvių kalbos ir literatūros kurso są
vadas, bazinės žinios, kurias papildo įvairios užduotys. 

• Dešimt kurso kartojimo temų ciklas.  
• Kiekvieną iš 10 žingsnių egzamino link sudaro 5 mažesni žingsneliai: 

• laikotarpio istorijos ir kultūros apžvalgos,
• literatūros pristatymai;
• rašymo teorija ir praktika; 
• raštingumo pratybos;
• įsivertinimas; 
• medžiaga abiturientams, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji.

• Ir įsivertinimo, ir raštingumo užduočių atsakymai www.sviesa.lt.

Šį leidinį rasite https://www.eduka.lt/ prie skaitmeninių užduočių PRIEŠ 
EGZAMINĄ banko 11–12 klasei

LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUI(SI)
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REALIZMAS
TIKSLAS
Pagrįsti teiginį įvairiais argumentais, taikyti aiškinimo modelius, analizuoti problemą; suvokti realizmo, romantiz-
mo ir Apšvietos literatūros skirtumus ir aktualumą.

UŽDAVINIAI
• Tinkamai, svariai ir įtaigiai argumentuoti.
• Taikyti įvairius minčių raiškos modelius.
• Tikslingai ir tinkamai remtis literatūros pavyzdžiais.
• Analizuoti problemą ir kurti probleminę pastraipą.
• Samprotauti laimės, laisvės, tobulėjimo, moralės temomis remiantis platesniais kultūros kontekstais.

LAUKIAMAS REZULTATAS
Gebėti remtis loginiais, emociniais ir estetiniais argumentais, literatūros pavyzdžiais, analizuoti problemą rašant 
samprotaujamąjį rašinį.
Gebėti nagrinėti samprotaujamąjį rašinį: įžvelgti įvairias mąstymo operacijas, nurodyti samprotavimo lygį.

ANALIZUOJAMI KŪRINIAI
Fiodoro Dostojevskio romano „Broliai Karamazovai“ skyriaus „Didysis inkvizitorius“, Jono Biliūno apsakymo „Lai-
mės žiburys“ ištraukos, Jono Biliūno apsakymas „Ubagas“. Prisiminsite Johano Volfgango Gėtės dramą „Faustas“.

SĄVOKŲ BANKAS
Argumentavimas, loginis, emocinis ir estetinis argumentas, problema, jos analizė, samprotavimas, pasakojimas, 
aprašymas; psichologizmas, empatiškas pasakotojas, psichofiziologinė detalė, pasakojimo lyrizmas, vertybių konf-
liktas.

TAIKOMOS STRATEGIJOS
Sąvokos apibrėžimo, lyginimo, įsivertinimo termometro ir dienoraščio strategijos; mąstymo žemėlapis, paveikslų 
suvokimo gidas.

107

1.  ĮRODYMAS, ARBA ARGUMENTAVIMAS.  
ARGUMENTAI

Sužinosite ir suprasite:
• ką reiškia įrodymas ir kas jį sudaro;
• kokių gali būti argumentų ir kaip rasti paveikesnių argumentų;
• kas yra tinkamas ir svarus argumentas.

Įrodymas, arba argumentavimas
Įrodymas, arba argumentavimas, – tai teiginių teisingumo įrodymas pateikiant argumentų. Įrodymu ga-

lima apeliuoti į žmogaus protą, kai norima tik pademonstruoti, kad iškelta tezė yra teisinga, tačiau jei norima adresa-
tą įtikinti savo tiesa, paskatinti jį pakeisti savo požiūrį, elgesį, argumentai turėtų būti ne tik loginiai, bet ir emociniai, 
veikiantys jausmus. Argumentavimas nėra neutralus, jis paprastai rodo asmeninį autoriaus požiūrį į analizuojamą 
temą.

Įrodymas – tai kurio nors teiginio teisingumo nustatymas remiantis kitais, neginčijamais teiginiais. Pats įrody-
mo procesas susideda iš trijų loginės struktūros dalių (žr. schemą):
• įrodomosios tezės (samprotaujant indukciniu būdu – išvados);
• argumentų, t. y. įrodymo pagrindo, prielaidų, – teiginių, kuriais remiantis įrodoma tezė;
• įrodymo būdo, t. y. įrodymo demonstracijos, – loginio tezės išvedimo iš argumentų.

Loginė įrodymo struktūra

Tezė (išvada) Argumentai

Įrodymo būdas

Moksliniai faktai

Dokumentai

Statistiniai duomenys

Ekspertų išvados

Pavyzdžiai

Autoritetų mintys

Citatos

Aliuzijos

Analogijos

Palyginimai

Lo
gi

ni
ai

Em
oc

in
ia

i

Es
te

tin
ia

i

Faktologiniai

Vertinamieji

Dedukcija Indukcija Tradukcija  
(analogija)

Argumentai ir jų tipai
Argumentai  – tai tezę pagrindžiantys teiginiai. Argumento galią nusako šio žodžio kilmė (lot. arguere –  

1. aiškiai parodyti, nesugriaunamai įrodyti, teigti; 2. atskleisti, iškelti aikštėn, apkaltinti, demaskuoti; 3. peikti, pa- 
smerkti). Argumentai rašinyje yra patys svarbiausi. Neginčijami, praktika patikrinti argumentai padeda įgyvendinti 
išsikeltą tikslą.

Argumentai skirstomi įvairiai: pagal tikėtinumą – į faktologinius ir vertinamuosius; pagal pagrindimo šalti-
nius – į visuomenės pripažintus, tikroviškus, racionalius, asmeninės patirties; pagal apeliavimą – į loginius, emo-
cinius ir estetinius.

7
lentelė

REALIZMAS
(XIX a. vid. – XX a.)

TERMINAS kilęs iš lotyniško žodžio realis (daiktiškasis, ti-
kras, suprantamas, matomas, apčiuopiamas). Nors tikrojo 
realizmo pradžia XIX a., jo elementai ryškėja jau nuo an- 
tikos.

FILOSOFINIS PAGRINDAS. Pozityvizmas: iškeliamas 
mokslas, praktinė veikla kaip vienintelė patikimo pažinimo 
galimybė ir kritiškai vertinama religija (ateizmas). Žmogaus 
ir visuomenės gyvenimas suvokiamas kaip evoliucija. Ka-
dangi Dievo nebėra, Gėris ir Blogis siejami su žmonių tar-
pusavio santykiais. Žmogus turi teisę į laimę. Altruizmas. 
Žmogus priklauso nuo aplinkos.

HERBERTAS SPENSERIS.  Remdamasis Č.  Darvino gamtos 
mokslų atradimais, suformavo visuotinę evoliucijos teoriją.

KARLAS MARKSAS. Pretenzijos pakeisti pasaulį. Mąstyseną 
ir istoriją lemia materialinės visuomenės sąlygos, ekono-
minės jėgos. Istorija – klasių kovos istorija, kurios tikslas – 
beklasė visuomenė. Internacionalizmas („darbo žmonės 
neturi tėvynės“). Kas teisinga ar neteisinga, sprendžia val-
dančioji klasė. Darbas labai svarbus, bet darbas išnaudoji-
mo sąlygomis nužmogina žmogų.

OGIUSTAS KONTAS.  Mokslininko uždavinys  – rasti raidos 
dėsnį, kuris padėtų prognozuoti ateitį. Istorijos pagrindas – 
žmonija, individas nuo jos priklausomas ir jai atsiduodantis. 
Moralės pagrindas – altruizmas.

REPREZENTACINĖS SRITYS     SVARBIAUSI ESTETIKOS PRINCIPAI. Atkuriamas 
tikroviškas gyvenimas – teisingas, be iškraipymų ir 
puošmenų. Konfliktai labai įvairūs (socialiniai, psi-
chologiniai, moraliniai, buitiniai ir kt.). Aštrios soci-
alinės problemos. Vidinio ir išorinio konflikto ryšys, 
vieno perėjimas į kitą. Dėmesys dabarčiai ir atei-
čiai. Laikomasi chronologijos. Priežasties ir pase-
kmės ryšys. Centre – charakteris, kurį lemia aplin-
kybės, todėl išorės ir aplinkos aprašymai išsamūs ir 
teikia daug žinių. Vaizduojamos tipiškos situacijos 
ir tipiški veikėjai su būdingais instinktais ir aistro-
mis. Veikėjai iš įvairių socialinių sluoksnių. Stiprus 
psichologizmas: žmogaus siela tarsi po mikrosko-
pu. Dramatizmas. Dinamiški veikėjai. Humanistinis 
patosas.

Lietuvoje realizmas pradžioje reiškėsi didaktinėje li-
teratūroje, vėliau siejamas su pozityvizmo praktika 
(„Varpas“). Aktualiausia tapo kultūrinio „darbo prie 
visuomenės pagrindų“ idėja. Viskas, kas valdo gam-
tą ir žmogų, turi priežastį.

PSICHOLOGINIS REALIZMAS. Dėmesys ne aplinkai, 
o žmogui. Centre – etinė refleksija, vidiniai žmogaus 
išgyvenimai, dvasinis „praregėjimas“, gimstantis 
iš sukrečiančio įvykio. Išorinio pasaulio tiek, kiek 
reikia įvykiui nusakyti. Sąžinės, sąmonės procesų, 
meilės jausmų, dorovės temų vaizdavimas. 

STILIAUS BRUOŽAI. Vaizdų objektyvumas ir realistinis, 
socialinis konkretumas. Neutralus, nešališkas, visažinis pa-
sakotojas. Pasakojama trečiuoju asmeniu. Dėmesys aplin-
kos ir žmogaus aprašymui. Ryškus dialogas, buitinis kalbė-
jimo stilius. 

PSICHOLOGINIS REALIZMAS: vidinis monologas, menamoji 
kalba, subjektyvus pasakotojas, nevengiantis išsakyti savo 
nuomonę, jausmus. Minimalistinės psichologinės ir  fiziolo-
ginės detalės. Potekstės erdvė.

BŪDINGI POSAKIAI. „Visų šalių proletarai, vieny-
kitės!“ Laikas – protinį darbą dirbančiųjų kapitalas. 
Meilė  – vienintelis jausmas, nežinantis praeities ir 
ateities. (O.  de Balzakas) Žmogus yra paslaptis. Ją 
reikia įspėti, ir jeigu ją narpliosi visą gyvenimą, tai 
nesakyk, kad veltui praleidai laiką; aš spėju tą paslaptį, 
nes noriu būti žmogumi. (F. Dostojevskis)

ATSTOVAI
Literatūra: O. de Balzakas, Stendalis, G. Floberas, Č. Dikensas, M. Tvenas, 
L. Tolstojus, F. Dostojevskis, A. Čechovas. Lietuvoje: V. Kudirka, Žemaitė, 
J. Biliūnas, V. Mykolaitis-Putinas (proza), V. Krėvė, I. Simonaitytė. 
Dailė: F. Mijė, O. Domjė, G. Kurbė, I. Repinas. Lietuvoje: P. Rimša,  
J. Zikaras, J. Mikėnas. 
Teatras: K. Stanislavskis.

ONORĖ DE BALZAKAS

TĖVAS
GORIJO

DAILĖ FOTOGRAFIJA

LITERATŪRATEATRAS SKULPTŪRA

Žanas Fransua Mijė 

Konstantinas Stanislavskis

ATGAL Į TURINĮ

UŽSIRAŠYK SAVO MINTIS

Lietuvių kalba. Rašinio gidas, p. 106–107.
Lietuvių kalba. Rašinio gidas, leidinio priedas intearktyvios Epochų lentelės 

(Realizmas p. 8–9), atsisiunčiamos iš www.sviesa.lt 
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LIETUVIŲ KALBOS 
IR LITERATŪROS
SKAITMENINIAI 
DIAGNOSTINIAI TESTAI  
IX-XII KLASEI

LIETUVIŲ KALBOS 
SKAITMENINIAI BANDOMIEJI 
TESTAI X IR XII KLASEI

LITERATŪROS SKAITMENINIŲ 
INTERAKTYVIŲ UŽDUOČIŲ 
BANKAS „PRIEŠ EGZAMINĄ“

Onutė Baumilienė, 
Lina Cholinienė

„Šviesa“, 2020 

Onutė Baumilienė, 
Danutė Visockienė

„Šviesa“, 2019 

Danutė Visockienė, 
Daiva Stukienė, 
Lina Cholinienė

„Šviesa“, 2019 

SKAITMENINIS TURINYS SKAITMENINIS TURINYS

Lietuvių kalbos ir literatūros diagnostiniai testai IX-XII klasei 
Tai pamokos trukmės lietuvių kalbos ir literatūros testai, skirti mokslo metų pradžiai 
arba pabaigai – pakartoti kursą, į(si)vertinti žinias ir pasiekimus. 
Testai parengti pagal BUP reikalavimus kaip diagnostinis įrankis mokytojui ir mokiniui.
Greta testo užduočių pateikti atsisiunčiami priedai: 
• Testo charakteristika mokytojui; 
• Pasiekimų įsivertinimas mokiniui;
• Rekomenduojami 3 diagnostinio testo ir įsivertinimo mokiniui taikymo scenarijai.

Skatmeninės lietuvių kalbos ir literatūros užduotys „Prieš egzaminą“ XI–XII klasei 
• Užduočių bankas paremtas nuosekliai sekant viduriniojo ugdymo lietuvių kal

bos ir literatūros programa, skirtas pasirengti lietuvių kalbos VBE.
• Daugiau nei 800 trijų sudėtingumo lygių užduočių, leidžiančių diferencijuoti ap

klausą mokytojui ir išbandyti jėgas mokiniui išsyk gaunant vertinimą vos atlikus 
priskirtas užduotis.

• Galimybė mokytojui vykdyti skirtingo turinio patikras išsyk keliolikai mokinių, 
užduoti namų darbus ar kartoti atskirų rašytojų kūrybą, temas, epochų charak
teristikas su visa klase.  

• Bandomieji lietuvių kalbos testai X ir XII klasei su automatine įsivertinimo sis
tema leis patikrinti klasės pasiekimus prieš lietuvių kalbos PUPP (Bandomasis 
lietuvių kalbos testas 10 kl.) arba prieš lietuvių kalbos VBE (Bandomasis lietuvių 
kalbos testas 12 kl., 2 variantai). Testai siūlomi atlikti klasėje (per 1 ar 2 pamokas), 
arba kaip savarankiška patikros užduotis namuose.

„ Mokant(is) naujų dalykų ar kartojant jau žinomus, svarbu išsiaiškinti, ar pasiekti 
tikslai, koks rezultatas, kaip planuoti tolesnį mokymą(si), kokios tikslingos pagalbos 
reikia sunkumams įveikti. Apie tai galvojant ir buvo planuojami diagnostiniai testai 
EDUKA klasėje. Juos rengė mokytojai profesionalai pagal BUP reikalavimus.
Automatiškai įvertinami diagnostiniai testai (taikytini ir kaip apibendrinamieji) yra 
skirti ne tik mokinių žinioms ir įgūdžiams pa(si)tikrinti mokslo metų pradžioje, artė
jant pusmečiui ar mokslo metų pabaigai, PUPP ar BE. Kitas keliamas tikslas – kad 
testai ir jų vertinimas stiprintų ir skatintų gebėjimų augimą, padėtų mokiniui pažinti 
savo stiprybes ir silpnybes, laiduotų mokymo(si) tęstinumą. Todėl greta įvairaus su
dėtingumo užduočių mokiniams pateikiamas gebėjimų įsivertinimas su patarimais, 
kaip stiprinti mokymosi pažangą. Taupant mokytojų laiką parengtos testų charakte-
ristikos su rekomenduojamu vertinimu ir 3 diagnostinių testų taikymo scenarijai. 
Taigi remiantis šia medžiaga galima didinti mokinių motyvaciją ir gerinti pasiekimus.“ 

Leidyklos „Šviesa“ metodininkė, lietuvių kalbos 
mokytoja ekspertė Danutė Visockienė

„ EDUKA klasės lietuvių kalbos interaktyvių užduočių bankas 11–12 klasei „Prieš 
egzaminą“ inovatyvus, patrauklus, įdomus ir patogus būdas ruoštis lietuvių kalbos 
ir literatūros brandos egzaminui.
Įvairaus lygio ir tipo užduočių gausa leidžia mokiniui pakartoti 11–12 klasės kursą, 
įtvirtinti žinias ir jas gilinti: čia rasite raštingumą, literatūros, autorių konteksto ir te
mos problemos konteksto suvokimą tikrinančių užduočių bei išsamius, akiratį bei 
žinias plečiančius atsakymus. Na, o jei norima trumpos apklausos per pamoką, 
galima pasinaudoti jau parengtais bandomųjų testų 12 klasei variantais.  Pasiruošk 
PRIEŠ EGZAMINĄ, o ne po jo!“

Lina Cholinienė, Vilniaus Užupio gimnazijos lietuvių 
kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja

3 diagnostinio testo ir įsivertinimo 
mokiniui taikymo scenarijai
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1. Gebėjimų įsivertinimas mokiniams pateikiamas prieš užduodant rašyti testą 
siekiant, kad pasiruošimas testui ir jo rezultatų įvertinimai mokiniui būtų aiškūs  
ir suprantami, atskleistų teigiamą mokymosi patirtį, skatintų tobulėti. 

Atlieka paskirto testo užduotis.

Tikslingai veikia.

Mokinys / -ė susipažįsta su pasiekimų lygiais, tikrinamomis  
ugdymo sritimis, gebėjimais ir pasižymi, ką jau moka, o ko dar 
nemoka, ką dar turėtų apgalvoti, pakartoti prieš rašydamas testą.

Analizuodamas / -a diagnostinio testo rezultatus dar 
kartą įsivertina gebėjimus, apmąsto savo pažangą.

Pasižymi, kurias testo užduotis nesisekė atlikti, išsiaiškina, kodėl 
nesisekė; užsirašo, ką dar turėtų išmokti, pakartoti ar tobulinti; 
savarankiškai ar padedamas susiplanuoja, kada ir kaip tai 
padarys, planą aptaria su mokytoja / -u ir / ar artimaisiais.
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2. Iš anksto su mokiniais glaustai aptariama, kokios žinios ir gebėjimai bus 
tikrinami testu siekiant, kad pasiruošimas testui būtų tikslingas.

Mokinys / -ė atlieka paskirto testo užduotis. 

Tikslingai veikia.

Primenama, kokias temas svarbu pasikartoti, ką žinoti ir / ar įsiminti.

Analizuodamas / -a diagnostinio testo rezultatus įsivertina gebėjimus, 
pasižymi, kurias testo užduotis nesisekė atlikti, išsiaiškina, kodėl 
nesisekė; užsirašo, ką dar turėtų išmokti, pakartoti ar tobulinti; sava-
rankiškai ar padedamas susiplanuoja, kada ir kaip tai padarys, planą 
aptaria su mokytoja / -u ir / ar artimaisiais.

3. Iš anksto su mokiniais neaptariama, kokios žinios ir gebėjimai bus tikrinami 
testu. Pasikliaujama mokiniais, kad jie patys atsakingi už pasiruošimą testui, 
siekiama išsiaiškinti esamą pasiekimų lygį.

Tikslingai veikia.

Mokinys / -ė atlieka paskirto testo užduotis. 

Analizuodamas / -a diagnostinio testo rezultatus įsivertina gebėjimus, 
pasižymi, kurias testo užduotis nesisekė atlikti, išsiaiškina, kodėl 
nesisekė; užsirašo, ką dar turėtų išmokti, pakartoti ar tobulinti; 
savarankiškai ar padedamas susiplanuoja, kada ir kaip tai padarys, 
planą aptaria su mokytoja / -u ir / ar artimaisiais.
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Diagnostinis vertinimas, dažniausiai taikomas prieš pradedant naują  
mokymosi etapą (temą, kurso dalį ar kt.), skirtas išsiaiškinti:

ar pasiekti mokymosi uždaviniai,

  kam ir kokia pagalba reikalinga; 

  kokie tolesni mokymosi žingsniai. 

Diagnostinis vertinimas veiksmingas, kai pozityviai skatinama mokymosi 
motyvacija:

  ugdomas mokinių pasitikėjimas savo jėgomis ir noras siekti daugiau;

  padedama suprasti, išsiaiškinti, kas pavyko, ir pagrįstai pagiriama;

  padedama išsiaiškinti, kas ir kodėl nepavyko, patariama, pamokoma,  
  kaip spręsti iškilusias problemas.

Svarbu parinkti įvairius mokymo(si) metodus ir strategijas,  
kad mokinys patirtų sėkmę.

Leidyklos „ŠVIESA“ mokymosi priemonėse įdiegta

Mišraus mokymo(si)
modelis

  Spausdintų vadovėlių komplektų turinys.

  Skaitmeninis turinys EDUKA klasėje.

Mokymo(si) tiriant 
modelis (strategijos)

  Problema, klausimas, hipotezė, 
informacijos paieška, atranka, analizė, 
sintezė, kritinis vertinimas, refleksija.

  Mokymasis mokytis, bendradarbiavimas, 
komunikavimas.

Skaitymo strategijos
  Bendros (visiems mokomiesiems 
dalykams).

  Specifinės (dalyko).
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NAUJIENA

RAŠYBOS UŽDUOČIŲ BANKAS IX–XII klasei

SKYRYBOS UŽDUOČIŲ BANKAS IX–XII klasei 

RENGIAMA 2020

Šiuos ir kitus dokumentus, skirtus testo vertinimui, galite atsisiųsti iš diagnostinio paketo https://klase.eduka.lt/. 
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„  Uždavinius reikia spręsti. Ne pakartoti matytus 
veiksmus, o spręsti. Kai artėji prie žinomos sankry
žos, nesakai „Mąstau, į kurią pusę sukti“, jei jau pen
kis kartus sukai į dešinę ir buvo gerai. Ne visi šios 
knygos uždaviniai jums bus nežinomos sankryžos, 
bet bus ir neįprastų dalykų!“

Bronislovas Burgis

TOP NAUJIENA

MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ KATALOGAS GIMNAZIJOS KLASĖMS 2020/2021 m. m.

IX–XII klasei

NAUJIENA NAUJIENA

MATEMATIKA (NE)
LENGVAI 9–10. TEORIJA, 
PAVYZDŽIAI, UŽDAVINIAI 

MATEMATIKA (NE)
LENGVAI 11–12. TEORIJA, 
PAVYZDŽIAI, UŽDAVINIAI

Bronislovas Burgis

„Šviesa“, 2020 

Bronislovas Burgis

„Šviesa“, 2020 

• Sprendimo teorija ir praktika paremtos matema
tikos temos pagal 11–12 klasės kurso programą.

• Kiekvienos temos pradžioje – teorinė apžvalga 
”Ką reikia prisiminti?“ prieš sprendžiant šios te
mos uždavinius.

• Antroji kiekvienos temos dalis – išspręstų už
davinių pavyzdžiai su komentarais ir sprendimų 
variantais. 

• Trečioji dalis – nagrinėjamos temos uždaviniai, 
pateikti skirtingo sudėtingumo seka, siūlančia 
mokiniui išlikti budriam ir pačiam įvertinti užda
vinių sudėtingumą prieš sprendžiant. 

• Leidinio pabaigoje – uždavinių atsakymai spren
dimams pasitikrinti.
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(NE)LENGVOS 
TEMOS

ABITURIENTO  
MATEMATINĖ ABĖCĖLĖ1

Ką	reikia	prisiminti?

Jūs daug išmokote, abiturientai!

galite lengvai apskaičiuoti:
495,2

78,4  = 710,4

78,4  = 710,4 – 8,4 = 72 = 49;
22x ∙ 3x + 12x – 2x + 1 ∙ 6x = 4x ∙ 3x + 12x – 2 ∙ 2x ∙ 6x = 12x + 12x – 2 ∙ 12x = 0.

           

Mokate susirasti tinkamą formulę, pavyzdžiui, kitokią dvinario kėlimo kubu formulę:
(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 = a3 + b3 + 3ab(a + b).

Pritaikykime ją, įrodydami tapatybę 9 + 803  + 9 – 803  = 3.

štai taip:
( 9 + 803  + 9 – 803 )3

 = 9 + 80 + 9 – 80  + 3 ∙ 9 + 803  ∙ 9 – 803  ∙ 3 =
= 18 + 3 ∙ (9 + 80)(9 – 80)3  ∙ 3 = 18 + 3 ∙ 13  ∙ 3 = 27;

273  = 3.

           

Žinote, kaip praverčia keitiniai. Pavyzdžiui, apskaičiuokime be skaičiuotuvo

3 + 1086

( 9 – 2 3
3  – 23  + 3 23 ) ∙ 3

.

Pirmiausia išsiaiškiname, kaip pakeisti 1086 :
1086  = 27 ∙ 46  = 276  ∙ 46  = 3 ∙ 23 .

Pritaikome keitinius 3 = a, 23  = b:

3 + 1086

( 9 – 2 3
3  – 23  + 3 23 ) ∙ 3

  = a2 + ab
(a4 – ab3

a – b  + a2b ) ∙ a
 = a2 + ab

a4 – ab3+ a3b – a2b2

a – b  ∙ a
 = a2 + ab

a3 – b3 + a2b – ab2

a – b  ∙ a2

 = 

= a + b

a3 – b3 + a2b – ab2

a – b .
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dabar galimi du keliai:

1) a3 – b3 + a2b – ab2 = a2(a + b) – b2(b + a) = (a + b)(a2 – b2);

a + b

(a + b)(a2 – b2)
a – b  = (a + b)2

a + b  = a + b
a + b = 1.

Pastebėkime, kad traukiant šaknį (a + b)2  modulio rašyti nereikia – abu dėmenys yra teigiami.

2) Padalijame daugianarį iš dvinario:

 

–a3 + a2b – ab2 – b3   a – b
 a3 – a2b a2 + 2ab + b2

 –2a2b – ab2

 2a2b – 2ab2

 –ab2 – b3

 ab2 – b3

 0
Iškart matome, kad

a + b

a3 – b3 + a2b – ab2

a – b  = (a + b)2

a + b  = a + b
a + b = 1.

           

Mokate derinti įvairias formules. štai taip išskaidote dvinarius daugikliais:
a) x4 + 16 = (x2)2 + 2 ∙ x2 ∙ 4 + 42 – 2 ∙ x2 ∙ 4 = (x2 + 4)2 – 8x2 = (x2 – 2 2x + 4)(x2 + 2 2x + 4);
b) x6 – 64 = (x3)2 – 82 = (x3 – 8)(x3 + 8). (galima skaidyti toliau...)

galima pradėti kitaip:
x6 – 64 = (x2)3 – 43 = (x2 – 4)(x4 + 4x2 + 16). (galima skaidyti toliau...)

           

Jei 2x = 8, tai žinote, kad x = 3, o jei 2x = 5, tai žinote, kad x = log2 5.

           

Mokate pakeisti logaritmų pagrindus:

log5 0,2 + log0,5 4 = log5 15  + log2 4

log2 12
  = –1 + 2

–1 = –3.

           

Mokate nustatyti funkcijos apibrėžimo sritį, pavyzdžiui, tokios funkcijos:
y = log1 – x – 1 (x2 – 1).

štai taip:

1 – x – 1 > 0,
1 – x – 1 ≠ 1,
x2 – 1 > 0;

     

x – 1 < 1,
x – 1  0,

x – 1 ≠ 0,
(x – 1)(x + 1) > 0;

     1 < x < 2,
(x – 1)(x + 1) > 0;      1 < x < 2.

ABITURIENTO	MATEMATINĖ	ABĖCĖLĖ 1

KLASĖJE

NAUJIENA RENGIAMA 2021

p. 30–31

p. 42

p. 32–35

p. 43p. 43

p. 42

p. 42

p. 3235

p. 43

Matematika (ne)lengvai 
11–12 klasei, p. 14–15.
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SERIJA „TEMPUS“ SERIJA „TEMPUS“

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO sėkmingo rezultato link!

IX klasei

MATEMATIKA. VADOVĖLIO 
KOMPLEKTAS IX KLASEI 

Ingrida Brazauskienė,  Ramunė Dranseikienė, 
Jolanta Knyvienė,  Antanas Apynis, Nomeda Zdanienė

Serija „Tempus“, „Šviesa“, 2020 

Vadovėlis 

1oji dalis                                                                                                                                            

2oji dalis  

Užduočių sąsiuvinis  

Skaitmeninis vadovėlis

1oji dalis                                                                                                                                           

Skaitmeninis vadovėlis

2oji dalis

Metodinės rekomendacijos 

1oji dalis                                                                                                                                            
2oji dalis

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

Skaitmeniniai diagnostiniai 
vadovėlio skyrių testai

• Išskirtinis šio vadovėlio bruožas – ne tik vidinės, 
bet ir tarpdalykinės integracijos užduotys, projek
tai, mokymosi pagalba ir strategijos mokinių mate
matiniam raštingumui gilinti. 

• Vadovėlis ypač draugiškas mokiniui. Jo veiklos, 
užduočių tipai paženklinti sutartiniais ženklais.

• Kiekvieno skyriaus nauja teorinė medžiaga patei
kiama aiškiai, vienoje vietoje, o prieš pradedant 
naują medžiagą siūloma pasitikrinti turimas žinias, 
prisiminti tai, kas bus reikalinga mokantis toliau.

• Vadovėlyje pateikiama uždavinių sprendimo pa
vyzdžių su paaiškinimais, kartojimo uždavinių su 
teorinės medžiagos priminimu siekiant motyvuoti 
mokinius mokytis ne tik mokytojui padedant, bet 
ir savarankiškai. 

• Kaip pagalba mokiniui duodama uždavinių spren
dimo strategijų pavyzdžių, ypač daug pagalbos 
siūloma sprendžiant įvairius tekstinius uždavinius. 

• Įsivertinimo testas numatytas po kiekvieno sky
riaus. Taip pat siūloma kaskart įsivertinti, apiben
drinti turimas ir įgyjamas kompetencijas PASIE
KIMŲ ŽEMĖLAPYJE. Mokytojui tai puikūs įrankiai 
vertinti ir kiekvieno mokinio, ir bendrą klasės pa
siekimų lygį, formuoti kaupiamąjį vertinimą.

Užduočių sąsiuvinis IX klasei, serija „Tempus“, skir
tas papildomam vadovėlyje pateiktos teorinės me
džiagos suvokimui ir taikymui. 
Čia duodama:
• sudėtingesnių uždavinių sprendimo ir teorijos tai

kymo pavyzdžių, 
• papildomų įvairių pasiekimų lygmens uždavinių, 
• galimybių nuosekliai pakartoti išeitą vadovėlio sky

riaus medžiagą, pagilinti žinias. 

Uždavinių paketai (rinkiniai) suformuoti kiekvienam 
vadovėlio skyriui.
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KVADRATINĖS ŠAKNYS
2 SKYRIUS

PRISIMINSITE❶

IŠMOKSITE❸

SUŽINOSITE, 
IŠSIAIŠKINSITE❷

 kas vadinama kvadratine šaknimi; kubine šaknimi;
 kaip ištraukti kvadratinę šaknį; kubinę šaknį;
 kas yra kvadratinės šaknies pošaknis;
 kaip kvadratinę šaknį pakelti kvadratu;
 kaip kubinę šaknį pakelti kubu;
 kaip apskaičiuoti skaitinio reiškinio su šaknimis reikšmę;
 kaip ištraukti kvadratinę ir kubinę šaknis iš skaičių sandau

gos ir dalmens;
 kaip taikomos kvadratinių šaknų savybės.

 kaip iškelti daugiklį prieš kvadratinės šaknies ženklą;
 kaip įkelti daugiklį į kvadratinės šaknies pošaknį.

 atlikti veiksmus su kvadratinėmis šaknimis;
 panaikinti trupmenos vardiklio iracionalumą.

Ar skaičius gali būti auksinis?
Mus supančiam pasauliui būdinga tam tikra harmonija. Gamtoje pro
porcijos yra universalios ir malonios žmogaus akiai, todėl jos atsispindi 
ir architektūroje, dailėje, muzikoje. Apie kokią proporciją kalbama?
Skaičius, gaunamas dalijant atkarpą į dvi nelygias dalis taip, kad ilges
niosios ir trumpesniosios atkarpų ilgių santykis būtų lygus visos atkar
pos ir ilgesniosios jos dalies ilgių santykiui, turi ypatingą reikšmę ne tik 
matematikoje, bet ir mene, architektūroje bei gyvojoje gamtoje. Šią pro
porciją išreiškiantis skaičius apytiksliai lygus 1,618 ir vadinamas áukso 
pjūviù, diẽviškąja propòrcija arba tiesiog auksiniù skačiumi. Auksinis 
skaičius rodo tobulą pusiausvyrą tarp didesniojo ir mažesniojo.

Nuoseklaus aukso pjūvio taikymo architektūroje pradininkai yra grai
kai. Senovės Graikijos skulptorius Fidijas (Phidias, 500–431 pr. Kr.) savo 
skulptūrose nuolat remdavosi aukso pjūviu, norėdamas suteikti skulptū
roms tobulesnes proporcijas. Dėl to matematikai šį skaičių dabar žymi 
pirmąja jo vardo raide, t. y. graikiška raide Φ (tariama: fi). Tiksli šio 

skaičiaus reikšmė yra Φ = 1 +  5
2 .

Skaičius Φ turi ir kitų įdomių savybių, kurias galėsite įrodyti 
išmokę atlikti veiksmus su kvadratinėmis šaknimis.

Skaičius Φ = 1 +  5
2  yra iracionalusis.

Baigdami nagrinėti šį skyrių mokėsite atlikti veiksmus su kvadra
tinėmis šaknimis ir galėsite patikrinti, ar tikrai šis skaičius išreiš
kia tobulą proporciją (žr. pav. dešinėje).

Tobula laumžirgio forma taip pat atitinka aukso pjūvio dėsnį. Laumžir
gio uodegos ir kūno ilgių santykis lygus viso kūno ilgio ir uodegos ilgio 
santykiui, kuris apytiksliai lygus 1,618.

AC
CB  = AB

AC

jei AC = 1 +  5
2 , o CB = 1, 

tai AB
AC  = AC

CB .

Graikų Partenono fasadas. Stačiakampio, į kurį 
„tel pa“ visas statinio fasadas ir atskiros jo dalys, 
kraštinių ilgių santykis apytiksliai lygus 1,618.

Dieviškąją proporciją galima įžvelgti dailės 
darbuose. Ji buvo žinoma ir Leonardui da Vin
čiui (Leonardo da Vinci, 1452–1519).

45

„  Vadovėlyje išlaikoma TEMPUS vadovėlių 11, 12 klasei struktūra: čia rasite skyrelius „Pakartokite“, „Sužinokite. Išsiaiš
kinkite“, „Išmokite“, „Taikykite“, „Įsivertinkite“, „Priimkite iššūkį“, „Kartojimo uždaviniai“, „Užduotys projektiniams, kūrybi
niams darbams“.
Kiekvienas skyrius prasidės problemine, įžangine užduotimi (motyvatoriumi), prie kurios grįžtama skyriaus pabai
goje, ją išsprendžiant ar duodant detalesnius nurodymus, kaip spręsti.
Vadovėlyje duodama ir uždavinių sprendimo pavyzdžių su paaiškinimais, kartojimo uždavinių su teorinės medžiagos 
priminimu, tikintis, kad tai padės mokiniams mokytis savarankiškai. Vadovėlyje pateikiami įvairaus sunkumo uždaviniai: 
minimalaus, vidutinio, aukšto ir aukščiausio lygmens. Poskyrių uždaviniai rikiuojami sudėtingėjimo seka. Pateiksime 
uždavinių sprendimo strategijų pavyzdžių, tikėdamiesi pagelbėti, sprendžiant įvairius tekstinius uždavinius. 
Įsivertinimo testas, pateiktas po kiekvieno skyriaus, leis mokiniams įsivertinti skyriaus mokymosi rezultatus, nu
statyti, ką dar reiktų pasimokyti. Prie kiekvieno uždavinio bus nurodytas taškų skaičius, o po testo pateikiama 
„įsivertinimo liniuotė“, kurioje mokiniai matys taškų ir pažymių atitikties lentelę. 
Tikimės, kad TEMPUS 9 klasei  taps geru mokinių ir mokytojų pagalbininku mokantis ir mokant matematikos.“

Jolanta Knyvienė, atsakomoji „Tempus“ vadovėlių 9–10 klasei autorė, 
Simono Daukanto gimnazijos direktorė

Vadovėlio Matematika 9, s. „Tempus” 
skyriaus atklanda p. 44–45.
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SERIJA „TEMPUS“ SERIJA „TEMPUS“

XI klasei XII klasei

MATEMATIKA. VADOVĖLIO 
KOMPLEKTAS XI KLASEI 

Roma Greičiūtė, Milda Marija Vosylienė, Vilija Dabrišienė, 
Antanas Apynis, Jolanta Zalubienė, Aldona Ūsienė

Serija „Tempus“, „Šviesa“, 2016 

Vadovėlis 

1oji dalis                                                                                                                                            

2oji dalis  

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO sėkmingo rezultato link!

12:30

e. plėtinys

Skaitmeninis vadovėlis

Teorinis ir užduočių 
e. plėtiniai 

Interaktyvių užduočių 
bankas

Metodinės rekomendacijos 
ir veiklos planas

„Teorinė medžiaga pateikiama labai konkrečiai ir aiš
kiai, struktūruotai, naudojant mokiniams suprantamus 
(paprastus) paaiškinimus. Po kiekvieno teorinio paaiš
kinimo seka konkretus taikymo uždavinys ir užduotis 
mokiniams „Pamėgink pats“, kad mokinys įsitikintų, ar 
suprato pateiktą medžiagą.“

Kauno Saulės gimnazijos matematikos 
mokytoja ekspertė, 2016 m. Kauno miesto 

„Metų mokytoja“ Ilona Knyzelienė

• Mokomoji medžiaga parengta įvairių gebėjimų, 
mokymosi stilių ir patirčių mokiniams.  

• Išsamiai, aiškiai ir vienoje vietoje (skyriaus pra
džioje) pateikta mokomosios temos teorija.

• Uždaviniai kiekvienam naujos medžiagos teori
niam aspektui, teiginiui įtvirtinti.

• Akivaizdūs veiklų ir turinio tipų nurodymai mokiniui: 
PAKARTOK > SUSIPAŽINK > IŠMOK > TAIKYK > 
PASITIKRINK.

• Sudėtingesnės užduotys mokiniams siekiantiems 
daugiau > AR PRIIMSI IŠŠŪKĮ.

• Kiekvieno skyriaus pabaigoje – apibendrinimas ir 
praeito kurso kartojimas.

Daugiau mokymosi galimybių su skaitmeniniais kom -
plekto ištekliais www.eduka.lt: 
• Vadovėlio e. plėtiniai teorijai pagilinti ir uždavi

niams paįvairinti;
• Interaktyvių užduočių bankas, kuriame rasite virš 

800 papildomų užduočių XIXII klasei;
• Skaitmeniniame vadovėlyje rasite pažymėtą me

džiagą išplėstinio ir bendrojo mokymosi kursui.

Autorių kolektyvą konsultavo matematikos 
prof., habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

MATEMATIKA. VADOVĖLIO 
KOMPLEKTAS XII KLASEI 

Roma Greičiūtė, Ilona Knyzelienė, Vilija Dabrišienė, Erika Tumėnaitė, 
Antanas Apynis, Vilija Šileikienė, Milda Marija Vosylienė

Serija „Tempus“, „Šviesa“, 2017 

Vadovėlis 

1oji dalis                                                                                                                                            

2oji dalis  

12:30

e. plėtinys

Skaitmeninis vadovėlis

Teorinis ir užduočių 
e. plėtiniai 

Interaktyvių užduočių 
bankas

Metodinės rekomendacijos 
ir veiklos planas

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ KATALOGAS GIMNAZIJOS KLASĖMS 2020/2021 m. m.

Skaitmeniai ištekliai www.eduka.lt 

 Skaitmeninis vadovėlis

 Teorinis ir užduočių e. plėtiniai 

 Interaktyvių užduočių bankas

 Metodinės rekomendacijos  ir veiklos planas

Vadovėlį pilotavusios mokyklos:
• Vilniaus Simono Daukanto gimnazija;
• Vilniaus Gabijos gimnazija;
• Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija;
• Kauno Saulės gimnazija;
• Kauno Jono Jablonskio gimnazija;
• Kauno LSMU gimnazija;
• Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija;
• Pilviškių „Santakos“ gimnazija.

Vadovėlį pilotavę mokytojai jį rekomenduoja!
Vadovėlį pilotavo 18 matematikos mokytojų iš 
8 mokyklų ir net 500 mokinių.  

12:30

e. plėtinys

12:30

e. plėtinys
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UŽDAVINIAI
⓰  Pritaikyk sumos arba skirtumo kosinuso arba dvigubojo kampo kosinuso formulę:

a) cos (12α); b) 1 + cos (6α);
c) 1 – cos α; d) cos (2α + 3β);
e) cos (2α) cos (3α) + sin (2α) sin (3α); f) cos2 α

12  – sin2 α
12 ;

g) 2 cos2 α4 ; h) 2 sin2 (9α);

i) cos 12  cos 1,5 – sin 1,5 sin 12 ; j) cos (16α);

k) 1 + cos (12α); l) 1 – cos α
12 ;

m) cos(α + 3α); n) cos (4α) cos α + sin (4α) sin α;

o) cos2 α3  – sin2 α3 ; p) 2 cos2 (6α);

r) 2 sin2 α8 ; s) cos 3 cos 1 + sin 1 sin 3.

⓱  Apskaičiuok nesinaudodamas skaičiuotuvu:
a) cos 375°; b) cos 75°;
c) cos 65° cos 35° + sin 65° sin 35°; d) cos π

12  cos π4  – sin π
12  sin π4 ;

e) cos2 105° – sin2 105°; f) sin4 π8  – cos4 π8 ;

g) cos π
12 ; h) cos 465°;

i) sin 63° sin 3° + cos 63° cos 3°; j) sin π9  sin 7π
18  – cos π9  cos 7π

18 ;

k) 3 cos2 15° – 3 sin2 15°; l) cos4 22,5° – sin4 22,5°.

⓲  Apskaičiuok:
a) cos (α – β), kai cos α = 5

13 , sin β = 3
5  ir 3π

2  < α < 2π, π
2  < β < π;

b) cos (2α), kai cos α = 0,8 ir 3π
2  < α < 2π;

c) cos (α + β), kai sin α = 2
3 , cos β = – 14  ir π

2  < α < π, π < β < 3π
2 ;

d) cos (2α), kai sin α = 0,2 ir π
2  < α < π.

Pavyzdys Apskaičiuokime tg 15°.

tg 15° = sin 30°
1 + cos 30° = 

1
2

1 + 3
2

 =

= 1
2 + 3 

 = 2 – 3.

Sprendimas
Pritaikome formulę tg α = sin (2α)

1 + cos (2α).

Įrašome 30° kampo sinuso ir kosinuso reikšmes ir suprastiname skai-
tinį reiškinį.

Atsakymas. 2 – 3.

Apskaičiuok:
a) tg 15°, taikydamas formulę tg (α – β) = tg α – tg β

1 + tg α tg β;

b) tg (α + β), kai tg α = 1
4 , o tg β = 1

5 ;
c) tg 75°.

Spręsk 26–28 uždavinius (p. 36).

Pamėgink.

Visas išvestas formules taikyk spręsdamas 29–41 uždavinius (p. 36–37).

1 skyrius    |    Trigonometrija    |    Išmok

Kaip linksmai 
ir efektyviai mokytis 
iš šio vadovėlio?

13

af(x) = b
 Kai b < 0, realiųjų sprendinių 
nėra;

 kai b > 0, tai f(x) = loga b.

�  Išspręsk rodiklinę lygtį, remdamasis logaritmo apibrėžtimi:
a) 2x = 5; b) 0,3x = 7; c) 10x + 1 = 12;

d) 5x – 3 = 2; e) ( 2
7 )3x

 = 3; f) e2x + 2 = 10.

ax

bx = ( a
b )x

. �  Išspręsk lygtį, padalijęs abi jos puses iš reiškinio su nežinomuoju:
a) 5x = 6x; b) 3x – 2 = 7x – 2;
c) 62x + 5x = 7 ∙ 62x – 5 ∙ 5x; d) 15x = 3 ∙ 5x;
e) 4 ∙ 9x = 4x ∙ 9; f) 9x + 5 ∙ 6x – 6 ∙ 4x = 0.

Jei loga x = b, tai x = ab;
čia a > 0, x > 0, a ≠ 1.

�  Nustatyk logaritminės lygties apibrėžimo sritį:
a) log3 x = 4; b) logx + 2 8 = 4; c) lg (5 – x) = –3;
d) log3 x2 = 15; e) log1 – 2x x = 0,6; f) logx2 3 = 0.

�  Išspręsk paprasčiausią logaritminę lygtį, remdamasis logaritmo 
apibrėžtimi:
a) log5 x = –2; b) logπ x3 = 0;
c) lg (x2 – 21) = 2; d) logx 4 = 2;
e) log1

7
 x = 1; f) log5 (6 – x) = 3;

g) log0,5 (2 – x) = –1; h) logx – 3 6 = 1.

�  Apskaičiuok dviejų lygčių sprendinių sumą:
a) logx 32 = 5 ir logx + 1 3 = –1;

b) logx 9 = 2
3  ir logx (5x – x2) = 2.

Kai loga f(x) = loga g(x), 

tai f(x) = g(x) ir f(x) > 0,
g(x) > 0.

�  Išspręsk paprasčiausią logaritminę lygtį:
a) log6 (x + 3) = log6 2; b) log4 (x2 – 5x) = log4 (2x);
c) lg (x + 10) = lg 10 – lg 5; d) log1

5
 (2x – 3) = log1

5
 x;

e) log0,7 (2x2 + 3) = log0,7 (3x + 2); f) lg 1 + lg x = lg x2.

 aloga b = b,

 loga (x ∙ y) = loga x + loga y,

 loga xy  = loga x – loga y,

 loga xk = k ∙ loga x,

 loga b = logc b
logc a

;

čia x > 0, y > 0, a > 0, b > 0, a ≠ 1.

�  Išspręsk logaritminę lygtį, taikydamas logaritmų savybes:
a) 2log2 (3x – 4) = 5; b) log2 x + log2 (x – 1) = 1;
c) lg x5 = 10; d) log2 x + log8 x = 4;

e) log2 x = 5 – log2 (x + 4); f) log3 x9  – log3 x2 = 1;

g) log49 (x + 7)2 – log1
7
 49 = lg 100; h) 9log3 (x + 4) = 16;

i) log3 (x – 2) – log3 (x + 2) = –2; j) log1
2
 (7 – x)–3 = 3;

k) log1
4
 x – log16 x = 6; l) log2 (2x) + log2 (8x) = 6;

m) log4 (x + 7)2 – log0,5 (x – 7) = lg 10000;

n) lg (7 – x) – 2 = 0,5 lg (x + 28) – lg 50.

Šio vadovėlio struktūra panaši į XI klasės vadovėlio struktūrą, to-
dėl tau jau pažįstami pagrindiniai žymenys, žinomos spalvų reikš-
mės. Priminsime juos ir supažindinsime su naujienomis.

Šie skyreliai suteiks tau puikią galimybę pakartoti kiekvieną žemesniųjų 
klasių matematikos kurso temą.

 Dešinėje puslapio pusėje – kartojimo uždaviniai.
 Kairėje pusėje išdėstyti faktai, formulės, taisyklės primins reikiamas 

žinias ir padės išspręsti uždavinius.

 Skyreliuose „Pakartok“ ir „Pasitikrink“ vyrauja žalia spalva.

Skyrelyje „Susipažink“ rasi apibrėžtas ir paaiškintas visas pagrindines 
einamos temos sąvokas, reikiamus žymenis. Šis skyrelis – tolesnių žinių 
ir įgūdžių pamatas.

Dar niekas neišmoko matematikos spoksodamas į lentą ar knygą. Rei-
kia spręsti uždavinius. Skyrelis „Išmok“ papildys tavo žinias ir padės 
tau susiformuoti pagrindinių, tipinių uždavinių sprendimo įgūdžius. 

Išnagrinėjęs skyrelį „Išmok“ jau turėsi nemažai žinių, mokėsi spręsti 
daugybę uždavinių. Metas šias žinias ir įgūdžius pritaikyti sudėtin-
gesnėse situacijose, žvelgti giliau, mąstyti plačiau. Tam ir skiriamas 
skyrelis „Taikyk“.

 Mėlyna yra skyrelių „Susipažink“, „Išmok“ ir „Taikyk“ spalva. 

 Šių skyrelių pavyzdžiai pateikiami melsvame fone. Taip juos lengviau 
rasi.

 Perskaityk kairįjį stulpelį – pavyzdžio sprendimą.
 Jei ko nors nesupratai, skaityk dešinįjį stulpelį – detalesnius paaiš-

kinimus. 

7

 Uždaviniai išskirti rusva spalva, o ženkliukas rodo, kad elektroni-
niame priede rasi daugiau uždavinių.
Elektroniniame priede ieškok ir visų vadovėlio uždavinių atsakymų. 
Pasitikrink!

Ko išmokai šiame skyriuje? Artėja kontrolinis darbas ir mokytojas tavo 
žinias vertins pažymiu. Gali tam darbui puikiai pasirengti. Tereikia 
išspręsti skyrelio ,,Pasitikrink“ uždavinius. O jei nepavyks, tavęs laukia 
pagalba elektroniniame priede.

Iššūkis – kvietimas susirungti. Kas nugalės? Uždavinys tave ar tu už-
davinį?
Pasėdėti keletą dienų prie vieno sunkesnio uždavinio, bandyti vis nau-
jus sprendimo būdus, ieškoti, klysti ir vėl pradėti iš naujo yra kur kas 
naudingiau, nei išspręsti 100 paprastų standartinių uždavinių. Ar tavo 
akyse žybsi ugnelės, ar priimsi iššūkį?
Šių uždavinių atsakymus rasi elektroniniame priede.

Daugumą tau reikalingų faktų ir taisyklių rasi vadovėlio gale esančioje 
informacinėje medžiagoje. Nepamiršk, kad kartais verta žvilgtelėti ir į 
XI klasės vadovėlio gale pateiktą informacinę medžiagą. XI–XII klasės 
matematikos vadovėlių keturių dalių informacinė medžiaga apima visą 
vidurinės mokyklos matematikos kursą.

Taip žymimi faktai, kuriuos žinojai, tačiau galbūt primiršai. O čia jų 
staiga prireikė. 

Tai nauji, tau dar nežinomi faktai. Juos reikėtų įsiminti, nes jų tikrai 
prireiks. 

Taip žymimi svarbūs faktai, padedantys suprasti įvairias formules ir 
taisykles, atsakyti į klausimą „Kodėl?“ 

Šis ženkliukas rodo, kad elektroniniame priede rasi ne tik užduočių 
atsakymus, bet ir sprendimus su paaiškinimais. Pirmiausia pamėgink 
išspręsti pats, o jei nepavyks... 

Šis ženkliukas rodo, kad verta dirstelėti į vadovėlio elektroninį priedą. 
Jame rasi svarbių ir įdomių dalykų:

 jei ženkliukas yra šalia teoremos, rasi jos įrodymą;
 jei ženkliukas šalia pavyzdžių ar užduočių, rasi vadovėlyje neaptartų 

uždavinių, teoremų, taisyklių...
 jei ženkliukas prie teorinių tekstų, rasi papildomos informacijos apie 

aptariamų matematinių faktų istoriją, įvairių įdomybių.

Šio vadovėlio elektroninio priedo ieškok virtualioje mokymo(si) aplinkoje klase.eduka.lt.

Atkreipk dėmesį!
 An

0 = 1,
 An

n = n!.

Prisimink!
Kai y = f(u) ir u = g(x), tai 
y = f(g(x)) – sudėtinė funkcija.

Įsimink!

k = tg α =  lim
Δx  " 0

 Δf(x0)
Δx .

Navigacinė atlanka, pristatanti mokiniui vadovėlio struktūrą ir numatytas veiklas.
Matematika 11, s. „Tempus“, p. 6–7. 
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LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUI(SI)

IX–X klasei XI–XII klasei

NAUJIENA

MATEMATIKOS 
PASITIKRINAMIEJI 
TESTAI 9–10 KLASEI 

Ramunė Dranseikienė, 
Ona Stančiukienė

Serija „Korepetitorius“, 
„Šviesa“, 2019 

NAUJIENA

MATEMATIKOS 
PASITIKRINAMIEJI 
TESTAI 11–12 KLASEI   

Ramunė Dranseikienė, 
Ona Stančiukienė

Serija „Korepetitorius“, 
„Šviesa“, 2020  

LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUI(SI)

Matematikos pasitikrinamieji testai 9–10 ir 11–12 klasei padės mokiniui: 

• Atrasti mokymosi spragas, gilinti arba kar toti kursą savarankiškai ar su mo
kytoja pagalba;

• Mokytis papildomai gerinant pasiekimus sulig kiekviena tema ir siekti aukš
tesnio rezultato;

• Struktūruotai pakartoti 9–10 klasės matematikos kurso temas, prisiminti teori
ją ir taikyti ją praktiškai rengiantis laikyti matematikos PUPP;

• Struktūruotai pakartoti 11–12 matematikos kurso temas, prisiminti teoriją ir tai
kyti ją praktiškai rengiantis laikyti matematikos VBE. 

Tokia šios serijos leidinių siūloma savarankiško mokinių darbo ir įsivertinimo sis
tema mokytojui gali sudaryti pagrindą mokinių kaupiamajai vertinimui (pusmečio, 
metų, koncentro).

Leidinyje rasite: 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo bandomąsias užduotis, paremtas ma
tematikos PUPP programa. ir ilgamete pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrini
mo patirtimi.
Užduotys parengtos taip, kad mokiniai jas galėtų atlikti savarankiškai ar mokytojo 
padedami: numatomas privalomų matematikos temų kartojimas, teorijos primini
mas, užduočių sprendimo tobulinimas.

• Parengta pagal galiojančią Matematikos PUPP programą (20120509 įs. Nr. 
V769)

• 10 bandomųjų PUPP reikalavimus atitinkančių  bandomųjų uždavinių rinkinių
• Prie kiekvieno uždavinio – taškai už teisingą atsakymą
• Bendra užduoties taškų suma – nuo 50 iki 60 

Atsakymai pasitikrinti ir rezultatams susumuoti leidinio pabaigoje. 

Orientacinis įsivertinimas pagal gebėjimus ir pasiekimus mokiniui, dirbančiam 
savarankiškai ar su mokytoju, numatomas po kiekvieno testo ir užduočių rinki
nio. Mokslo metų kursą mokinys gali įsivertinti pildydamas leidinyje pateiktą visų 
temų įsivertinimo diagramą, tokiu būdu sekti savo pasiekimų skalės svyravimus, 
užpildyti žinių ar gebėjimų spragas ir siekti aukštesnių rezultatų. 

3

1 testas KVADRATINĖ ŠAKNIS.....................................................................................................................5

2 testas ATSTUMAS TARP TAŠKŲ.................................................................................................................8
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4 testas TIESINĖ FUNKCIJA...........................................................................................................................15

5 testas KVADRATINĖ FUNKCIJA..................................................................................................................18
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20 testas BRIAUNAINIAI...............................................................................................................................65

21 testas SUKINIAI.......................................................................................................................................68

Turinys

„Pasitikrinamieji testai 9–10 ir 1112 klasėms sudaro galimybę 
nuosekliai pakartoti matematikos kursą. Mokytojams siūlyčiau juos 
naudoti pamokose apibendrinant skyrių temas ir ruošiantis kontro
liniams darbams.

9–10 klasės testai tinka ruošiantis PUPP, o 9–10 klasės ir 11–12 klasės 
testai – VBE, nes prieš kiekvieną testo užduotį yra glausta teorija, už

daviniai – įvairaus sunkumo lygio, o leidinio pabaigoje yra ir atsakymai.
Tikiuosi, kad šie pasitikrinamieji testai bus naudingi mokiniams ir moky

tojams, rengiantis PUPP ir brandos egzaminui bei padės sėk mingai juos išlaikyti.
Liaudies išmintis byloja, kad sunku pratybose – lengva mūšyje. Sėkmės.“

Autorė, Jonavos senamiesčio gimnazijos 
matematikos mokytoja ekspertė Ramunė Dranseikienė

Korepetitorius12

2. Kuri kreivė nėra funkcijos grafikas?

A  B  C  D 

3. Remdamiesi funkcijos y = f(x) grafiko eskizu nurodykite, kuris teiginys yra teisingas.

A  Funkcijos grafikas simetriškas Ox ašies atžvilgiu.
B  Funkcijos grafikas simetriškas Oy ašies atžvilgiu.
C  Funkcijos grafikas simetriškas koordinačių pradžios taško atžvilgiu.
D Teisingi visi aukščiau išvardyti teiginiai.

4. Kuriame paveiksle pavaizduota laužtė yra mažėjančiosios funkcijos grafikas?

A  B  C  D 

5. Brigita per pamainą turėjo pagaminti 150 detalių. Tačiau ji viršijo užduotį x %. Kuri funkcija y apibrėžia 
Brigitos per pamainą pagamintų detalių skaičių?

A y = 150 + 0,15x B y = 150 + x C y = 150 + 15x D y = 150 + 1,5x 

6. Užrašykite funkciją y = f(x), kurios reikšmės apskaičiuojamos pagal tokią taisyklę: Iš skaičiaus x atimama 2, 
iš gauto skaičiaus ištraukiama kvadratinė šaknis ir pridedama 3. Apskaičiuokite f(6). 2 taškai

7. Kurie iš taškų K(–3; 11), L(–1 3
4 ; 8), M(1; –3) priklauso funkcijos h(x) = 1 – 4x grafikui? 3 taškai

8. Paveiksle pateiktas funkcijos y = f(x) grafikas. Nustatykite šios 
funkcijos apibrėžimo sritį. 2 taškai

9. Nubraižykite grafiką bet kokios funkcijos, kurios apibrėžimo sritis [–2; 5], taip, kad šios funkcijos reikšmės 
intervale [–2; 2) mažėtų, intervale (2; 5] didėtų, o f(2) = –1. 3 taškai

PASIRENK MATEMATIKOS 
PUPP. PATARIMAI IR 
UŽDUOTYS

Irma Gecevičiūtė, Vilma Lenkaitytė,
Irma Zaveckaitė, Laura Šlenderytė

„Šviesa“, 2017 

113 testas 

Kiekvienas iš 1–5 uždavinių turi tik vieną teisingą atsakymą, vertinamą 1 tašku.

1. Kintamojo y priklausomybė nuo kintamojo x išreiškiama lentele:

I x –2 –5 –1 0 1 2 3 –1 5 II x –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4

y 1 2 –4 4 5 2 3 –5 6 y 1 2 3 4 5 –2 3 –5 6

III x –4 2 1 –3 –1 4 3 –2 0 IV x 1 2 3 4 5 –2 3 –5 6

y 1 –1 3 4 0 –2 –3 5 6 y –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4

Nustatykite, kuriuo atveju tarp x ir y yra funkcinė priklausomybė.

A I ir IV B I ir II C II ir III D III ir IV

3 testas 
Funkcija, jos savybės ir grafikas

FUNKCIJOS SĄVOKA

Funkcija (funkcinė priklausomybė) – tai taisy
klė, pagal kurią kiekvienai galimai nepriklau
somojo kintamojo x reikšmei priskiriama vie
nintelė priklausomojo kintamojo y reikšmė. 
Ra šoma y = f(x).
 Visos nepriklausomojo kintamojo x reikš

mės sudaro funkcijos y = f(x) apibrėžimo 
sritį. Žymima D(f) arba Df .

 Visos priklausomojo kintamojo y reikšmės 
sudaro funkcijos y = f(x) reikšmių sritį. Žy
mima E(f) arba Ef .

FUNKCIJOS SAVYBĖS

Funkcijos y = f(x) reikšmės yra:
 teigiamos su tomis x reikšmėmis, su kurio

mis f(x) > 0 (grafikas yra virš Ox ašies);

 neigiamos su tomis x reikšmėmis, su kurio
mis f(x) < 0 (grafikas yra po Ox ašimi);

 lygios nuliui su tomis x reikšmėmis, su kurio
mis f(x) = 0 (grafikas kerta Ox ašį).

Funkcija y = f(x) yra:
 didėjanti intervale (a; b), jei tame intervale di

dėjant x reikšmėms atitinkamos y reikšmės 
didėja;

 mažėjanti intervale (a; b), jei tame intervale 
didėjant x reikšmėms atitinkamos y reikšmės 
mažėja;

 pastovi intervale (a; b), jei su visomis x reikš
mėmis iš to intervalo y reikšmės yra vienodos.

Funkcija gali turėti didžiausią ir (arba) mažiau
sią reikšmę, bet gali tokių reikšmių ir neturėti.

Matematikos pasitikri-
namieji testai 9–10 klasei, 

s. „Korepetitorius“, 
p. 3, 11, 12.
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154 PROFESIONALO PATARIMAI 
PRIEŠ MATEMATIKOS EGZAMINĄ

Bronislovas Burgis

„Šviesa“, 2018 
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Leidinys MATEMATIKA. Dešimt žingsnių egzamino link – tai nuosekli 
pagalba abiturientui, ketinančiam laikyti valstybinį brandos egzaminą, 
ir matematikos mokytojui, rengiančiam savo mokinius šiam egzaminui.

Kiekvieną iš 10 žingsnių egzamino link sudaro:

uždaviniai su pasirenkamaisiais atsakymais (iš viso 10 taškų)
trumpojo atsakymo uždaviniai (iš viso 12 taškų)
atvirojo atsakymo uždaviniai (iš viso 38 taškai) 

užduotis, atitinkanti egzamino reikalavimus (iš viso 60 taškų).

Atlikdamas knygoje pateikiamas užduotis, kiekvienas galės pasitikrinti 
žinias ir gebėjimus. Uždavinių sprendimus galėsite įrašyti į tam skirtas 
vietas, o atsakymus rasite knygos pabaigoje.

Klausimus, pasiūlymus siųskite e. paštu: matematika@sviesa.lt

 
          Kitas šios serijos leidinys:

9 785430 064440

Atnaujinta serija „prieš egzaminą“!
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prieš egzaminą
10 žingsnių

atnaujinta 
serija

MATEMATIKA

% ≈

√∞

MATEMATIKA. 
10 ŽINGSNIŲ 
EGZAMINO LINK

Laima Tynčenko

„Šviesa“, 2015 

LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUI(SI)

• Šiame leidinyje įvairių tipų 154 užduotys, jų sprendimai ir atsakymai. 
• Užduotys parengtos remiantis matematikos valstybinių egzaminų 

analize ir pavyzdžiais.
• Medžiaga formuojama sudėtingėjimo linkme, todėl tampa abiturientui 

savotišku išbandymu prieš egzaminą ir leidžia „pasimatuoti“ jėgas, 
kokio rezultato galima tikėtis.

• Siūloma praktikuotis spręsti uždavinius siekiantiems aukščiausio VBE 
balo.

• Leidinys „Dešimt žingsnių egzamino link“ − tai pagalba abiturien
tui, norinčiam dar kartą prisiminti, kas yra svarbiausia, ir įtvirtinti už
davinių sprendimo įgūdžius. 

• Knygoje suformuota 10 žingsnių – 10 bandomųjų matematikos eg
zaminų, atitinkančių 2016 m. matematikos brandos egzamino rei
kalavimus.  

• Spręsdamas uždavinius, mokinys galės pasitikrinti savo matemati
kos žinias ir supratimą, gebėjimą taikyti juos praktikoje. 

• Leidinio pabaigoje pateikiami visų užduočių atsakymai.

Mokinys, išsprendęs šioje knygoje pateiktas užduotis, galės kritiškai 
įsivertinti savo mokymosi pasiekimus pagal matematikos VBE reikala
vimus ir siekti daugiau.
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1  Keleivis važiavo traukiniu. Nuvažiavęs trečdalį kelio, jis atsigulė ir miegojo tol, kol liko važiuoti treč-
dalis to kelio, kurį jis nuvažiavo miegodamas. Kurią viso kelio dalį keleivis nuvažiavo miegodamas?

 Miegodamas keleivis nuvažiavo tris ketvirčius (čia daroma klaida!) to kelio, kuris buvo likęs iš dvie-
jų trečdalių viso kelio. Tarkime, visas kelias yra s, tada atsigulus keleiviui buvo likę važiuoti 2

3  · s ir 
jis miegojo (2

3  · s) ∙ 3
4  = 1

2  ∙ s kelio.

 1
2  kelio.

2  Apskritimo spindulio ilgis R, apskritimo centras yra taške O(0; R). 
Iš taško P į apskritimą įbrėžta 16 vienas po kito einančių vieno-
do ilgio vektorių, abiem galais liečiančių apskritimą. Tų vektorių 
suma yra vektorius PB, pasviręs į abscisių ašį 60° kampu. Ap-
skaičiuokite šešioliktojo vektoriaus AB pradžios ir pabaigos taškų 
koordinates bei to vektoriaus ilgį.

 Papildykime brėžinį.

 Apskritimo lankas, į kurį įbrėžti vektoriai, yra 360° – 120° = 240° 
didumo, nes lygiašonio trikampio POB kampai prie pagrindo PB 
yra po 30°, todėl ∠ POB = 120°. Vienam vektoriui tenkantis kampas 
yra α = 240°

16  = 15°.

 Apskaičiuojame vektoriaus PB ilgį (taikome kosinusų teoremą, nors 
galima ir paprasčiau):

|PB|2 = R2 + R2 – 2 · R · R · cos 120°; 
|PB|2 = 2R2 – 2R2 · cos (90° + 30°);

 |PB|2 = 2R2 + 2R2 · sin 30°;     2R2 + 2R2 · sin 30° = 3R2;
 |PB|2 = 3R2;     |PB| = R 3. 

 Dabar lengvai randame taško B koordinates:
xB = R 3 · cos 60°;     xB = R 3

2 ;     yB = R 3 · sin 60°;     yB = 3
2  R.

 Iš trikampio ODA taško A koordinatė x yra
xA = R · sin (180° – 120° – 15°);     xA = R · sin 45°;     xA = R 2

2 .

 Panašiai randame kitą taško A koordinatę:

 yA = R + R · cos 45°;     yA = R (1 + 2
2 ). 

 Vektoriaus AB ilgį galima apskaičiuoti įvairiais būdais: kaip apskritimo stygos ilgį, kai žinomas aps-
kritimo spindulys ir centrinis kampas, kuris remiasi į lanką; kaip atstumą tarp taškų, kurių koordi-
natės žinomos; kaip lygiašonio trikampio kraštinės ilgį.

SPRENDIMAS

ATSAKYMAS

SPRENDIMAS

1–4  SPRENDIMAIS
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 Apskaičiuosime trečiuoju būdu. Pritaikysime kosinusų teoremą trikampiui OAB (galima ir kitaip, 
bet taip – įdomiau):

|AB|2 = R2 + R2 – 2 · R · R · cos 15°;     |AB|2 = 2R2 – 2R2 cos (45° – 30°);
|AB|2 = 2R2(1 – cos 45° · cos 30° – sin 45° · sin 30°);

|AB|2 = 2R2 (1 – 2
2  ∙ 3

2  – 2
2  ∙ 1

2);     |AB| = R 2 – 6
2  – 2

2 .

 
 A (R 2

2 ; R (1 + 2
2 )), B (R 3

2 ; 3
2  R); |AB| = R 2 – 6

2  – 2
2 .

3  Didelėje šeimoje yra daug gabių, darbščių, smalsių vaikų. Septyni vaikai lanko šachmatų būrelį, šeši 
vaikai – kompiuterijos būrelį. Penki vaikai lanko futbolo būrelį, keturi vaikai – ir šachmatų, ir kom-
piuterijos būrelius. Du vaikai lanko ir kompiuterijos, ir futbolo būrelius. Trys vaikai lanko ir fut-
bolo, ir šachmatų būrelius. O vienas vaikas lanko ir šachmatų, ir kompiuterijos, ir futbolo būrelius. 
Kiek šeimoje vaikų?

 Nusibraižykime diagramą, vadinamą Veno diagrama.

 Skaitome sąlygą ir aiškinamės, po kiek elementų (vaikų) yra kiekvie-
noje aibėje. 

 Aibėje E yra vienas elementas (vaikas, kuris lanko ir šachmatų, ir 
kompiuterijos, ir futbolo būrelius). 

 Aibėse B ir E kartu yra keturi elementai (vaikai, kurie lanko ir šach-
matų, ir kompiuterijos būrelius). Vadinasi, aibėje B yra 3 elementai.

 Aibėse D ir E kartu yra 3 elementai. Vadinasi, aibėje D yra 2 elementai.
 Aibėse E ir F kartu yra 2 elementai. Vadinasi, aibėje F yra 1 elementas.
 Aibėje A yra 7 – 3 – 1 – 2 = 1 elementas.
 Aibėje C yra 6 – 3 – 1 – 1 = 1 elementas.
 Aibėje G yra 5 – 2 – 1 – 1 = 1 elementas.

 Vaikų skaičius šeimoje lygus elementų visose aibėse sumai: 1 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10.

 10 vaikų.

4  Skaičių 100
151 paverskite dešimtaine trupmena.

 Anokia čia problema? Kiekviena paprastoji trupmena paverčiama periodine dešimtaine trupmena 
paprastosios trupmenos skaitiklį dalijant iš vardiklio kampu arba naudojant skaičiuotuvą.

 Nagi, pabandykite... Periodas – 75 skaitmenys!

 100
151 = 0,(662251655629139072847682119205298013245033112582781456953642384105960264900).

ATSAKYMAS

SPRENDIMAS

ATSAKYMAS

SPRENDIMAS

ATSAKYMAS

1–4  SPRENDIMAI S

LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUI(SI)

AUGINK SMEGENIS 
SU MATEMATIKOS 
TEKSTINIAIS UŽDAVINIAIS 
11-12 KLASEI

Laima Tynčenko, 
Jelena Ignatovič, 
Petrė Grebeničenkaitė

„Šviesa“, 2020

NAUJIENA

KIEKVIENĄ IŠ 10-ies BANDOMŲJŲ EGZAMINŲ SUDARO:  

 Uždaviniai su pasirenkamaisiais atsakymais; 

 Trumpojo atsakymo uždaviniai;

 Atvirojo atsakymo uždaviniai.

Šio leidinio tikslas – padėti XI–XII klasių mokiniams išmokti spręsti ma-
tematikos tekstinius uždavinius savarankiškai. Pateikta medžiaga suda
ro sąlygas susisteminti jau turimas žinias ir pasipraktikuoti spręsti teksti
nius uždavinius, kuriems per pamokas dažnai stinga pakankamai laiko 
įgūdžiams susiformuoti.
Sudarytos užduotys ir siūloma pagalba padės mokiniams be didesnės 
mokytojo pagalbos išmokti atidžiai nagrinėti tekstinių uždavinių sąlygas 
ir sėkmingai pritaikyti skirtingus sprendimo būdus.
Tekstiniai uždaviniai pateikiami su sprendimo pavyzdžiais. Leidinyje siū
loma tekstinio uždavinio sprendimą sudaryti iš trijų komponentų: tinka
mo kintamųjų pasirinkimo, lygčių sudarymo ir formalizavimo ir paskuti
nės dalies – gautų lygčių ir nelygybių sistemos sprendimo. Čia pateikti 
uždaviniai atitinka matematikos VBE programą ir suformuoti remiantis 
matematikos egzaminų pavyzdžiais, todėl tinkami rengtis matematikos 
olimpiadoms ar siekiant aukštesnio matematikos VBE įvertinimo.

154 profesionalo patarimai prieš matematikos egzaminą, p. 24–25.



4140 MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ KATALOGAS GIMNAZIJOS KLASĖMS 2020/2021 m. m.

IX–XII klasei X–XII klasei

MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ KATALOGAS GIMNAZIJOS KLASĖMS 2020/2021 m. m.

MATEMATIKOS 
SKAITMENINIAI 
DIAGNOSTINIAI TESTAI  
IX-XII KLASEI

MATEMATIKOS 
SKAITMENINIAI 
BANDOMIEJI TESTAI 
X IR XII KLASEI   

MATEMATIKOS SKAITMENINIŲ 
INTERAKTYVIŲ UŽDUOČIŲ 
BANKAS „PRIEŠ EGZAMINĄ“

Ramunė Dranseikienė, 
Ana Mažuolienė
„Šviesa“, 2020 

Irma Gecevičiūtė,   
Laima Tynčenko    
„Šviesa“, 2018 

Viktorija Sičiūnienė, 
Antanas Apynis
„Šviesa“, 2019 

SKAITMENINIS TURINYS SKAITMENINIS TURINYS

Matematikos diagnostiniai testai IX–XII klasei 

Tai pamokos (arba dviejų) trukmės matematikos testai, skirti mokslo 
metų pradžiai arba pabaigai – pakartoti kursą, į(si)vertinti žinias ir pa
siekimus. 
Testai parengti pagal matematikos pagrindinio 9–10 kl. ir viduriniojo 
11–12 kl. BUP reikalavimus kaip diagnostinis įrankis mokytojui ir mokiniui.

Greta testo užduočių pateikti atsisiunčiami priedai:  
• Testo charakteristika mokytojui;
• Pasiekimų įsivertinimas mokiniui;
• Rekomenduojami 3 diagnostinio testo ir įsivertinimo mokiniui taiky

mo scenarijai.

• Bandomieji matematikos testai X ir XII klasei su automatine įsiver
tinimo sistema leis patikrinti klasės pasiekimus prieš matematikos 
PUPP (Bandomasis matematikos testas 10 kl.) arba prieš matemati
kos VBE (Bandomasis matematikos testas 12 kl.). Testai siūlomi atlikti 
klasėje, arba kaip savarankiška patikros užduotis namuose.

NAUJIENA

• Interaktyvių užduočių banke „Prieš egzaminą“ rasite trijų pasie
kimų užduočių visam matematikos kursui prieš VBE pakartoti. Už
duotis galite užduoti susikūrę grupę skaitmeninėje aplinkoje Eduka 
klasė individualiai ar keliolikai mokinių išsyk. Skaitmeninių užduočių 
atsakymai rezultatui į(si)vertinti rodomi mokiniui iškart jas atlikus. 

3 diagnostinio testo ir įsivertinimo 
mokiniui taikymo scenarijai

1

1. Gebėjimų įsivertinimas mokiniams pateikiamas prieš užduodant rašyti testą 
siekiant, kad pasiruošimas testui ir jo rezultatų įvertinimai mokiniui būtų aiškūs  
ir suprantami, atskleistų teigiamą mokymosi patirtį, skatintų tobulėti. 

Atlieka paskirto testo užduotis.

Tikslingai veikia.

Mokinys / -ė susipažįsta su pasiekimų lygiais, tikrinamomis  
ugdymo sritimis, gebėjimais ir pasižymi, ką jau moka, o ko dar 
nemoka, ką dar turėtų apgalvoti, pakartoti prieš rašydamas testą.

Analizuodamas / -a diagnostinio testo rezultatus dar 
kartą įsivertina gebėjimus, apmąsto savo pažangą.

Pasižymi, kurias testo užduotis nesisekė atlikti, išsiaiškina, kodėl 
nesisekė; užsirašo, ką dar turėtų išmokti, pakartoti ar tobulinti; 
savarankiškai ar padedamas susiplanuoja, kada ir kaip tai 
padarys, planą aptaria su mokytoja / -u ir / ar artimaisiais.

131 - yra jūsų „EDUKA klasės“ paskyros identifikacinis numeris. © Šis turinys yra saugomas autorių teisių. Bet koks šio turinio panaudojimas,
prieštaraujantis naudojimosi taisyklėms, yra griežtai draudžiamas.

2. Iš anksto su mokiniais glaustai aptariama, kokios žinios ir gebėjimai bus 
tikrinami testu siekiant, kad pasiruošimas testui būtų tikslingas.

Mokinys / -ė atlieka paskirto testo užduotis. 

Tikslingai veikia.

Primenama, kokias temas svarbu pasikartoti, ką žinoti ir / ar įsiminti.

Analizuodamas / -a diagnostinio testo rezultatus įsivertina gebėjimus, 
pasižymi, kurias testo užduotis nesisekė atlikti, išsiaiškina, kodėl 
nesisekė; užsirašo, ką dar turėtų išmokti, pakartoti ar tobulinti; sava-
rankiškai ar padedamas susiplanuoja, kada ir kaip tai padarys, planą 
aptaria su mokytoja / -u ir / ar artimaisiais.

3. Iš anksto su mokiniais neaptariama, kokios žinios ir gebėjimai bus tikrinami 
testu. Pasikliaujama mokiniais, kad jie patys atsakingi už pasiruošimą testui, 
siekiama išsiaiškinti esamą pasiekimų lygį.

Tikslingai veikia.

Mokinys / -ė atlieka paskirto testo užduotis. 

Analizuodamas / -a diagnostinio testo rezultatus įsivertina gebėjimus, 
pasižymi, kurias testo užduotis nesisekė atlikti, išsiaiškina, kodėl 
nesisekė; užsirašo, ką dar turėtų išmokti, pakartoti ar tobulinti; 
savarankiškai ar padedamas susiplanuoja, kada ir kaip tai padarys, 
planą aptaria su mokytoja / -u ir / ar artimaisiais.

2
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Diagnostinis vertinimas, dažniausiai taikomas prieš pradedant naują  
mokymosi etapą (temą, kurso dalį ar kt.), skirtas išsiaiškinti:

ar pasiekti mokymosi uždaviniai,

  kam ir kokia pagalba reikalinga; 

  kokie tolesni mokymosi žingsniai. 

Diagnostinis vertinimas veiksmingas, kai pozityviai skatinama mokymosi 
motyvacija:

  ugdomas mokinių pasitikėjimas savo jėgomis ir noras siekti daugiau;

  padedama suprasti, išsiaiškinti, kas pavyko, ir pagrįstai pagiriama;

  padedama išsiaiškinti, kas ir kodėl nepavyko, patariama, pamokoma,  
  kaip spręsti iškilusias problemas.

Svarbu parinkti įvairius mokymo(si) metodus ir strategijas,  
kad mokinys patirtų sėkmę.

Leidyklos „ŠVIESA“ mokymosi priemonėse įdiegta

Mišraus mokymo(si)
modelis

  Spausdintų vadovėlių komplektų turinys.

  Skaitmeninis turinys EDUKA klasėje.

Mokymo(si) tiriant 
modelis (strategijos)

  Problema, klausimas, hipotezė, 
informacijos paieška, atranka, analizė, 
sintezė, kritinis vertinimas, refleksija.

  Mokymasis mokytis, bendradarbiavimas, 
komunikavimas.

Skaitymo strategijos
  Bendros (visiems mokomiesiems 
dalykams).

  Specifinės (dalyko).

3
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Šiuos ir kitus dokumentus, skirtus testo vertinimui, galite atsisiųsti iš diagnostinio paketo https://klase.eduka.lt/. 
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MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA. 
VADOVĖLIS IX KLASEI 

Viktorija Sičiūnienė, Danguolė Jonaitienė, 
Alvyda Ambraškienė, Violeta Bugailiškytė, 
Krystyna Čuprynska, Ingrida Martinkienė, 
Virginija Viniautienė

„Šviesa“, 2009 

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

Interaktyvių užduočių 
bankas

Skaitmeninis vadovėlis
1oji dalis

Skaitmeninis vadovėlis
2oji dalis

MATEMATIKA. 
VADOVĖLIS X KLASEI 

Viktorija Sičiūnienė, Danguolė Jonaitienė, Alvyda Ambraškienė, 
Ingrida Brazauskienė, Krystyna Čuprynska, Irma Gecevičiūtė, 
Virginija Viniautienė, Drąsutė Jatkonienė

„Šviesa“, 2010 

1-oji dalis                                                                                                                                            2-oji dalis  

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

Interaktyvių užduočių 
bankas

Skaitmeninis vadovėlis

MATEMATIKA. VADOVĖLIS 
GIMNAZIJŲ I KLASEI  

Alvyda Ambraškienė, Rita Belkevičienė, Rita Grigelienė, 
Birutė Vasylienė, Milda Vosylienė, Laimutė Mockienė, 
Lina Balčaitienė

„Šviesa“, 2008 

1-oji dalis                                                                                                                                            2-oji dalis  

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

Interaktyvių užduočių 
bankas

Mokytojo knyga
Veiklos planas

Skaitmeninis vadovėlis

MATEMATIKA. VADOVĖLIS GIMNAZIJŲ 
IV KLASEI. IŠPLĖSTINIS KURSAS  

Alvyda Ambraškienė, Aniceta Chrapačienė, 
Rasa Kavoliūnaitė, Aldona Navickienė,
Vytautas Silvanavičius, Rūta Švelnikienė, Milda Vosylienė

„Šviesa“, 2011 

1-oji dalis                                                                                                                                            2-oji dalis  

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

Interaktyvių užduočių 
bankas

Mokytojo knyga
Veiklos planas

Skaitmeninis vadovėlis

MATEMATIKA. VADOVĖLIS 
GIMNAZIJŲ II KLASEI  

Alvyda Ambraškienė, Rita Grigelienė, Janina Šulčienė, 
Valentinas Šaltenis, Birutė Vasylienė,
Milda Vosylienė, Laimutė Mockienė, Lina Balčaitienė

„Šviesa“, 2009 

1-oji dalis                                                                                                                                            2-oji dalis  

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

Interaktyvių užduočių 
bankas

Mokytojo knyga
Veiklos planas

Skaitmeninis vadovėlis

MATEMATIKA. VADOVĖLIS GIMNAZIJŲ 
III KLASEI. IŠPLĖSTINIS KURSAS     

Alvyda Ambraškienė, Aniceta Chrapačienė, 
Rasa Kavoliūnaitė, Aldona Navickienė, 
Vytautas Silvanavičius, Rūta Švelnikienė, Milda Vosylienė

„Šviesa“, 2010 

1-oji dalis                                                                                                                                            2-oji dalis  

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

Interaktyvių užduočių 
bankas

Mokytojo knyga
Veiklos planas

Skaitmeninis vadovėlis
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X–XII klaseiIX–X klasei
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TOP NAUJIENA

MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ KATALOGAS GIMNAZIJOS KLASĖMS 2020/2021 m. m.

XI–XII klasei

NAUJIENA

100 PROFESIONALO 
PATARIMŲ PRIEŠ 
BIOLOGIJOS EGZAMINĄ 

Margarita Purlienė, 
Inga Viltrakienė

„Šviesa“, 2020 

• Glaustas biologijos kurso sąvadas 
ir patarimai, kaip atlikti užduotis 
ir įsivertinti turimas žinias siekiant 
aukščiausio VBE rezultato.

• Pagalba abiturientui susisteminti 
biologijos kursą rengiantis studi
juoti biomedicinos mokslus.

• Parengtos užduotys bandomajam 
biologijos egzaminui (2 variantai).

• Vaizdo įrašai tyrimų eigai išsia
nalizuoti ir atlikti savarankiškai 
pasiekiami per QR kodus. 

• Užduočių atsakymai prie leidinio 
anotacijos www.sviesa.lt.

„Šį leidinį rengėme kaip pagalbą abiturientui, pasirinkusiam 
laikyti valstybinį biologijos brandos egzaminą, ieškančiam 
būdų, kaip susisteminti mokykloje įgytas biologijos žinias, dar 
kartą prisiminti, kas yra žinotina pagal valstybinių brandos eg
zaminų (VBE) programą. Tai glaustas biologijos kurso sąvadas 
ir patarimai, kaip atlikti užduotis ir įsivertinti žinias. Kodėl šimtas 
patarimų? Tiek taškų linkime abiturientams surinkti per biologi
jos egzaminą! Taigi, kaip siūlome dirbti su šia knyga? Pirmoje 
knygos dalyje „Pasikartok, įsisąmonink, suprask“ rasite aiškiai 
išdėstytą informaciją, kuri bus reikalinga pagal konkrečius VBE 
programos punktų reikalavimus. Taip pat rasite nuorodų sis
temą, susiejančią leidinyje pateikiamą informaciją platesniam 
požiūriui susidaryti. Tai padės įveikti problemų sprendimo ir 
kitas užduotis. Čia pateikti ir detalūs pagal VBE programą nu
matomų praktikos darbų aprašymai bei aktyvios QR nuorodos 
į praktikos darbų vaizdo įrašus, parengtus specialiai šiam leidi
niui universiteto laboratorijoje, padedant biologijos mokslinin
kams. Antroje knygos dalyje „Išnagrinėk, kaip atlikti užduotis“ 
rasite patarimų, kaip perskaityti, išanalizuoti ir suprasti už
duotis, atlikti praktikos darbus, interpretuoti duomenis, įveikti 
kritinio mąstymo užduotis. Trečioje dalyje „Įsivertink“ pateikti 
dviejų bandomųjų egzamino variantų – žinių, gebėjimų ir pro
blemų sprendimų –užduotys ir klausimai. Užduotys parengtos 
atsižvelgiant į VBE matricą, patenkinamą, pagrindinį ir aukš
tesnįjį žinių bei gebėjimų lygius. Na, o pasitikrinimui knygos 
pabaigoje pateikiama pagrindinių biologijos sąvokų rodyklė.“ 

Autorės, biologijos mokomųjų leidinių ir vadovėlių, skaitmeninio 
turinio rengėjos, Margarita Purlienė ir Inga Viltrakienė
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Difuzija – tai molekulių arba jonų judėjimas iš tos vietos, kur jų koncentracija didesnė, tenai, kur ji yra ma-
žesnė. Šiam medžiagų judėjimui ATP nenaudojama. Difuzija intensyviai vyksta tol, kol medžiagų koncentracija 
abiejose membranos pusėse yra skirtinga. Jai tapus vienodai, molekulės maišosi pasyviai.

Difuzijos greitis priklauso nuo membranos, difunduojančių dalelių savybių ir aplinkos veiksnių.
 Kuo dviejose srityse medžiagos koncentracijų skirtumas yra didesnis, tuo difuzija vyksta greičiau (kon-

centracijos gradientas).

Osmosas – tai vandens judėjimas pro atrankiai laidžią membraną iš mažesnės medžiagų koncentracijos 
tirpalo didesnės koncentracijos link. Jis yra svarbus palaikant pastovų vandens ir druskų santykį organizmo 
skysčiuose. Esant vienodai medžiagų koncentracijai abiejose membranos pusėse ląstelė nepakis, nes kiek 
vandens į ją pateks, tiek ir pasišalins. Tokios sąlygos vadinamos izotoninėmis. Jei ląstelės aplinkoje ištirpu-
sių medžiagų koncentracija didesnė nei jos citoplazmoje, tai vanduo iš ląstelės iškeliaus. Tokios sąlygos va-

H₂O
H₂O H₂O

H₂O

H₂O H₂OH₂O H₂O

Hipotoniniame
tirpale

Izotoniniame
tirpale

Hipertoniniame
tirpale

Gyvūninė ląstelė (eritrocitai)
skirtingos koncentracijos tirpaluose

Augalo ląstelės
skirtingos koncentracijos tirpaluose

Hipotoniniame
tirpale

Izotoniniame
tirpale

Hipertoniniame
tirpale

Laikas

Plazminė 
membrana

Dalelės difunduoja pro 
plazminę membraną

Difuzija pro plazminę membraną

 Smulkesnės dalelės difunduoja greičiau nei stambios.
 Difuzija vyksta greičiau pro ploną membraną (plonas 

paviršius).
 Difuzija vyksta greičiau, kai yra didelis paviršiaus  

plotas.
 Kylant temperatūrai difuzija greitėja, nes dalelės turi 

daug kinetinės energijos.
Dėl difuzijos į ląsteles keliauja deguonis ir maisto medžia-

gos, o iš jų – anglies dioksidas. Plaučiuose dujų mainai taip 
pat vyksta difuzijos būdu. 12.5, p. 83

Deguonies ir anglies dioksido difuzija alveolėse

Kapiliarai

Iškvepiamas 
oras

Anglies  
dioksidas

Eritrocitai
Kapiliaras

Deguonis

Alveolės

Įkvepiamas odas

Alveolės sienelė

Gyvūninė ląstelė (eritrocitai)  
skirtingos koncentracijos tirpaluose

Augalo ląstelės skirtingos  
koncentracijos tirpaluose

Hipotoniniame  
tirpale

Izotoniniame 
tirpale

Hipertoniniame 
tirpale

Hipotoniniame 
tirpale

Izotoniniame 
tirpale

Hipertoniniame 
tirpale

Hipotoniniame
tirpale

Izotoniniame
tirpale

Hipertoniniame
tirpale

Hipotoniniame
tirpale

Izotoniniame
tirpale

Hipertoniniame
tirpale
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Šakniaplaukis

dinamos hipertoninėmis. Esant hipertoninėms sąlygoms vyksta 
plazmolizė – gyvūninė ląstelė susitraukia, o augalinės ląstelės 
plazminė membrana atsitraukia nuo sienelės, nes citoplazmoje ir 
centrinėje vakuolėje esantis vanduo iš ląstelės pasišalina. Tokios 
sąlygos, kai ląstelė patenka į aplinką, kurioje ištirpusių medžia-
gų koncentracija yra mažesnė nei joje, vadinamos hipotoninė-
mis. Augalinės ląstelės centrinėje vakuolėje yra daug ištirpusių 
medžiagų, todėl vanduo iš aplinkos veržiasi į ją. Tada plazminė 
membrana prisispaudžia prie sienelės, bet ląstelės forma nepakin-
ta ir, kadangi sienelė yra tvirta, nesprogsta. Tokia ląstelės sienelės 
įtempta būsena, atsiradusi dėl osmosinio slėgio, vadinama tur-
goru. Dėl turgoro žoliniai augalai gali išlaikyti stačius stiebus ir 
stangrius lapus. Šakniaplaukio ląstelės centrinėje vakuolėje taip 
pat yra didelė ištirpusių medžiagų koncentracija, todėl į augalą 
iš dirvožemio patenka vanduo. 13.3, p. 86  Gyvūninės ląstelės, 
pavyzdžiui, eritrocitai, neturi sienelės, todėl patekusios į hipo-
tonines sąlygas sprogsta – neatlaikiusios osmosinio slėgio plyšta 
plazminės membranos.

 Osmoso reiškinio tyrimas

Tikslas – ištirti osmoso reiškinį nevirtoje ir 
virtoje bulvėse.

Hipotezė – osmosas nevirtose bulvėje vyks, o 
virtoje nevyks.

Tyrimo atlikimas
 Pasirenkamos dvi vidutinio dydžio bulvės 

(bulvių stiebagumbiai).
 Viena nelupta bulvė įdedama į verdantį van-

denį ir verdama 5 minutes.
 Kita bulvė nulupama ir perpjaunama skersai 

į dvi dalis.
 Kiekvienos dalies centre išskobiama duobu-

tė (atsargiai, stengiantis neperpjauti kiau-
rai).

 Išvirta bulvė nulupama, perpjaunama sker-
sai ir abiejose bulvės pusėse centre išskobia-
ma duobutė.

 Nevirtos bulvės puselės dedamos į A ir B 
lėkšteles, o virtos bulvės puselės – į C ir D 
lėkšteles.

 Į A ir C lėkšteles bei B ir D bulvių duobutes 
įpilama distiliuoto vandens.

 Į B ir D lėkšteles bei A ir C bulvių duobutes 
įpilama druskos tirpalo.

 Rezultatai matomi po paros.

Rezultatai

Vandens judėjimas augalo vandens indais

Šaknis

Va
nd

en
s i

nd
ai

Vanduo

Lapas

A

B

C

D

Druskos tirpalas

Druskos tirpalas

Distiliuotas vanduo Virta bulvėNevirta bulvė

Druskos tirpalas

Druskos tirpalas

Distiliuotas vanduo
A

B

C

D

Virta bulvėNevirta bulvė

Bulvėje vandens 
padaugėjo

Bulvėje vandens 
lygis nepasikeitėLėkštėje vandens  

kiekissumažėjo nepakito

Lėkštėje vandens  
kiekispadidėjo nepakito

Bulvėje vandens 
lygis nepasikeitė

Bulvėje vandens 
sumažėjo

https://qrgo.page.link/Z1SDa

p. 50

p. 50

p. 50

p. 50

p. 51

p. 51

p. 51

p. 51

100 profesionalo patarimų prieš biologijos egzaminą, p. 24–25.
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SERIJA „KOREPETITORIUS“ − TOBULĖTI SIEKIANČIAM MOKINIUI

LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUI(SI)

IX–XII klasei IX–XII klasei

NAUJIENA

BIOLOGIJOS 
PASITIKRINAMIEJI TESTAI 
9 KLASEI

Margarita Purlienė, 
Inga Viltrakienė
Serija „Korepetitorius“, 

„Šviesa“, 2020 

BIOLOGIJA. 
10 ŽINGSNIŲ 
EGZAMINO LINK

Margarita Purlienė, 
Inga Viltrakienė
Serija „10 žingsnių“, 

„Šviesa“, 2017 

BIOLOGIJOS 
PASITIKRINAMIEJI TESTAI 
11 KLASEI

Margarita Purlienė, 
Inga Viltrakienė
Serija „Korepetitorius“, 

„Šviesa“, 2021 

NAUJIENA

BIOLOGIJOS 
PASITIKRINAMIEJI TESTAI 
10 KLASEI

Margarita Purlienė, 
Inga Viltrakienė
Serija „Korepetitorius“, 

„Šviesa“, 2020 

BIOLOGIJOS 
PASITIKRINAMIEJI TESTAI 
12 KLASEI

Margarita Purlienė, 
Inga Viltrakienė
Serija „Korepetitorius“, 

„Šviesa“, 2021 

Žiedadulkė

DNR

Riešas ir 
delnas

Dygimas

ILIUSTRUOTAS 
BIOLOGIJOS 
ŽINYNAS

Corinne Stockley

„Šviesa“, 2017 

LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUI(SI)

MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ KATALOGAS GIMNAZIJOS KLASĖMS 2020/2021 m. m.

 Nuoseklaus 9–10 ir 11–12 klasės biologijos kurso 
kartojimo temos pagal BUP.

 Teorijos priminimas ir taikymo pavyzdžiai.
 Įvairaus sudėtingumo ir tipų užduotys. 
 Atsakymai, įsivertinimas taškais, balais, pa žymiu. 
 Pasiekimų lygiai – kaip orientyrai mokiniui, sie

kiančiam aukštesnių rezultatų.

Šie testai gali būti naudojami savarankiškam mo
kinių darbui: 
• Pasirengti kontroliniams darbams;
• Pakartoti temą, pusmečio ar metų kur są;
• Identifikuoti biologijos žinių spragas;
• Pagilinti praktinių darbų įgūdžius;
• Įgyti gilesnes biologijos mokslo kompetenci

jas siejant su šia sritimi ugdymą karjerai;
• Į(si)vertinti trimestro, pusmečio ar metų pasie

kimus;
• Pasirengti VBE. 

Mokytojui – tai susistemintas patikros įrankis su 
kaupiamojo mokinių vertinimo galimybe.

• Išsamus kurso kartojimas pagal biologijos VBE pro
gramą rengiantis mokykliniam arba valstybiniam bi
ologijos egzaminui. 

• Mokiniui aiškiai pateikiami egzamino programos 
reikalavimai ir su jais susijęs dalyko turinys.

• Sudėtinga medžiaga lengviau įsimenama, nes pa
teikta lentelėmis, schemomis, paveikslais ir grafi
kais.

• Kiekvieno iš 10 skyrių pabaigoje yra užduočių, skir
tų pasitikrinti ir įsivertinti.

• Užduočių atsakymai pateikiami prie leidinio anota
cijos www.sviesa.lt arba pasiekiami su QR kodais.

Iliustruotas biologijos žinynas – 
puikus pagalbininkas tiems moki
niams, kurie rengiasi savo ateities 
karjerą sieti su biologija. Knygoje 
ne tik žodžiais, bet ir gausiomis 
liustracijomis aiškinamos sudėtin
gų biologijos procesų priežastys, 
reikšmė. Knygą sudaro teminiai 
skyriai, apibrėžimai, sąvokos, reiš
kinių aprašymai, papildyti detaliais 
paveikslais ir diagramomis. Termi
nai išdėstyti pagal temas, juos len
gva rasti knygos pabaigoje esan
čioje rodyklėje.

68

liAukos
Tai organai (kartais ląstelių 
grupė arba tik viena ląstelė), 
kurie gamina ir išskiria 
įvairias gyvybiškai svarbias 
medžiagas. Žmogaus liaukos 
skirstomos į vidaus ir išorinės 
sekrecijos liaukas.

Dar vadinamos egzokrininėmis 
liaukomis. Jos pro vamzdelius, arba 
latakus, išskiria medžiagas į kūno 
išorę arba jo ertmę. Egzokrininės yra 
dauguma žmogaus organizmo liaukų, 
pvz., prakaito* ir virškinimo.

*Diafragma, 70; dvylikapirštė žarna, 67 (plonoji žarna); fermentai, 105; raiščiai, 52; seilės, 110; 
 prakaito liaukos, 83.

išorinės sekrecijos 
liaukos

Seilių liaukos (išskiria seiles* į burną) 

Parodytos tik vienos veido pusės liaukos 
(tokios pačios yra ir kitoje pusėje).

Didžioji (paausinė) 
seilių liauka 

Paausinės seilių 
liaukos latakas 

Liežuvis

Latakas atsiveria į 
burnos ertmę. 

Poliežuvinė seilių 
liauka. Jos latakas 
atsiveria po liežuviu.

Pažandinė seilių 
liauka 

Pažandinės seilių 
liaukos latakas 

Diafragma*

Raištis*
Kepenys 

Tulžies pūslė

Dešinioji 
skiltis

Kairysis kepenų 
latakas 

Dešinysis kepenų 
latakas

Bendrasis 
kepenų latakas

Tulžies latakas 

Bendrasis tulžies 
latakas 

Dvylikapirštės žarnos* 
pjūvis, kuriame matyti 
latako išėjimo vieta. 

Kasos 
latakas

Bendrasis tulžies 
latakas, susijungęs 
su kasos lataku, 
suformuoja Vaterio 
ampulę.

Raumeninis žiedas, vadinamas 
Oddi rauku. Kai jis uždarytas, 
kepenų gaminama tulžis 
kaupiasi tulžies pūslėje.

Virškinimo liaukos 
Išorinės sekrecijos liaukos, kurios į 
virškinimo organus išskiria skysčius, 
vadinamus virškinimo sultimis. Sultyse 
gausu fermentų*, jie suskaido maisto 
medžiagas (žr. lentelę, p. 110–111). Nemaža 
dalis šių liaukų yra smulkios ir išsidėsčiusios 
virškinimo organų sienelėse, pvz., skrandžio 
liaukos – skrandžio sienelėse, plonosios žarnos 
liaukos – plonosios žarnos sienelėse. Kitos yra 
didesnės ir išsidėsčiusios laisviau, pvz., seilių 
liaukos. Stambiausios liaukos yra kasa ir kepenys.

Kepenys
Stambiausia kūno 

liauka. Viena iš 
daugybės jos funkcijų 

yra tulžies gamyba 
(žr. lentelę, p. 110–111). 

Tulžis teka bendruoju kepenų 
lataku. Kita svarbi kepenų 

funkcija – maisto medžiagų, kurios 
atkeliauja per kepenų vartų veną 

(žr. pav., p. 61), perdirbimas ir kaupimas 
(žr. diagramą, p. 103). Kepenys taip pat 
reguliuoja gliukozės kiekį kraujyje, skaido 
pasenusius eritrocitus, kaupia geležį ir 

vitaminus bei sintetina 
svarbius kraujo 
baltymus.
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vidaus sekrecijos liaukos

Hipofizė
Dar vadinama pasmegenine liauka. Ji yra smegenų 
apatinėje dalyje ir labai susijusi su pagumburiu*, 
arba hipotalamu (žr. hormonai, p. 108). Sudaryta iš 
priekinės skilties (adenohipofizės) ir galinės skilties 
(neurohipofizės). Ji daugiausia gamina tropinų 
grupės hormonus, t. y. tokius, kurie reguliuoja 
kitų hormonų sekreciją. Hipofizė gamina AKTH, 
TTH, STH, folikulus stimuliuojantį, liuteinizuojantį 
hormonus, oksitociną ir ADH.

Antinksčiai
Porinės liaukos, išsidėsčiusios po vieną virš 
abiejų inkstų. Jos sudarytos iš išorinio sluoksnio 
(žievės), gaminančio aldosteroną, kortizoną ir 
hidrokortizoną, ir vidinio sluoksnio (šerdies), 
gaminančio adrenaliną ir noradrenaliną. 

Skydliaukė
Stambi liauka aplink gerklas*. Joje gaminami 
tiroksinas ir tireokalcitoninas.

Prieskydinės liaukos
Dvi poros nedidelių liaukų, prigludusių prie 
skydliaukės. Jose gaminamas PTH.

Kankorėžinė liauka
Nedidelė smegenų priekinėje dalyje esanti 
liauka. Jos reikšmė nėra visiškai aiški, bet 
žinoma, kad ji gamina melatoniną, hormoną, 
kuris, manoma, veikia lytinių hormonų* gamybą.

*Dvylikapirštė žarna, 67 (plonoji žarna); gliukagonas, hormonai, 108; 
 pagumburis, 75; insulinas, 108; gerklos, 70; lytiniai hormonai, 108.

Dar vadinamos endokrininėmis, arba 
belatakėmis. Išskiria medžiagas, vadinamas 
hormonais, tiesiai į kraują (t. y. į jose esančias 
kraujagysles). Daugiau apie hormonus skaitykite 
108–109 puslapiuose. Liaukos gali būti atskiri 
organai (aprašyta toliau) arba atskiros ląstelės 
kituose organuose (pvz., lytiniuose organuose).

Kasa

Kairioji 
skiltis

Galvos smegenys 

Kankorėžinė liauka 

Prieskydinės 
liaukos 
(užpakalinėje 
skydliaukės 
pusėje)

Skydliaukė

Inkstas

Antinksčiai
Kasa

Nervai Pagumburis*

Priekinė 
skiltis 

Hipofizė

Užpakalinė 
skiltis 

Klostė

Tulžies latakas

Tulžies pūslės 
pjūvis

 Kasa
   Stambi liauka, kuri veikia ir kaip 
virškinimo, ir kaip endokrininė liauka. Ji 
gamina kasos sultis (žr. lentelę, p. 110–111), 
kurios išskiriamos per kasos lataką. Kasoje 
yra ląstelių grupės, vadinamos Langerhanso 
salelėmis. Tai endokrininės organo dalys, 
kuriose gaminami hormonai* insulinas* ir 
gliukagonas*.

Tulžies pūslė
Maišelis, kuriame kaupiasi koncentruota 
tulžis (pagaminta kepenyse). Ten būna 
laikoma tol, kol jos prireikia (pvz., tada, 
kai į dvylikapirštę žarną* patenka maistas). 
Kadangi turi klostėtą vidinį paviršių, 
pildantis tulžiai ji gali plėstis. Prireikus tulžis 
išskiriama ir per 
tulžies lataką 
patenka į 
bendrąjį 
tulžies 
lataką.

zoologija (žmogus)

Iliustruotas biologijos žinynas, 
p. 68–69

RENGIAMA 2021 RENGIAMA 2021
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IX–XII klasei XI–XII klasei

MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ KATALOGAS GIMNAZIJOS KLASĖMS 2020/2021 m. m.

BIOLOGIJOS 
DIAGNOSTINIAI TESTAI 
IX-XII KLASEI

BIOLOGIJOS SKAITMENINIS 
BANDOMASIS TESTAS 
XII KLASEI  

BIOLOGIJOS SKAITMENINIŲ 
INTERAKTYVIŲ UŽDUOČIŲ 
BANKAS „PRIEŠ EGZAMINĄ“

Romas Darafėjus, 
Mindaugas Velmunskis

„Šviesa“, 2020 

Margarita Purlienė, 
Inga Viltrakienė    

„Šviesa“, 2018 

Margarita Purlienė, 
Inga Viltrakienė
„Šviesa“, 2019 

SKAITMENINIS TURINYS SKAITMENINIS TURINYS

Biologijos diagnostiniai testai IX–XII klasei 

Tai pamokos trukmės biologijos testai, skirti mokslo metų pradžiai arba 
pabaigai – pakartoti kursą, į(si)vertinti žinias ir pasiekimus. 
Testai parengti pagal BUP reikalavimus kaip diagnostinis įrankis moky
tojui ir mokiniui.

Greta testo užduočių pateikti atsisiunčiami priedai:  
• Testo charakteristika mokytojui;
• Pasiekimų įsivertinimas mokiniui;
• Rekomenduojami 3 diagnostinio testo ir įsivertinimo mokiniui taiky

mo scenarijai.

• Bandomasis biologijos testas XII klasei su automatine įsivertinimo 
sistema leis patikrinti klasės pasiekimus prieš biologijos egzaminą. 
Šio tipo testai siūlomi atlikti klasėje, arba kaip savarankiška patikros 
užduotis namuose.

NAUJIENA
• Interaktyvių užduočių banke „Prieš egzaminą“ rasite trijų pasieki

mų lygių užduotis visam biologijos kursui prieš VBE pakartoti. Už
duotis galite priskirti susikūrę grupę skaitmeninėje aplinkoje „EDU
KA klasė“ individualiai ar keliolikai mokinių išsyk. 

Skaitmeninių užduočių atsakymai rezultatui į(si)vertinti rodomi moki
niui iškart atlikus užduotis.3 diagnostinio testo ir įsivertinimo 

mokiniui taikymo scenarijai

1

1. Gebėjimų įsivertinimas mokiniams pateikiamas prieš užduodant rašyti testą 
siekiant, kad pasiruošimas testui ir jo rezultatų įvertinimai mokiniui būtų aiškūs  
ir suprantami, atskleistų teigiamą mokymosi patirtį, skatintų tobulėti. 

Atlieka paskirto testo užduotis.

Tikslingai veikia.

Mokinys / -ė susipažįsta su pasiekimų lygiais, tikrinamomis  
ugdymo sritimis, gebėjimais ir pasižymi, ką jau moka, o ko dar 
nemoka, ką dar turėtų apgalvoti, pakartoti prieš rašydamas testą.

Analizuodamas / -a diagnostinio testo rezultatus dar 
kartą įsivertina gebėjimus, apmąsto savo pažangą.

Pasižymi, kurias testo užduotis nesisekė atlikti, išsiaiškina, kodėl 
nesisekė; užsirašo, ką dar turėtų išmokti, pakartoti ar tobulinti; 
savarankiškai ar padedamas susiplanuoja, kada ir kaip tai 
padarys, planą aptaria su mokytoja / -u ir / ar artimaisiais.

131 - yra jūsų „EDUKA klasės“ paskyros identifikacinis numeris. © Šis turinys yra saugomas autorių teisių. Bet koks šio turinio panaudojimas,
prieštaraujantis naudojimosi taisyklėms, yra griežtai draudžiamas.

2. Iš anksto su mokiniais glaustai aptariama, kokios žinios ir gebėjimai bus 
tikrinami testu siekiant, kad pasiruošimas testui būtų tikslingas.

Mokinys / -ė atlieka paskirto testo užduotis. 

Tikslingai veikia.

Primenama, kokias temas svarbu pasikartoti, ką žinoti ir / ar įsiminti.

Analizuodamas / -a diagnostinio testo rezultatus įsivertina gebėjimus, 
pasižymi, kurias testo užduotis nesisekė atlikti, išsiaiškina, kodėl 
nesisekė; užsirašo, ką dar turėtų išmokti, pakartoti ar tobulinti; sava-
rankiškai ar padedamas susiplanuoja, kada ir kaip tai padarys, planą 
aptaria su mokytoja / -u ir / ar artimaisiais.

3. Iš anksto su mokiniais neaptariama, kokios žinios ir gebėjimai bus tikrinami 
testu. Pasikliaujama mokiniais, kad jie patys atsakingi už pasiruošimą testui, 
siekiama išsiaiškinti esamą pasiekimų lygį.

Tikslingai veikia.

Mokinys / -ė atlieka paskirto testo užduotis. 

Analizuodamas / -a diagnostinio testo rezultatus įsivertina gebėjimus, 
pasižymi, kurias testo užduotis nesisekė atlikti, išsiaiškina, kodėl 
nesisekė; užsirašo, ką dar turėtų išmokti, pakartoti ar tobulinti; 
savarankiškai ar padedamas susiplanuoja, kada ir kaip tai padarys, 
planą aptaria su mokytoja / -u ir / ar artimaisiais.

2

131 - yra jūsų „EDUKA klasės“ paskyros identifikacinis numeris. © Šis turinys yra saugomas autorių teisių. Bet koks šio turinio panaudojimas,
prieštaraujantis naudojimosi taisyklėms, yra griežtai draudžiamas.

Diagnostinis vertinimas, dažniausiai taikomas prieš pradedant naują  
mokymosi etapą (temą, kurso dalį ar kt.), skirtas išsiaiškinti:

ar pasiekti mokymosi uždaviniai,

  kam ir kokia pagalba reikalinga; 

  kokie tolesni mokymosi žingsniai. 

Diagnostinis vertinimas veiksmingas, kai pozityviai skatinama mokymosi 
motyvacija:

  ugdomas mokinių pasitikėjimas savo jėgomis ir noras siekti daugiau;

  padedama suprasti, išsiaiškinti, kas pavyko, ir pagrįstai pagiriama;

  padedama išsiaiškinti, kas ir kodėl nepavyko, patariama, pamokoma,  
  kaip spręsti iškilusias problemas.

Svarbu parinkti įvairius mokymo(si) metodus ir strategijas,  
kad mokinys patirtų sėkmę.

Leidyklos „ŠVIESA“ mokymosi priemonėse įdiegta

Mišraus mokymo(si)
modelis

  Spausdintų vadovėlių komplektų turinys.

  Skaitmeninis turinys EDUKA klasėje.

Mokymo(si) tiriant 
modelis (strategijos)

  Problema, klausimas, hipotezė, 
informacijos paieška, atranka, analizė, 
sintezė, kritinis vertinimas, refleksija.

  Mokymasis mokytis, bendradarbiavimas, 
komunikavimas.

Skaitymo strategijos
  Bendros (visiems mokomiesiems 
dalykams).

  Specifinės (dalyko).

3

131 - yra jūsų „EDUKA klasės“ paskyros identifikacinis numeris. © Šis turinys yra saugomas autorių teisių. Bet koks šio turinio panaudojimas,
prieštaraujantis naudojimosi taisyklėms, yra griežtai draudžiamas.

Šiuos ir kitus dokumentus, skirtus testo vertinimui, galite atsisiųsti iš diagnostinio paketo https://klase.eduka.lt/. 
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BIOLOGIJA BIOLOGIJA
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Interaktyvių 
užduočių bankas

Skaitmeninis 
vadovėlis
1oji dalis

Skaitmeninis 
vadovėlis
2oji dalis

Skaitmeninis 
vadovėlis
3oji dalis

Skaitmeninis 
vadovėlis
4oji dalis

BIOLOGIJA. VADOVĖLIS IX KLASEI 

Jūratė Mikulevičiūtė, Margarita Purlienė, Kęstutis Grinkevičius, Romas Darafėjus, 
Ana Gliebė, Birutė Petraitienė, Jolita Višinskienė, Irena Zubavičienė
„Šviesa“, 2011, 2017 

Vadovėlis
1oji dalis                                                                                                                                            
2oji dalis  

Pratybų sąsiuvinis
1asis sąsiuvinis                                                                                                                                       
2asis sąsiuvinis      

Pratybų sąsiuvinis
1asis sąsiuvinis                                                                                                                                       
2asis sąsiuvinis      

Mokytojo knyga   Interaktyvių 
užduočių bankas

Skaitmeninis 
vadovėlis

Mokytojo knyga
Veiklos planas

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

BIOLOGIJA. VADOVĖLIS X KLASEI

Jūratė Mikulevičiūtė, Margarita Purlienė, Kęstutis Grinkevičius, 
Romas Darafėjus, Ana Gliebė 
„Šviesa“, 2012, 2017 

Vadovėlis
  

Pratybų sąsiuvinis
     

Pratybų sąsiuvinis
     

Mokytojo knyga   Interaktyvių 
užduočių bankas

Skaitmeninis 
vadovėlis

Mokytojo knyga
Veiklos planas

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

PAŽINK GYVYBĘ. 
BIOLOGIJOS VADOVĖLIS IX KLASEI

Laima Molienė, Stasys Molis
„Šviesa“, 2009

Vadovėlis
1oji dalis                                                                                                                                            
2oji dalis  

Pratybų sąsiuvinis
1asis sąsiuvinis                                                                                                                                       
2asis sąsiuvinis      

PAŽINK GYVYBĘ. 
BIOLOGIJOS VADOVĖLIS X KLASEI

Laima Molienė, Stasys Molis
„Šviesa“, 2010

Vadovėlis
 

Pratybų sąsiuvinis
    

XI–XII klaseiIX–X klasei

BIOLOGIJA. VADOVĖLIS XI-XII KLASEI. 
LĄSTELĖ – GYVYBĖS PAGRINDAS. MEDŽIAGŲ 
APYKAITA IR PERNAŠA

BIOLOGIJA. VADOVĖLIS XI-XII KLASEI. 
EKOLOGIJA. EVOLIUCIJA

BIOLOGIJA. VADOVĖLIS XI-XII KLASEI. 
HOMEOSTAZĖ IR ORGANIZMO VALDYMAS. 
ŽMOGAUS SVEIKATA

BIOLOGIJA. VADOVĖLIS XI-XII KLASEI. ORGANIZMŲ 
POŽYMIŲ PAVELDĖJIMAS IR GENŲ TECHNOLOGIJOS

Jurgis Kadziauskas, 
Jolanta Martinionienė, 
Inga Viltrakienė
„Šviesa“, 2012 

Edmundas Lekevičius, 
Gytautas Ignatavičius
„Šviesa“, 2013 

Jolanta Dzikavičiūtė, 
Vytautas Semaška
„Šviesa“, 2012 

Jolanta Dzikavičiūtė, 
Vytautas Semaška
„Šviesa“, 2013 

Jolanta Dzikavičiūtė, 
Margarita Purlienė, 
Inga Viltrakienė
„Šviesa“, 2012 

Jolanta Dzikavičiūtė, 
Margarita Purlienė, 
Inga Viltrakienė
„Šviesa“, 2013 

Jolanta Dzikavičiūtė, 
Margarita Purlienė, 
Inga Viltrakienė
„Šviesa“, 2012 

Jolanta Dzikavičiūtė, 
Margarita Purlienė, 
Inga Viltrakienė
„Šviesa“, 2013 

Vadovėlis

Vadovėlis

Vadovėlis

Vadovėlis

Biologo užrašai

Biologo užrašai

Biologo užrašai

Biologo užrašai
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FIZIKA 

IX klasei XI–XII klasei

Fi
zi

ka

X klasei

MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ KATALOGAS GIMNAZIJOS KLASĖMS 2020/2021 m. m.

TOP NAUJIENA

MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ KATALOGAS GIMNAZIJOS KLASĖMS 2020/2021 m. m.

„Šie pasitikrinamieji fizikos testai ir uždavinių rinkiniai 
sudarys galimybę mokiniui mokytis papildomai ir nuose
kliai gerinti pasiekimus gilinant ar kartojant pagrindinio 
ir vidurinio ugdymo fizikos kurso temas. Be įvairaus su
dėtingumo ir tipų uždavinių, čia pateikiami atsakymai ir 
išsamūs uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Testai sudaryti 
tokiu būdu, kad mokinys galėtų mokytis savarankiškai. 
Tam duodami ne tik uždavinių atsakymai, bet ir teorijos 
atmintinės, išsamūs gebėjimų aprašai, kurie bus supran
tami ne tik mokytojui, bet ir mokiniui.“ 

Autorė Rigonda Skorulskienė, 
Kauno Jėzuitų gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė

IX–XII klasei

NAUJIENA

FIZIKOS PASITIKRINAMIEJI 
TESTAI 9 KLASEI

Rigonda Skorulskienė
Serija „Korepetitorius“, 

„Šviesa“, 2020 

NAUJIENA

FIZIKOS PASITIKRINAMIEJI 
TESTAI 11 KLASEI

Rigonda Skorulskienė
Serija „Korepetitorius“, 

„Šviesa“, 2020 

NAUJIENA

FIZIKOS PASITIKRINAMIEJI 
TESTAI 10 KLASEI

Rigonda Skorulskienė
Serija „Korepetitorius“, 

„Šviesa“, 2020 

NAUJIENA

FIZIKOS PASITIKRINAMIEJI 
TESTAI 12 KLASEI

Rigonda Skorulskienė
Serija „Korepetitorius“, 

„Šviesa“, 2020 

• Nuoseklus kurso žinių įtvirtinimas ir kartojimas pagal pagrindinio ir vidurinio 
jo ugdymo fizikos BP.

• Teorijos priminimas ir taikymo pavyzdžiai. 
• Įvairaus sudėtingumo užduotys ir žinių pa(si)tikrinimas. 
• Į(si)vertinimas taškais, balais. 
• Pasiekimų lygiai – kaip orientyrai mokiniui, siekiančiam aukštesnių rezultatų.
• Atsakymai sprendimui pa(si)tikrinti. 

Korepetitorius30

ĮSIVERTINIMAS

Taškai 20 18–19 16–17 14–15 11–13 8–10 5–7 3–4 0–2

Balas 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Gebėjimai Klausimai
Galima 
surinkti 

taškų

Surinkta 
taškų

Pasiekimų lygis

Nepaten-
kinamas

Paten-
kinamas

Pagrindi-
nis

Aukštes- 
nysis

Gebu apibūdinti elektros 
krūvių sąveiką per elek-
trinį lauką.

1.1; 1.2; 2.1 5 0–1 2–3 4 5

Gebu kūnų įsielektrinimą 
aiškinti elektronų perė-
jimu iš vieno kūno į kitą.

1.3; 1.6; 2.3 5 0–1 2–3 4 5

Gebu paaiškinti, kad stati- 
nį elektros krūvį galima 
dalyti ir kad yra mažiau-
sias nedalomas (elektro-
no) krūvis.

2.2; 2.4 6 0–1 2–3 4–5 6

Gebu paaiškinti, kas yra 
įžeminimas. 1.4; 1.5 4 1 2 3 4

Iš viso taškų 20 0–4 5–11 12–16 17–20

Mokymosi planas, kad pasiekimai gerėtų (numatykite konkrečias veiklas).

315 testas 

5 testas 
Elektros srovės stipris, 
įtampa, varža

 Elektros srovės stipris
 Elektrinė įtampa

 Laidininko elektrinė varža, jos apskaičiavimas
 Omo dėsnis grandinės daliai

 Gebu apibūdinti, išmatuoti ir apskaičiuoti elektros srovės stiprį bei įtampą.

 Gebu paaiškinti, kokiais prietaisais matuojamas elektros srovės stipris ir įtampa, kaip prietaisai  
 jungiami į grandinę. Moku braižyti paprasčiausias elektrines grandines.

 Gebu apibūdinti, kas yra laidininko elektrinė varža ir kaip ji priklauso nuo laidininko savybių,  
 moku ją apskaičiuoti.

 Gebu suformuluoti ir pritaikyti Omo dėsnį.

 Žinau srovės stiprio, įtampos ir varžos formules, moku jas taikyti.

AŠ TAI MOKU!

1. Ant stalo stovi du vienodo dydžio metaliniai rutuliukai, įtaisyti ant nelaidžių stovų. Rutuliukai įelektrinami 
(elementarusis krūvis e = l,6 ∙ 10–19 C) taip, kad teigiamai įelektrinto rutuliuko krūvis būtų didesnis nei neigia-
mai įelektrinto. Rutuliukai sujungiami metaliniu strypu.

1.1. Rodykle parodykite trumpalaikės elektros srovės tekėjimo kryptį ir parodykite, kaip persiskirstė krūviai. 
2 taškai

1.2. Kokių elektringųjų dalelių judėjimas lėmė elektros srovės atsiradimą? Kuria kryptimi jos judėjo? 1 taškas

Korepetitorius30

ĮSIVERTINIMAS

Taškai 20 18–19 16–17 14–15 11–13 8–10 5–7 3–4 0–2

Balas 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Gebėjimai Klausimai
Galima 
surinkti 

taškų

Surinkta 
taškų

Pasiekimų lygis

Nepaten-
kinamas

Paten-
kinamas

Pagrindi-
nis

Aukštes- 
nysis

Gebu apibūdinti elektros 
krūvių sąveiką per elek-
trinį lauką.

1.1; 1.2; 2.1 5 0–1 2–3 4 5

Gebu kūnų įsielektrinimą 
aiškinti elektronų perė-
jimu iš vieno kūno į kitą.

1.3; 1.6; 2.3 5 0–1 2–3 4 5

Gebu paaiškinti, kad stati- 
nį elektros krūvį galima 
dalyti ir kad yra mažiau-
sias nedalomas (elektro-
no) krūvis.

2.2; 2.4 6 0–1 2–3 4–5 6

Gebu paaiškinti, kas yra 
įžeminimas. 1.4; 1.5 4 1 2 3 4

Iš viso taškų 20 0–4 5–11 12–16 17–20

Mokymosi planas, kad pasiekimai gerėtų (numatykite konkrečias veiklas).

315 testas 

5 testas 
Elektros srovės stipris, 
įtampa, varža

 Elektros srovės stipris
 Elektrinė įtampa

 Laidininko elektrinė varža, jos apskaičiavimas
 Omo dėsnis grandinės daliai

 Gebu apibūdinti, išmatuoti ir apskaičiuoti elektros srovės stiprį bei įtampą.

 Gebu paaiškinti, kokiais prietaisais matuojamas elektros srovės stipris ir įtampa, kaip prietaisai  
 jungiami į grandinę. Moku braižyti paprasčiausias elektrines grandines.

 Gebu apibūdinti, kas yra laidininko elektrinė varža ir kaip ji priklauso nuo laidininko savybių,  
 moku ją apskaičiuoti.

 Gebu suformuluoti ir pritaikyti Omo dėsnį.

 Žinau srovės stiprio, įtampos ir varžos formules, moku jas taikyti.

AŠ TAI MOKU!

1. Ant stalo stovi du vienodo dydžio metaliniai rutuliukai, įtaisyti ant nelaidžių stovų. Rutuliukai įelektrinami 
(elementarusis krūvis e = l,6 ∙ 10–19 C) taip, kad teigiamai įelektrinto rutuliuko krūvis būtų didesnis nei neigia-
mai įelektrinto. Rutuliukai sujungiami metaliniu strypu.

1.1. Rodykle parodykite trumpalaikės elektros srovės tekėjimo kryptį ir parodykite, kaip persiskirstė krūviai. 
2 taškai

1.2. Kokių elektringųjų dalelių judėjimas lėmė elektros srovės atsiradimą? Kuria kryptimi jos judėjo? 1 taškas

p. 56 p. 56 p. 56

p. 56

p. 57

p. 57

p. 57

p. 57
Fizikos pasitikrinamieji testai 9 klasei, p. 30–31.
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FIZIKOS SKAITMENINIS 
BANDOMASIS TESTAS 
XII KLASEI 

Rigonda Skorulskienė  

„Šviesa“, 2018 

IX–XII klasei

FIZIKA. 10 ŽINGSNIŲ 
EGZAMINO LINK

Rigonda Skorulskienė 

Serija „10 žingsnių“, „Šviesa“, 2017 

Sausasis 
elementas

Šviesos 
lūžimas

Subatominės 
dalelės pėdsakas

Elektra

Nuostovioji 
orbita

ILIUSTRUOTAS FIZIKOS 
ŽINYNAS

Jane Wertheim, Chris Oxlade, 
Corine Stockley

„Šviesa“, 2016 

FIZIKOS UŽDAVINYNAS 
11-12 KLASEI

Aušra Kynienė, Otilija Gaubienė, 
Ovidijus Kavaliauskas

„Šviesa“, 2018 

LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUI(SI)

Šis leidinys – pagalba abiturientui, ketinančiam laikyti 
valstybinį fizikos brandos egzaminą, ir fizikos mokyto
jui, rengiančiam savo mokinius egzaminui. 

Kiekvieną iš 10 žingsnių egzamino link sudaro:
• esminiai teorijos teiginiai, schemos, grafikai, išdės

tyti pagal fizikos brandos egzamino reikalavimų 
punktus;

• užduotys, iliustruojančios kiekvieną egzamino rei
kalavimų punktą;

• QR nuorodos į užduotis, atrinktas iš 2000–2015 
metų fizikos brandos egzamino užduočių, iliustruo
jančias kiekvieną egzamino reikalavimų punktą.

Leidinio pabaigoje rasite:
• visų užduočių atsakymus su sprendimais ir komen

tarais;
• brandos egzaminui būtinas žinoti formules;
• bandomojo fizikos egzamino užduotis;
• priedus fizikinių dydžių matavimo vienetams pa

kartoti.

Iliustruotas fizikos žinynas – puikus pagalbininkas 
mokiniams, kurie planuoja sieti savo karjerą su fizi
kos mokslu. Knygoje ne tik aprašais, bet ir detaliomis 
iliustracijomis pavaizduojami pagrindiniai fizikos 
reiškiniai, paaiškinamos pagrindinių terminų reikš
mės. Knygą sudaro teminiai skyriai, gausu schemų ir 
diagramų.

Terminai išdėstyti pagal pagrindines fizikos mokslo 
temas, be to, juos lengva rasti knygos pabaigoje su
darytoje rodyklėje.

• Nestandartiniai fizikos uždaviniai. 
• 13 pagrindinių fizikos temų ir daugiau nei 600 už

duočių, suskirstytų į tris sudėtingumo lygius.   
• Visų užduočių atsakymai leidinio pabaigoje. 

Uždavinynas bus naudingas ir mokiniui, pasirinkusiam 
fizikos dalyką 11–12 klasėje, ir mokytojui, norinčiam pa
tikrinti ir įvertinti mokinių žinias prieš fizikos egzaminą.

MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ KATALOGAS GIMNAZIJOS KLASĖMS 2020/2021 m. m.

SKAITMENINIS TURINYS

• Bandomasis fizikos testas XII klasei 
su automatine įsivertinimo sistema leis 
patikrinti klasės pasiekimus prieš fizikos 
egzaminą. Šio tipo testai siūlomi atlikti 
klasėje, arba kaip savarankiška patikros 
užduotis namuose. 

Testą galite priskirti susikūrę grupę skait
meninėje aplinkoje EDUKA klasė indivi
dualiai ar keliolikai mokinių išsyk.    
Skaitmeninių užduočių atsakymai rezul
tatui į(si)vertinti rodomi mokiniui iškart 
atlikus testą.

IX–XII klasei

FIZIKOS SKAITMENINIŲ 
INTERAKTYVIŲ UŽDUOČIŲ 
BANKAS XI-XII KLASEI

 

Gravitacija, arba visuotinė trauka, – tai visų 
Visatos kūnų geba traukti vienas kitą. Ji nusakoma 
gravitacijos jėga (žr. p. 104). Gravitacija ypač 
ryški tarp masyvių kūnų, pvz., planetų – 
kaip tik dėl šios traukos jos ir išsilaiko 
savo orbitose. Gravitacijos jėga, kuria 
planeta traukia kūną (verčia jį kristi), 
vadinama kūno sunkiu, arba sunkio jėga.

F

* Antrasis Niutono dėsnis, 12; Pagreitis, 11; Gravitacijos jėga, 6.

GRAVITACIJA

Niutono gravitacijos  
(visuotinės traukos) dėsnis
Jis teigia, kad tarp bet kurių dviejų masę 
turinčių kūnų veikia gravitacijos jėga, 
priklausanti nuo jų masės ir juos skiriančio 
atstumo. Gravitacijos konstanta (G) lygi 
6,7 × 10–11 Nm2/kg2. Maža konstantos vertė 
rodo, kad gravitacijos jėga itin silpna, 
nebent vieno kūno masė būtų labai didelė.

Laisvojo kritimo pagreitis (g )
Pagreitis*, kurį kūnas įgyja veikiamas tik savo 
sunkio. Šio pagreičio vertė nepriklauso nuo 
kūno masės, bet skirtingose vietose gali skirtis. 
Žemės paviršiuje jis apytiksliai lygus 9,8 m/s2 
ir tolstant nuo paviršiaus mažėja pagal Niu-
tono gravitacijos dėsnį. Dydis 9,8 m/s2 kartais 
vartojamas kaip perkrovos vienetas (g jėga).

Sunkis, arba sunkio jėga
Gravitacijos jėga, kuria masyvus kūnas, pvz., 
planeta, traukia kitą kūną. Sunkis nėra pasto-
vus: jis priklauso nuo kūno atstumo iki plane-
tos ir planetos masės. Kūno masė, keičiantis 
jo padėčiai, išlieka tokia pati, o sunkis – ne. 
Svoris – jėga, kuria kūnas veikia 
atramą arba pakabą.
100 kg masės kūną veikiantis sunkis 
priklauso nuo to kūno padėties:

F = G  Mm

            d 2
čia G – gravitacijos konstanta.

Atlikdamas staigų posūkį 
lakūnas patiria didelę 
perkrovą (jei ji lygi 5 g, sunkis 
padidėja 5 kartus), dėl to gali 
trumpam prarasti sąmonę.

Iš čia laisvojo kritimo 
pagreitis (g) lygus

Pagal Niutono traukos dėsnį 
ir antrąjį Niutono dėsnį*:

Nors svarstyklių skalė sugraduota 
masės vienetais, jos matuoja 

jas veikiančią jėgą. Žemės 
paviršiuje 100 kg kūno 

sunkis yra 980 N.

Mėnulio (mažesnio už Žemę) paviršiuje 
100 kg kūno sunkis būtų 160 N.

10 000 km aukštyje virš 
Žemės 100 kg kūno 

sunkis būtų 150 N.

Kūną veikianti sunkio jėga (= mg)

= G  Mm
         r

2

g = G   M
           r 2

Masės m kūnas

Masės M 
kūnas

F

18

r

Kūno masė m

Planetos masė M

Gravitacijos jėgą tarp dviejų kūnų 
galima apskaičiuoti žinant jų masę 
(M ir m) ir juos skiriantį atstumą (r).

Saturnas ir vienas iš 
jo palydovų Tetija

s

s

MECHANIKA IR BENDROJI FIZIKA

Ribinis greitis
Didžiausias 
pastovus greitis, 
kuriuo kūnas gali kristi 
dujose arba skystyje. 
Greičiui didėjant aplinkos 
pasipriešinimo (trinties) 
jėga taip pat didėja. Kai ši 
jėga susilygina su sunkiu, 
kūnas liaujasi greitėjęs.

Laisvasis kritimas
Netrukdomas kūno kritimas, kai jį veikia 
vien sunkis (neveikia jokios pasipriešinimo, 
pvz., oro pasipriešinimo, ar kitos jėgos).

Nuostovioji, arba geostacionarioji, orbita
Orbita, kuria palydovas skrieja Žemės 
sukimosi kryptimi, todėl atrodo, kad jis 
visuomet yra virš to paties Žemės paviršiaus 
taško. Toks palydovas sukasi aplink Žemę 
24 valandų periodu*.

* Greitis, 10; Pagreitis, 11; Periodas, 16.

Antrasis kosminis greitis
Mažiausias greitis*, kurį turi įgyti 
kūnas, kad įveiktų gravitacinę planetos 
trauką. Prie Žemės paviršiaus šis greitis 
lygus maždaug 40 000 km/h.

Tariamasis nesvarumas
Kūno būsena, kai jo tarsi neveikia gravitacijos 
jėgos. Ji pasireiškia, kai du nesusiję kūnai juda 
tokiu pat pagreičiu* ta pačia trajektorija.

Tikrasis nesvarumas
Tokį nesvarumą kūnas patiria patekęs į aplin-
ką, kurioje nepasireiškia gravitacija.

Nesvarumas
Kūno būsena, kai jis savo aplinkos neveikia 
jokia jėga.

Astronauto nesvarumas orbita skriejančiame erdvėlaivyje yra 
tariamas, nes jie abu laisvai krinta ta pačia trajektorija.

Ryšio signalai iš vienos 
vietovės į kitą perduodami 

per palydovą.

Palydovas 
nuostoviojoje 
orbitoje virš taško P.

Kai parašiutininkas 
tik iššoka iš lėktuvo, 
jo greitis* = 0, tad 
pasipriešinimo jėga = 0, 
pagreitis* = g.

Greitis didėja, pasipriešinimo 
jėga stiprėja, pagreitis 
tampa mažesnis už g.

Pasiekus ribinį greitį pasipriešinimo 
jėga susilygina su sunkiu, pagreitis = 0.

Išskleidus parašiutą 
pasipriešinimo jėga 
gerokai padidėja, tad 
ribinis greitis sumažėja.

Pasipriešinimas

Žemyn veikianti 
jėga = sunkiui.

Paviršiaus kreivumas atitinka 
erdvėlaivio kritimo trajektoriją.

Erdvėlaivis prie planetos 
        nepriartėja, taigi 
                   skrieja aplink  
                     ją orbita.

Paviršius 
yra kreivas 
(išgaubtas).

Veikiamas gravitacijos 
jėgos erdvėlaivis skrieja 
laisvai krisdamas.

Jei paviršius būtų 
plokščias, erdvėlaivis 
į jį atsitrenktų.

P

Iliustruotas fizikos žinynas, 
p. 18–19

RENGIAMA 2020
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FIZIKA FIZIKA

IX–X klasei XI–XII klasei

FIZIKA. 
VADOVĖLIS IX KLASEI

Vladas Valentinavičius, Zita Šliavaitė

„Šviesa“, 2011 

Pratybų sąsiuvinys
1asis sąsiuvinis

2asis sąsiuvinis 

Vadovėlis

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

Interaktyvių užduočių 
bankas

Skaitmeninis vadovėlis

Vladas Valentinavičius, Zita Šliavaitė

„Šviesa“, 2013 

FIZIKA. 
VADOVĖLIS X KLASEI

Pratybų sąsiuvinys
1asis sąsiuvinis

2asis sąsiuvinis 

Vadovėlis

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

Interaktyvių užduočių 
bankas

Skaitmeninis vadovėlis

FIZIKA. VADOVĖLIS 
XI–XII KLASEI. 
JUDĖJIMAS IR JĖGOS

FIZIKA. VADOVĖLIS 
XI–XII KLASEI. 
MAKROSISTEMOS

FIZIKO UŽRAŠAI 
XI–XII KLASEI. 
JUDĖJIMAS IR JĖGOS

FIZIKO UŽRAŠAI 
XI–XII KLASEI. 
MAKROSISTEMOS

Palmira Pečiuliauskienė

„Šviesa“, 2012 

Palmira Pečiuliauskienė

„Šviesa“, 2012 

Irmantas Adomaitis

„Šviesa“, 2014 

Irmantas Adomaitis

„Šviesa“, 2014 

Vadovėlis VadovėlisFiziko užrašai Fiziko užrašai

FIZIKA. VADOVĖLIS 
XI–XII KLASEI. 
SVYRAVIMAI IR BANGOS

FIZIKA. VADOVĖLIS XI–XII 
KLASEI. MODERNIOJI 
FIZIKA. ASTRONOMIJA

FIZIKA. IŠPLĖSTINIS KURSAS. 
VADOVĖLIS XII KLASEI

FIZIKA. VADOVĖLIS 
XI–XII KLASEI. ELEKTRA 
IR MAGNETIZMAS

FIZIKO UŽRAŠAI 
XI–XII KLASEI. 
SVYRAVIMAI IR BANGOS

FIZIKO UŽRAŠAI XI–XII 
KLASEI. MODERNIOJI 
FIZIKA. ASTRONOMIJA

FIZIKO UŽRAŠAI 
XI–XII KLASEI. ELEKTRA 
IR MAGNETIZMAS

Palmira Pečiuliauskienė

„Šviesa“, 2014 

Palmira Pečiuliauskienė

„Šviesa“, 2015 

Alfonsas Rimeika, 
Palmira Pečiuliauskienė

„Šviesa“, 2009 

Palmira Pečiuliauskienė

„Šviesa“, 2014 

Irmantas Adomaitis

„Šviesa“, 2015 

Irmantas Adomaitis

„Šviesa“, 2014 

Irmantas Adomaitis

„Šviesa“, 2015 

Vadovėlis

Vadovėlis 1-oji knyga 2-oji knyga

VadovėlisFiziko užrašai

Fiziko užrašai

Fiziko užrašai

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

Skaitmeninis vadovėlis 

1oji dalis

Skaitmeninis vadovėlis 

2oji dalis

Skaitmeninis vadovėlis 

3oji dalis

Skaitmeninis vadovėlis 

4oji dalis

Skaitmeninis vadovėlis 

5oji dalis

MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ KATALOGAS GIMNAZIJOS KLASĖMS 2020/2021 m. m.
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CHEMIJA

IX klasei

C
he

m
ija

X klasei XI klasei XII klasei

MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ KATALOGAS GIMNAZIJOS KLASĖMS 2020/2021 m. m.

TOP NAUJIENA

MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ KATALOGAS GIMNAZIJOS KLASĖMS 2020/2021 m. m.

„Leidiniai „Chemijos pasitikrinamieji testai“ skiriami mo
kiniams, norintiems pasitikrinti 11–12 klasės chemijos žinias 
pagal mokyklinę programą, kuri yra platesnė nei egzami
nui skirta programa. Todėl jame yra klausimų, kurie do
mintų ir mokinius, pasirinkusius chemijos modulį. Leidinys 
sudarytas taip, kad mokinys, išsprendęs pateiktus klausi
mus, pasitikrintų ir įsivertintų savarankiškai ar su mokytojo 
pagalba. Kartu su atsakymais leidinyje pateikiama ir detali 
mokinio pasiekimų vertinimo instrukcija.“ 

Autorius prof. Algirdas Šulčius

XI–XII klasei

NAUJIENA

CHEMIJOS 
PASITIKRINAMIEJI 
TESTAI 11 KLASEI 

Algirdas Šulčius 
Serija „Korepetitorius“, 

„Šviesa“, 2020 

NAUJIENA

CHEMIJOS 
PASITIKRINAMIEJI 
TESTAI 12 KLASEI 

Algirdas Šulčius 
Serija „Korepetitorius“, 

„Šviesa“, 2020 

CHEMIJOS PASITIKRINAMIEJI TES-
TAI XI ir XII klasei sudaro galimybę 
mokiniui nuosekliai pagilinti ar pa
kartoti 11 ir 12 klasės chemijos kursą 
ir įsivertinti žinias bei gebėjimus. 
Mokinys čia ras kompleksinius tes
tus, kuriuos sudaro:
• glaustas pagrindinių chemijos 

są vokų, junginių, dėsnių, reiški
nių ir reakcijų priminimas;

• žinių taikymo užduočių rinkinys 
teorijai prisiminti ir įtvirtinti;

• sudėtinės kelių etapų testinės 
už duotys žinioms pagilinti ir jų 
atsakymai;

• orientacinė testo taškų ir įsiverti
nimo pažymiu lentelė.

12 Korepetitorius

II testas

Nesotieji angliavandeniliai

 Alkenais vadinami angliavandeniliai, kurių molekulėse tarp C atomų yra vienas dvigubasis ryšys.

 Alkadienais vadinami angliavandeniliai, kurių molekulėse yra du dvigubieji ryšiai. Ryšių tipai 
alkadienuose:

kumuliuotasis ryšys konjuguotasis ryšys izoliuotasis ryšys

C CH CH3CH2

CH2
H2C CH CH3

CH CH
H2C CH2 CH2

CH CH

 Alkinais vadinami angliavandeniliai, kurių molekulėse yra vienas trigubasis ryšys.

Nesočiųjų angliavandenilių vandenilio halogenidų pri(si)jungimo reakcijoms taikytina Markovnikovo taisy-
klė: labiau hidrintas C atomas prisijungia vandenilio atomą, o ne toks hidrintas – halogeno atomą.

Alkenų cheminės savybės, remiantis propeno pavyzdžiu, apibendrintos schemoje:
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1. Kurio tipo izomerija nebūdinga alkinams?

A anglies atomų grandinės (skeleto)

B pakaitų padėties

C geometrinė

D daugiagubojo ryšio padėties

13II testas

2. Kuris iš šių pavadinimų pagal IUPAC nomenklatūrą yra junginio, gauto HCl reaguojant su metilpropenu?

A 2-metil-2-chlorpropenas

B 2-metil-2-chlorpropanas

C 2-metil-1-chlorpropanas

D 2-metil-1-chlorpropenas

3. Susidarant π ryšiui etilene dalyvauja:

A 1p ir 2s elektronai

B sp2 hibridinės orbitalės

C nehibridiniai p elektronai

D du s elektronai

4. Kuris teiginys yra teisingas?

I. С4Н8 ir С3Н8 yra izomerai.

II. Bendroji formulė СnН2n–2 tinka tik alkadienams.

A abu neteisingi B teisingas tik I C teisingas tik II D teisingi abu 

5. Reaguojant 1 mol propino su 2 mol vandenilio chlorido susidaro:

A 1,1-dichlorpropanas B 1,2-dichlorpropanas C 2,2-dichlorpropanas D 1,3-dichlorpropanas

6. 1-butenas ir 2-metilpropenas yra:

A homologai B struktūriniai izomerai C geometriniai izomerai D tas pats junginys

7. Kuris junginys naudojamas sintetiniam kaučiukui gauti?

A  CH3–CH2–CH2–CH3

B  CH2  CH–CH2–CH3

C  CH3–CH  CH–CH3

D  CH2  CH–CH  CH2

8. Kurią reakciją vykdant gaunamas kalcio karbidas, reikalingas etino gamybai? 

A  Ca(OH)2 + C
Δ

B  CaCl2 + C 
Δ

C  CaO + C
Δ

D  Ca(HCO3)2
Δ

9. 2-metil-1-buteno izomeras yra:

A 2-metilbutanas B pentanas C 2-metil-2-butenas D 2,3-dimetilbutanas

10. Propeno CH2  CH–CH3 anglies atomų hibridizacijos (iš kairės į dešinę):

A sp–sp–sp3 B sp–sp2–sp3 C sp2–sp2–sp3 D sp3–sp3–sp

11. 1,3-butadienui prisijungus 1 mol bromo susidaro:

A  BrCH2–CH  CH–CH2Br
B  BrCH2–CHBr–CH  CH2

C  CH3–CBr  CBr–CH3

D  BrCH2–CH  CBr–CH3

12. Kurie junginiai yra izomerai?

A etenas ir 1-butenas

B 1-butenas ir 1,3-butadienas

C 1,3-butadienas ir 1,2-butadienas

D izoprenas ir 1-pentenas

12 Korepetitorius

II testas

Nesotieji angliavandeniliai

 Alkenais vadinami angliavandeniliai, kurių molekulėse tarp C atomų yra vienas dvigubasis ryšys.

 Alkadienais vadinami angliavandeniliai, kurių molekulėse yra du dvigubieji ryšiai. Ryšių tipai 
alkadienuose:

kumuliuotasis ryšys konjuguotasis ryšys izoliuotasis ryšys

C CH CH3CH2

CH2
H2C CH CH3

CH CH
H2C CH2 CH2

CH CH

 Alkinais vadinami angliavandeniliai, kurių molekulėse yra vienas trigubasis ryšys.
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klė: labiau hidrintas C atomas prisijungia vandenilio atomą, o ne toks hidrintas – halogeno atomą.

Alkenų cheminės savybės, remiantis propeno pavyzdžiu, apibendrintos schemoje:

CH2 CH

CH3

CH2

OH OH

CH CH3

KMnO 4, 
H 2O

–MnO 2

–KOH

Br 2

H
2 O, H + 

CH2 CH

Br Br

CH3

CH

OH

CH3CH3

n

H
2, 

[N
i]

O
2, 

[A
g]

CH3 CH CH3

Br

HBr 
CH2 CH CH3

CH3 CH2 CH3

H2C CH
O

CH3

1. Kurio tipo izomerija nebūdinga alkinams?

A anglies atomų grandinės (skeleto)

B pakaitų padėties

C geometrinė

D daugiagubojo ryšio padėties

13II testas

2. Kuris iš šių pavadinimų pagal IUPAC nomenklatūrą yra junginio, gauto HCl reaguojant su metilpropenu?
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D du s elektronai

4. Kuris teiginys yra teisingas?

I. С4Н8 ir С3Н8 yra izomerai.

II. Bendroji formulė СnН2n–2 tinka tik alkadienams.

A abu neteisingi B teisingas tik I C teisingas tik II D teisingi abu 

5. Reaguojant 1 mol propino su 2 mol vandenilio chlorido susidaro:

A 1,1-dichlorpropanas B 1,2-dichlorpropanas C 2,2-dichlorpropanas D 1,3-dichlorpropanas

6. 1-butenas ir 2-metilpropenas yra:

A homologai B struktūriniai izomerai C geometriniai izomerai D tas pats junginys

7. Kuris junginys naudojamas sintetiniam kaučiukui gauti?

A  CH3–CH2–CH2–CH3

B  CH2  CH–CH2–CH3

C  CH3–CH  CH–CH3

D  CH2  CH–CH  CH2

8. Kurią reakciją vykdant gaunamas kalcio karbidas, reikalingas etino gamybai? 

A  Ca(OH)2 + C
Δ

B  CaCl2 + C 
Δ

C  CaO + C
Δ

D  Ca(HCO3)2
Δ

9. 2-metil-1-buteno izomeras yra:

A 2-metilbutanas B pentanas C 2-metil-2-butenas D 2,3-dimetilbutanas

10. Propeno CH2  CH–CH3 anglies atomų hibridizacijos (iš kairės į dešinę):

A sp–sp–sp3 B sp–sp2–sp3 C sp2–sp2–sp3 D sp3–sp3–sp

11. 1,3-butadienui prisijungus 1 mol bromo susidaro:

A  BrCH2–CH  CH–CH2Br
B  BrCH2–CHBr–CH  CH2

C  CH3–CBr  CBr–CH3

D  BrCH2–CH  CBr–CH3

12. Kurie junginiai yra izomerai?

A etenas ir 1-butenas

B 1-butenas ir 1,3-butadienas

C 1,3-butadienas ir 1,2-butadienas

D izoprenas ir 1-pentenas

p. 64 p. 64

p. 64

p. 65 p. 65

Chemijos pasitikrinamieji testai 12 klasei, 
p. 12–13.
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CHEMIJA. 10 ŽINGSNIŲ 
EGZAMINO LINK

CHEMIJA

ILIUSTRUOTAS 
CHEMIJOS ŽINYNAS

Virginija Barbaravičiūtė

Serija „10 žingsnių“, „Šviesa“, 2017 

Algirdas Šulčius

Serija „Prieš egzaminą“, „Šviesa“, 2014

Jane Wertheim, 
Chris Oxlade, 
Corine Stockley

„Šviesa“, 2017 

LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUI(SI)

Kiekvieną iš 10 žingsnių egzamino link sudaro:
• glaustai pateikiama esminė teorinė medžiaga, atitinkanti valstybinio 

brandos egzamino programos reikalavimus;
• patarimai, kurie padės mokiniams išvengti dažniausiai daromų klaidų;
• įsivertinimo užduotys, kurias atlikdami abiturientai gali pasitikrinti savo 

žinias ir gebėjimus.

Visų įsivertinimo užduočių atsakymai sprendimui pasitikrinti pateikiami 
knygos pabaigoje.

Leidinį, skirtą pasirengti chemijos egzaminui, sudaro:
• egzamino užduočių ir eksperimento atlikimo metodika;
• uždavinių sprendimo metodika;
• glaustas teorinės medžiagos konspektas.

Žinioms įtvirtinti ir pasitikrinti prieš chemijos egzaminą abiturientams pa
teikiama įvairių tipų uždavinių, jų sprendimo būdų pavyzdžių, aiškinama 
dalykinė skaičiavimų prasmė.
Žinioms įtvirtinti ir įsivertinti siūlomas bandomojo chemijos valstybinio 
brandos egzamino pavyzdys. Pateikiami šio egzamino uždavinių atsaky
mai ir juos atitinkantys egzamino reikalavimų punktai.

Iliustruotas chemijos žinynas – puikus pagalbininkas mokiniams, kurie 
ateityje rengiasi sieti savo karjerą su chemija. Vaizdžiai, jaunuoliams 
patrauklia vizualine medžiaga (iliustracijomis, diagramomis) paaiškinti 
sudėtingi chemijos reiškiniai ir procesai, pagrindinių sąvokų reikšmės. 
Teorinė medžiaga išdėstyta pagal pagrindines chemijos mokslo temas, 
be to, apibendrinta rodyklėje knygos pabaigoje.

LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUI(SI)

1. Kietąsias medžiagas, skysčius ir dujas, šių 
būsenų pokyčius, susijusius su medžiagų 
sandara (žr. Medžiagų būsenos, p. 6–7; 
Kinetinė teorija, p. 9 ir Dujų dėsniai,  
p. 28–29). 7. Pokyčius, vykstančius 

cheminėse reakcijose 
(žr. Energija ir cheminės 
reakcijos, p. 32–33 ir 
Reakcijų greitis, p. 46–47), 
ypatingas reakcijas 
(žr. Oksidacija ir redukcija, 
p. 34–35; Grįžtamosios 
reakcijos, p. 48–49).

4

Fizikinė chemija yra mokslas 
apie cheminės elgsenos modelius 
cheminių reakcijų metu ir 
įvairiomis sąlygomis. Cheminė 
elgsena priklauso nuo medžiagų 
cheminių ir fizikinių savybių. 
Didelė fizikinės chemijos dalis 
susijusi su įvairiais matavimais. 
Šios knygos fizikinės chemijos 
skyriuje rasite informacijos apie:

2. Fizikinę ir cheminę medžiagų sudėtį: jų 
daleles ir ryšius (žr. Vieninės medžiagos, 
junginiai ir mišiniai, 
p. 8–9; Atomai ir 
molekulės, p. 10–11; 
Cheminiai ryšiai, 
p. 16–20 ir Kristalinės 
medžiagos, p. 21–23).

3. Atomo sandarą ir jo svarbą 
medžiagų sandarai (žr. Atomo 
sandara ir radioaktyvumas, 
p. 12–15).

4. Medžiagos kiekių 
matavimus ir ryšius 
tarp dujų, skysčių 
ir kietųjų medžiagų 
kiekių (žr. Atomų 
matavimas, p. 24–25).

Santykinės atominės 
masės matavimas

8. Cheminę elgseną mainų reakcijose 
(žr. Rūgštys ir bazės, p. 36–38; Druskos, 
p. 39–41).

5. Svarbiausias chemines 
medžiagas ir chemines 
reakcijas (žr. Cheminių 
junginių formulės, p. 26–27).

Abu šie būdai, vaizduojantys eteno 
molekulę, rodo, kad ji sudaryta iš dviejų 
anglies atomų ir keturių vandenilio atomų.

6. Medžiagų maišymąsi 
(žr. Tirpalai, tirpumas, 
p. 30–31).

Degtuko galvutės 
cheminės medžia-
gos užsidega, su-
silietusios su fos-
foru ant degtukų 
dėžutės.

9. Elektros srovės poveikį 
medžiagoms ir jų gebėjimą 
sukurti elektros srovę 
reakcijose (žr. Elektrolizė, 
p. 42–43; Reaktyvumas, 
p. 44–45).

Vario elektrolizė

10. Skirtingus reaktyvu-
mo lygius, kuriuos ro-
do medžiagos, ir to 
priežastis (žr. Reakty-
vumas, p. 44–45).

FIZIKINĖ CHEMIJA

Druska yra tirpi –  
ji tirpsta vandenyje, 
susidaro skaidrus tirpalas.

Eteno molekulės 
diagrama

Sieros kristalai būna 
dviejų pavidalų.

Natrio atomo 
sandara

C2H4  

C

H

H H

H

C

Daugelio giliavandenių žuvų ląstelėse 
vyksta cheminės reakcijos; jų metu susidaro 
šviesa, dėl to kai kurios žuvys švyti. Šviesą išskiriančios 

ląstelės

Stalaktitai ir stalagmitai susida-
ro per ilgą laiką dėl lėtai vyks-
tančios cheminės reakcijos tarp 
kalcio karbonato, esančio kal-
kakmenyje, ir anglies rūgšties, 
esančios lietaus vandenyje.

Eteno 
molekulinė 
formulė

Druska

Vandenilio chlorido (druskos) rūgštis 
ir natrio hidroksidas (šarminis 
tirpalas) reaguoja tarpusavyje ir 
susidaro natrio chloridas – valgomoji 
druska. Ar tirpalas šarminis, rūgštinis 
ar neutralus, nustatoma nudažant 
indikatoriumi – lakmusu*.

* Lakmusas, 38.

Druskos 
rūgštis

Natrio 
hidroksidas

c

Skystis Dujos

Natrio chloridas

Cheminės savybės
Savybės, kurios lemia medžia-
gų specifinę elgseną vykstant 
cheminėms reakcijoms.

5

Fizikinės savybės
Visos medžiagų savybės (būsenos pokyčiai), 
išskyrus tas, kurios lemia medžiagų elgseną 
cheminėse reakcijose. Yra du svarbiausi 
fizikinių savybių tipai: kokybinės savybės ir 
kiekybinės savybės.

Kokybinės savybės
Medžiagos aprašomosios savybės, kurios 
negali būti išreikštos matematiniais dydžiais. 
Tai kvapas, skonis ir spalva.

Kiekybinės savybės
Savybės, kurias galima išmatuoti, pavyzdžiui, 
lydymosi temperatūra, virimo temperatūra, 
masė*, tirpumas* ir tankis*. Kitos savybės 
pateiktos žemiau.

Spalva

Elektrinis laidumas* (priklauso 
nuo to, ar gali kryptingai judėti 
krūvį turinčios dalelės)

Fizikiniai pokyčiai
Gryžtamieji pokyčiai, 
kai viena ar daugiau fi-
zikinių savybių (spalvos, 
skonio arba kvapo po-
kyčius gali lemti chemi-
niai pokyčiai – vert.).

Fizikinis pokytis iš kietosios medžiagos 
į skystį įvyksta, kai medžiagos dalelės 
įgyja papildomos energijos (žr. Kinetinė 
teorija, p. 9).

Cheminės savybės priklauso nuo 
elektronų išsidėstymo*, cheminių ryšių*, 
sandaros ir energijos pokyčių.

Cheminė reakcija 
Bet koks pokytis, kai pakinta medžiagos 
cheminės savybės arba susidaro nauja 
medžiaga.Vykstant cheminei reakcijai iš 
reaguojančių medžiagų susidaro produktai.

Reaguojančios medžiagos 
Medžiagos prieš prasidedant cheminei 
reakcijai.

Produktai 
Medžiagos, susidariusios po cheminės reakcijos.

*  Cheminiai ryšiai, 16; Elektrinis laidumas (laidininkas), 116; Elektronų išsidėstymas, 13; Kalumas, 116 (kalus); 
Masė, 117; Plastiškumas, 117 (plastiškas); Rūdijimas, 95 (korozija); Rūdys, 60; Tankis, 117; Tirpumas, 31.

SAVYBĖS IR KITIMAI

Reagentas 
Medžiaga, skirta cheminei reakcijai pradėti. 
Tai viena iš reaguojančių medžiagų. Laborato-
rijose plačiai naudojami reagentai yra druskos 
rūgštis, sieros rūgštis ir natrio hidroksidas.

Geležies rūdijimas* yra cheminė reakcija. Tai lėtai vykstanti reakcija, 
daug reakcijų yra nepalyginamai greitesnės.

Geležis, vanduo ir oro deguonis 
yra reaguojančios medžiagos.

Rūdys* yra reakcijos 
produktas.

Geležis (plienas) Vanduo Deguonis Rūdys*

Kalumas* (atsparumas lūžiams) 
ir plastiškumas* (priklauso nuo 
cheminių ryšių* ir struktūros)

Kietumas* (priklauso 
nuo cheminių ryšių* 
ir struktūros)

Kai kurios kokybinės savybės, apibūdinančios medžiagas

Kietoji 
medžiaga

Skystis Dujos

Kvapas Skonis

+ +

Saulės šildomi kieti ledai lydosi 
(tirpsta) virsdami skysčiu.

s

Kiekybinės medžiagų savybės

 Iliustruotas chemijos žinynas, p. 4–5

Leidinį rasite https://klase.eduka.lt/
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Chemiko 
užrašai

R i m a n t a s  R a u d o n i s

9
Didžiąją gyvūnų ir augalų organizmo masės dalį sudaro vanduo. Kiekviena ląstelė  yra 
mažytis vandeninio tirpalo pripildytas maišelis. Gyvybei svarbios cheminės reakcijos 
vyksta vandenyje. Daugelis gamybos procesų irgi neapsieina be vandeninių tirpalų. 
Ištirpintų medžiagų molekulės gali laisvai judėti ir susidurti su kitomis molekulėmis, o 
susidūrusios reaguoti. Todėl tirpaluose cheminės reakcijos vyksta sparčiau negu reag- 
uojant kietosios būsenos medžiagoms. Juose vykstančius reiškinius geriau suvoksite 
atlikdami „Chemiko užrašų“ užduotis.

 Kas vyksta vandenyje tirpinant rūgštį? Kaip nustatomas skrandžio sulčių rūgštingu-
mas? Kas bendra tarp medienos ir popieriaus? Kodėl popierius sensta? Kas tos nanodale-
lės? Šiuos klausimus išsiaiškinsite nagrinėdami leidinyje pateiktą naują informaciją ir tai-
kydami jau turimas žinias. Jis skirtas ugdyti gebėjimą kūrybiškai taikyti chemijos žinias.

„Chemiko užrašai“ tinka mokantis pagal skirtingus chemijos vadovėlius.

Tirpalai ir cheminės reakcijos

9 7 8 5 4 3 0 0 6 5 1 4 0

Chemiko 
užrašai

R i m a n t a s  R a u d o n i s

10
Kodėl šuniui negalima duoti šokolado? Kuo reikia užsigerti vaistus? Iš ko organines medžiagas 
sintetina bakterijos, kurios veisiasi visiškoje tamsoje? Kam neandertaliečiams buvo reikalingas 
mangano dioksidas? Kodėl automobiliuose įrengiami kataliziniai konverteriai? Atsakymus 
į šiuos klausimus rasite atlikdami „Chemiko užrašuose“ pateikiamas užduotis. Remdamiesi 
turimomis žiniomis ir nagrinėdami pateiktą papildomą informaciją pasirengsite gvildenti ne-
tradicines problemines situacijas. Leidinyje rasite daug chemijos žinių taikymo kasdieniame 
gyvenime pavyzdžių. Atliekant daugumą čia pateikiamų užduočių į žinomus dalykus reikės 
pažvelgti naujai. Tai ugdys jūsų kūrybiškumą.

„Chemiko užrašai“ tinka mokantis pagal skirtingus chemijos vadovėlius.

Organinės ir neorganinės medžiagos

9 7 8 5 4 3 0 0 6 5 1 5 7

CHEMIKO UŽRAŠAI. 
TIRPALAI IR CHEMINĖS 
REAKCIJOS 9 KLASEI

CHEMIKO UŽRAŠAI. 
ORGANINĖS IR 
NEORGANINĖS 
MEDŽIAGOS 10 KLASEI

CHEMIJOS 
UŽDAVINYNAS 
11–12 KLASEI

Rimantas Raudonis

„Šviesa“, 2016 

Rimantas Raudonis

„Šviesa“, 2016 

Algirdas Šulčius

„Šviesa“, 2017 

CHEMIKO UŽRAŠAI. 
BENDROJI CHEMIJA 
11–12 KLASEI

CHEMIKO UŽRAŠAI. 
ORGANINĖ CHEMIJA 
11–12 KLASEI

SKAITMENINIS 
BANDOMASIS CHEMIJOS 
TESTAS 12 KLASE

Rimantas Raudonis

„Šviesa“, 2014 

Rimantas Raudonis

„Šviesa“, 2014 

Virginija Barbaravičiūtė

„Šviesa“, 2018 

LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUI(SI)

„CHEMIKO UŽRAŠAI IX–XII klasei“ – PROBLEMŲ 
SPRENDIMU PAGRĮSTAS MOKYMASIS
Remdamiesi turimomis žiniomis ir nagrinėdami pateik
tą papildomą informaciją, atlikdami pažingsnines 
užduotis, mokiniai yra rengiami spręsti problemines si
tuacijas. Užrašuose pateikiami chemijos žinių taikymo 
kasdieniame gyvenime pavyzdžiai ir užduotys. Dalies 
informacijos mokiniams teks ieškoti nagrinėjant grafi
kus ir kitą papildomą medžiagą, jau žinomus teorinius 
dalykus pritaikant realioms situacijoms. „Che miko už
rašai“ parengti pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
chemijos BUP, todėl tinka naudoti besimokantiems pa
gal skirtingus chemijos vadovėlius. Bendros darbo su 
užrašų medžiaga gairės: 
• Teorinių žinių patikrinimas ir savarankiška paieška 

informaciniuose šaltiniuose;
• Būsimo tyrimo siekiai ir uždaviniai, kontekstiniai ir 

diskusiniai klausimai, užduotys;
• Su tyrimu ar diskusija susietų užduočių sprendimas;
• Darbas su duomenimis: cheminių reiškinių ana

lizė, gamtamokslės informacijos analizė, kritinis 
vertinimas, interpretacija ir perteikimas kitiems;

• Įsivertinimas. Mokiniai turi galimybę parašyti savo 
nuomonę apie tai, kaip atliko darbus ir užduotis, 
kaip jiems sekėsi, ką norėtų daryti kitaip ir pan.;

• Tyrimas. Mokiniai kelia hipotezes ir klausimus, 
atlieka tyrimą, apibendrina gautus duomenis, for
muluoja ir pagrindžia išvadas, atsako į susijusius 
su tyrimu klausimus.

Šio uždavinyno tikslas – padėti mokiniui suprasti sudėtingus chemijos procesus, 
mokytojui – paįvairinti pamokas ar savarankišką mokinių mokymąsi nestandar
tiniais uždaviniais. Čia pateikiamos 32 chemijos temos ir daugiau nei 700 už-
duočių, suskirstytų į tris sudėtingumo lygius.
Skaičiavimo užduočių atsakymai sprendimui pasitikrinti pateikti uždavinyno pa
baigoje.

Bandomasis chemijos testas XII klasei 
su automatine įsivertinimo sistema leis 
patikrinti klasės pasiekimus prieš che
mijos egzaminą. Šio tipo testai siūlo
mi atlikti klasėje, arba kaip 
savarankiška patikros 
užduotis namuose.

SKAITMENINIS TURINYS
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CHEMIJA CHEMIJA

IX–X klasei XI–XII klasei

NEMETALŲ CHEMIJA. 
VADOVĖLIS X KLASEI 

Rimantas Vaitkus

„Šviesa“, 2009 

Pratybų sąsiuvinys
1asis sąsiuvinis

2asis sąsiuvinis 

UždavinynasVadovėlis
1oji dalis
2oji dalis

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

Interaktyvių užduočių 
bankas

Skaitmeninis vadovėlis
1oji dalis
2oji dalis

CHEMIJA. 
VADOVĖLIS IX KLASEI

ORGANINĖ CHEMIJA. 
VADOVĖLIS XI KLASEI

ORGANINĖ CHEMIJA. 
VADOVĖLIS XI KLASEI

Regina Jasiūnienė, Virgina Valentinavičienė

„Šviesa“, 2009 

Algirdas Šulčius

„Šviesa“, 2009 

Algirdas Šulčius

„Šviesa“, 2010 

Pratybų sąsiuvinys
1asis sąsiuvinis

2asis sąsiuvinis 

Vadovėlis Vadovėlis

Vadovėlis

KLASĖ https://klase.eduka.lt/ KLASĖ https://klase.eduka.lt/

KLASĖ https://klase.eduka.lt/









Interaktyvių užduočių 
bankas

Interaktyvių užduočių 
bankas

Interaktyvių užduočių 
bankas

Įdomieji chemijos bandymai 
XI–XII klasei. Papildomos 
užduotys Eduka klasėje

Įdomieji chemijos bandymai 
XI–XII klasei. Papildomos 
užduotys Eduka klasėje

Skaitmeninis vadovėlis Skaitmeninis vadovėlis

Skaitmeninis vadovėlis

Regina Jasiūnienė, Virgina Valentinavičienė

„Šviesa“, 2013 

CHEMIJA. 
VADOVĖLIS X KLASEI

Pratybų sąsiuvinys
1asis sąsiuvinis

2asis sąsiuvinis 

Vadovėlis

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

Interaktyvių užduočių 
bankas

Skaitmeninis vadovėlis
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ISTORIJA

IX–X klasei XI–XII klasei

Is
to

rij
a
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TOP NAUJIENA
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„Ilgai mokiusi kitus, pati užsikrėčiau mokymosi „virusu“ – 
skaityti, domėtis, atrasti. Pirmiausia – klausimai, į kuriuos 
norisi atsakyti vien dėl to, kad atsakymo neturėjimas erzina. 
Užduotys, kurias norisi atlikti vien iš tvarkos troškimo – ne
išspręstos atrodo kaip išmėtyti daiktai. Taip ir neri gilyn į 
pažinimą – nagrinėdamas, ieškodamas atsakymų, apmąsty
damas, išsakydamas savo nuomonę, išdėstydamas poziciją. 
Leidinys „Korepetitorius“ – priemonė plėsti istorijos pažinimą: 
pakartoti, ką mokate, pasitikrinti, kaip mokate ir suprantate, o, 
svarbiausia, – įsisavinti turimas žinias ir paversti jas praktika. 
Nes „Korepetitorius“ ne tik klausia – jis Jums siūlo permąs
tyti, paaiškinti savo žodžiais, savaip interpretuoti. Būti ne tik 
istorijos žinovu, bet ir jos aiškintoju. Ir tai, patikėkite, svarbiau
sias tikslas mokantis – išsiaiškinti iki galo tiek, kad galėtum 
paaiškinti ir kitam. Na, o mokytojams – tai priemonė leisti sau 
pailsėti: nors kurį laiką nebekurti pačiam užduočių, tikrinančių 
visų kompetencijų ugdymą; nebeieškoti šaltinių, atskleidžian
čių įvairias požiūrių perspektyvas, nebekonstruoti klausimų, 
atveriančių praeities ryšį su dabartimi, nebesukti galvos, kaip 
užtikrinti įvairovę kiekvienam individualius poreikius turinčiam 
vaikui – tiesiog pasinaudoti „Korepetitoriumi“, kad sutaupytą 
laiką galėtume skirti tam, kas mokytojui maloniausia – ben
dravimui su vaikais.“

Autorė, istorijos mokytoja ekspertė, 
vadovėlių ir mokomųjų leidinių autorė, 

VU socialinių mokslų doktorantė Jūratė Litvinaitė

IX–XII klasei

NAUJIENA

ISTORIJOS 
PASITIKRINAMIEJI 
TESTAI 9 KLASEI 

Jūratė Litvinaitė
Serija „Korepetitorius“, 

„Šviesa“, 2020 

NAUJIENA

ISTORIJOS 
PASITIKRINAMIEJI 
TESTAI 11 KLASEI

Jūratė Litvinaitė
Serija „Korepetitorius“, 

„Šviesa“, 2020 

NAUJIENA

ISTORIJOS 
PASITIKRINAMIEJI 
TESTAI 10 KLASEI 

Jūratė Litvinaitė
Serija „Korepetitorius“, 

„Šviesa“, 2020 

NAUJIENA

ISTORIJOS 
PASITIKRINAMIEJI 
TESTAI 12 KLASEI

Jūratė Litvinaitė
Serija „Korepetitorius“, 

„Šviesa“, 2020 

Naujos galimybės istorijos šaltinių ir faktų analizei gimnazijos klasėms – 
serija „Korepetitorius“ 
• Nuoseklus kurso kartojimas pagal programoje numatytas dalyko temas.
• Teorijos priminimas ir taikymo pavyzdžiai.
• Įvairaus sudėtingumo testų užduotys ir žinių pa(si)tikrinimas. 
• Teorijos priminimas ir įtvirtinimas.
• Į(si)vertinimas taškais, balais.
• Pasiekimų lygiai – kaip orientyrai mokiniui, siekiančiam aukštesnių rezultatų. 
• Atsakymai leidinyje arba www.sviesa.lt. 
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Klausimai, tikrinantys supratimą, yra sudėtingesni – skaitant atsakymų variantus reikia pamąstyti, teiginius 
pritaikyti atitinkamam istorijos laikotarpiui ar temai. Atsakymą į tokio tipo testo klausimus rekomenduojama 
rinktis atmetimo būdu, t. y. iš pateiktų atsakymų variantų išbraukti teiginius, kuriuose slypi aiški klaida.

PAVYZDYS
Napoleono vidaus politikai būdinga:
A. Karinės pramonės didinimas. (Šis teiginys – klaida, nes Prancūzijoje karinės pramonės tais laikais 
nebuvo.)
B. Balsavimo teisių moterims suteikimas. (Šis teiginys – klaida, nes neatitinka istorinės tikrovės.)
C. Civilinio kodekso diegimas.
D. Kontinentinės blokados vykdymas. (Šis teiginys – klaida, nes kalbama apie užsienio politiką.)

DARBAS SU ŠALTINIAIS
Nesvarbu, kiek ir kokio tipo šaltinių pateikiama užduotyje, pirmiausia reikia su jais susipažinti. Peržiūrėjus 
šaltinį, siūlome iš karto pasižymėti šią informaciją: apie ką šaltinis, kurį laikotarpį atspindi, kokio regiono ar 
šalies istoriją iliustruoja. Būtina atkreipti dėmesį į atskiras šaltinių detales, jas pasižymėti, išskirti. Tai ypač 
svarbu dirbant su ikonografiniais šaltiniais – juose būtina atkreipti dėmesį net į mažiausias detales, raides.

RAŠYTINIAI ŠALTINIAI
Kartais rašytiniai šaltiniai būna ilgi, juose gausu informacijos, kai kada ir nereikalingų žodžių. Susipažįstant su 
tokiais šaltiniais rekomenduojama juos sutrumpinti, sukonspektuoti, t. y. pabraukti veiksnį, tarinį, aplinkybę. 

PAVYZDYS
Apie parapinių mokyklų padėtį
Vabalninkas, 1782
Mokykla <...> yra pastatyta <...> kunigo lėšomis 1777 metais. Mokytojas Motiejus Karpavičius – tinkamas, 
mandagus, pusėtino būdo. Neblogai maitinamas klebonijoje, jokios algos negauna, išskyrus tai, ką tėvai iš 
malonės duoda už mokymą.

Perskaitę šaltinį pasižymime, kad šaltinis parašytas XVIII  a., Apšvietos laikotarpiu, Lietuvoje (Abiejų Tautų 
Respublikoje), yra apie mokyklas.

KARTOGRAFINIAI ŠALTINIAI
Pradedant nagrinėti Europos žemėlapį rekomenduojame jame susirasti Lietuvą ir atsižvelgti į šiuos patarimus:

1. Jeigu Pabaltijyje dar nėra valstybių, vadinasi, žemėlapis atspindi laikus iki XIII a.
2. Jeigu žemėlapyje jau yra Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, žemėlapis atspindi laikus nuo XIII  a. 
pabaigos iki 1569 m.
3. Jeigu žemėlapyje matome Abiejų Tautų Respubliką, žemėlapyje atspindėtas laikotarpis nuo  
1569 m. iki 1795 m.
4. Jeigu Lietuva ištirpusi Rusijos imperijos sudėtyje, tai laikai iki Pirmojo pasaulinio karo.
5. Lietuva tarpukariu neturi Vilniaus krašto.
Europos laikotarpius padeda nustatyti ir Vokietijos sienų kaita. Kiekvienas Vokietijos istorijos laikotarpis 
aiškiai atsispindi žemėlapiuose jau nuo Šventosios Romos imperijos istorijos laikų.

KLAUSIMAI, KURIŲ ATSAKYMĄ REIKIA PAGRĮSTI ŠALTINIO INFORMACIJA
Šiais klausimais tikrinamas gebėjimas dirbti su šaltiniais: Remdamiesi šaltiniu paaiškinkite... Atsakymą pagrįskite 
šaltinio (šaltinių) informacija... 
Atsakant į šiuos klausimus būtina tiesiogiai pasinaudoti šaltinių informacija. Atsakymas tvarkingai užrašomas 
taip:
Pagal A šaltinį... (pateikiama arba savais žodžiais perteikiama reikalinga to šaltinio citata).
Jeigu užduotyje rašoma remdamiesi pateiktais šaltiniais, tai turėtumėme pasiremti didesne dalimi pateiktų 
šaltinių.

KLAUSIMAI, Į KURIUOS ATSAKANT REIKIA PALYGINTI ŠALTINIUS:  
RASTI SKIRTUMUS IR PANAŠUMUS 
Norėdami ką nors palyginti pirmiausia nusistatome kriterijus, pagal kuriuos lyginsime. Tarkim, jeigu prašoma 
palyginti dvi istorines asmenybes, galime lyginti jų pažiūras, įsitikinimus, elgesį per įvairias situacijas, priimtus 
sprendimus.
Jeigu siekiame nurodyti lyginamų objektų panašumus, sakinį formuluojame taip:
A objektas, kaip ir B objektas, yra...
Abu objektai...
Jeigu norime parodyti lyginamų objektų skirtumus, sakinį formuluojame taip:
A objektas, kitaip negu...
A objektas yra toks, o B objektas – kitoks...

KLAUSIMAI, Į KURIUOS ATSAKANT REIKIA PAAIŠKINTI
Į šio tipo klausimus reikia atsakyti išsamiai, atskleidžiant savo supratimą ir žinias. Kartais reikia atsakyti keliais 
sakiniais. Perskaitęs atsakymą net su tema nesusipažinęs žmogus turi suvokti, ką jūs norėjote paaiškinti.

BENDRASIS ISTORIJOS ŽODYNAS
Šis žodynas – aiškinamosios paskirties. Jame esančios sąvokos aiškinamos ta prasme, kuria yra vartojamos 
istorijos mokyme(si).
Apibūdinimas  – nagrinėjamo objekto atskirų savybių, požymių, ypatumų ar visumos nusakymas, 
charakterizavimas.
Chronologinis laikotarpis – laikotarpis, kurio ribas apibrėžia skaičiai – datos.

 Amžius – laiko tarpas, apimantis 100 metų. Istorijoje skaičiuojamas einamasis šimtmetis
(dabar yra XXI a.).

 Dešimtmetis – laiko tarpas, apimantis 10 metų. Istorijoje skaičiuojamas einamasis dešimtmetis.
Jeigu nurodomas ne šio amžiaus dešimtmetis, privaloma nurodyti ir amžių. Prie dešimtmečio 
priskiriami ir paskutiniai dešimties metų periodo metai: tarkim, Lietuvos nepriklausomybė 
paskelbta XX a. 9 deš. pab. – 1990 m.

Ideologija (politinė teorija; politinė doktrina) – pažiūrų, įsitikinimų, pagrįstų įvairiomis dogmomis, teiginiais, 
teorijomis, visuma.
Istorinė sąvoka – žodis ar žodžių junginys, atspindintis bendruosius ir esminius objekto požymius, apibūdinantis 
daiktą ar reiškinį. Ilgainiui kito sąvokų vartojimo prasmė, jomis nusakomų daiktų ar reiškinių požymiai, dėl to 
sąvoka, žymima tuo pačiu žodžiu, istoriškai gali turėti ne vieną reikšmę. Pavyzdžiui, žodžiu magistras senovės 
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Trumpai apie leidinį
Istorijos pasitikrinamieji testai sudaryti pagal Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose (2008) pateiktą 
9 klasės istorijos kursą. Vadovaudamiesi šiomis programomis ir šiuolaikinės istorijos didaktikos pasiekimais 
mokiniams ir jų mokytojams siūlome:

1. Keletą rekomendacijų, kaip mokytis.
2. Diagnostinį užduočių paketą. Jis sudarytas iš pagrindinės mokyklos istorijos kurso (7–8 klasių). Užduotys 
mokytojui padės nustatyti devintokų pasiekimų lygį, pakartoti praeitų metų kursą, mokiniams – pasitikrinti, 
ką jie prisimena iš istorijos kurso, ir numatyti, kurias istorijos pažinimo sritis reikia stiprinti ir plėtoti.
3. Šešis užduočių paketus, leidžiančius pagerinti, įtvirtinti ir į(si)vertinti atskirų 9 klasės istorijos kurso 
temų pasiekimus. Kiekviename užduočių pakete yra:
 skyrelis „Ką pa(si)tikrinsime“, kuriame trumpai aprašyti šios mokymo(si) dalies istorijos

programos reikalavimai ir paaiškinta, ką padės į(si)vertinti pateiktos užduotys; 
 skyrelis „Kodėl tai svarbu“, kuriame trumpai apibūdintos nagrinėtos temos sąsajos

su šių dienų pasauliu ir paaiškinama jų svarba;
 testas, kurį atlikdami mokiniai pasitikrins žinias ir supratimą; 
 darbo su šaltiniais užduotys, kurias atlikdami mokiniai labiau pasitikrins gebėjimus

ir nuostatas.
4. Užduočių paketą, skiriamą visos 9 klasės kursui apibendrinti.

Taikant bet kurią mokymosi strategiją jums prireiks patarimų, kaip atlikti užduotis, ir Bendrojo istorijos žodyno, 
kuris padės suprasti kai kurias užduotyse vartojamas istorijos sąvokas.

PATARIMAI

TESTO ATLIKIMAS
Testas – tai užduotys, kuriose pateikiami keli atsakymo variantai, iš kurių reikia pasirinkti tik vieną. Atliekant 
skirtingų tipų užduotis tikrinamos ir žinios, ir supratimas. Klausimai, tikrinantys žinias, yra paprastesni  – 
vienas atsakymas aiškiai iš kitų išsiskiria tuo, kad yra teisingas. Pavyzdžiui (paryškinti atsakymai teisingi):
Pirmasis pasaulinis karas prasidėjo:

A. 1907 m. C. 1915 m.
B. 1914 m. D. 1918 m.

Sp
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gų
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as

Žinios        Patarimai

Užduočių atlikimas

Pasitikrinimas

1

2

3

1

2

Sp
ra

gų
 ša

lin
im

as

Sp
ra

gų
 ša

lin
im

as

Žinios  Patarimai

Užduočių atlikimas

Užduočių atlikimas

Pasitikrinimas

Pasitikrinimas

2

4

5

1 1

3 3

6 6

Paprastai mes patys susikuriame tinkamiausią būdą mokytis, tad atsakymų, kaip mokytis, tikrai žinome daug. 
Juos visus galima suskirstyti į dvi pagrindines strategijas:

 pirmiausia perskaitoma teorija (vadovėlio tema, kitų šaltinių medžiaga), įsidėmima reikalinga
informacija, išnagrinėjami patarimai, kaip taisyklingai atlikti užduotis, pasitikrinama, kaip
pavyko viską įsidėmėti ir pritaikyti konkrečioms užduotims.

 pirmiausia atliekamos užduotys, stebima, kokių žinių trūksta arba kokio tipo užduočių
nepavyksta tinkamai atlikti.

Kaip mokytis:
keletas patarimų ir svarbių sąvokų

Pasitikrinamieji 
istorijos testai 
9 klasei, p. 5–6. 

p. 69 p. 68–69
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XI–XII klasei

ISTORIJA
ISTORIJA. 
10 ŽINGSNIŲ 
EGZAMINO LINK

Jūratė Litvinaitė

Serija „Prieš egzaminą“, 
„Šviesa“, 2012 

Žaneta Vaškevičienė, 
Sigita Kaikarienė

Serija „10 žingsnių“, 
„Šviesa“, 2017 

ISTORIJOS 
UŽDUOTYS

Jūratė Litvinaitė

Serija „Prieš egzaminą“, 
„Šviesa“, 2014 

TRUMPAS 
ISTORIJOS 
KURSAS

Jūratė Litvinaitė

Serija „Prieš egzaminą“, 
„Šviesa“, 2014 

SKAITMENINIŲ 
INTERAKTYVIŲ 
ISTORIJOS UŽDUOČIŲ 
BANKAS 9-10 KLASEI 

Jūratė Litvinaitė

„Šviesa“, 2018 

BRANDOS 
DARBO GIDAS 
ABITURIENTAMS 

Jūratė Litvinaitė

„Šviesa“, 2017 

ISTORIJOS SKAITMENINIŲ 
INTERAKTYVIŲ 
UŽDUOČIŲ BANKAS 
„PRIEŠ EGZAMINĄ“ 

Jūratė Litvinaitė

„Šviesa“, 2019

LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUI(SI)

Pagal 2011 m. patvirtintą ir galiojančią istorijos brandos egzamino 
programą parengtame leidinyje nuosekliai ir išsamiai nagrinėjami 
svarbiausi pasaulio ir Lietuvos istorijos įvykiai, istoriniai asmenys, 
reikšmingiausios datos. Pateikiamos laiko juostos, užduotys (testai 
ir šaltiniai), bandomieji egzaminai, taip pat duodami visų užduočių 
atsakymai. Tai vienas plačiausių ir išsamiausių istorijos dalyko mo
komųjų leidinių, skirtų pasirengti egzaminui.

SKAITMENINIS TURINYS

• Skaitmeninių užduočių bankas IX–X kla
sei leis mokytojui patikrinti ir įvertinti mo
kinių žinias pagal atskiras temas. Užduotis 
galima naudoti dirbant iš įvairių vadovėlių 
kaip papildomas apklausos priemones, 
testus ar kontrolinius darbus.

• Interaktyvių užduočių banke „Prieš eg-
zaminą“ rasite trijų pasiekimų lygių užduo
tis 11–12 klasės istorijos žinioms bei ana
lizei pagilinti arba pakartoti. Mokslo metų 
eigoje užduotys taikytinos testams ir sava
rankiškiems mokinių darbams suformuoti. 
Užduotis galite priskirti susikūrę grupę 
skaitmeninėje aplinkoje EDUKA klasė in
dividualiai ar keliolikai mokinių išsyk. 

Skaitmeninių užduočių atsakymai rezul
tatui į(si)vertinti rodomi mokiniui iškart jas 
atlikus.

MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ KATALOGAS GIMNAZIJOS KLASĖMS 2020/2021 m. m.

Kiekvienas žingsnis – atskiras pasirengimo egzaminui etapas
Kiekviename žingsnyje mokiniai ras daug naudingų patarimų, pa
vyzdinių užduočių pagal skirtingus pasiekimų lygius, galės įsiver
tinti savo žinias ir gebėjimus, numatys tobulinimosi kryptis. 

 Mokymosi strategija ir metodika rengiantis istorijos egzaminui.

 Rašytinių šaltinių nagrinėjimas.

 Istorinės raidos supratimas.

 Orientavimasis istoriniame laike. Laiko skaičiavimas.

 Tinkamas istorijos sąvokų vartojimas.

 Istorinių asmenybių veiklos vertinimas.

 Iliustracijų nagrinėjimas.

 Statistinių lentelių, grafikų ir diagramų nagrinėjimas.

 Orientavimasis istorinėje erdvėje.

 Istorijos įvykių, reiškinių ir procesų vertinimas.

Trumpame istorijos kurse pateikiamas pagrindinių istorijos žinių 
sąvadas ir bandomieji egzaminai (teorija):
• svarbių istorinių asmenų ir datų sąrašai,
• bandomųjų egzaminų atsakymai.

Abu šiuos leidinius rasite https://klase.eduka.lt/ prie istorijos skaitmeninių užduočių banko 11–12 klasei PRIEŠ EGZAMINĄ

Praktiniam darbui skirtas leidinys, kuriame pateikiami:
• greitojo mokymosi žinių lentelės,
• užduotys (testai ir šaltiniai),
• bendrųjų sąvokų žodynas.
Taip pat yra pateikiami testų ir užduočių atsakymai.

„Brandos darbo gidas abiturientams“ – leidinys norintiems 
parengti pasirinkto dalyko brandos darbą. Sudarydami šį leidinį, 
numatėme dvejopą jo paskirtį: jame rasite teorines ir praktines 
rekomendacijas, pavyzdžius, kaip atlikti brandos darbą, taip pat 
planą ir veiklos formas, leidžiančias parengti darbą planingai, 
struktūruotai, rišliai. Leidinys pravers ir tiems, kas ieško aiškiai 
išdėstytos medžiagos įvairiems rašto darbams rengti, tobulinti.

IX–XII klasei

IX–XII klasei

„Brandos darbo gidas abiturientams“ – leidinys 
norintiems suprasti, kaip parengti mokymosi srities  
ir (ar) mokyklinio dalyko Brandos darbą. Sudarydami 
šį leidinį, numatėme dvejopą jo paskirtį. Pirmoji –  
tai teorinės ir praktinės rekomendacijos, pavyzdžiai, 
kaip atlikti Brandos darbą. Antroji – plano ir veiklos 
formų pateikimas, leidžiantis parengti darbą 
planingai, struktūriškai ir efektyviai.

„Brandos darbo gidas abiturientams“ yra skirtas 
veikti. Veikti sau priimtiniausiu būdu, atsižvelgiant  
į savo Brandos darbo temą: nebūtina nagrinėti visų 
knygos dalių, pasirinkite tik tas, kurios Jums yra 
aktualios ir reikalingos atskirame Brandos darbo 
rengimo etape. 

Pasirinkite sau tinkamas rekomendacijas  
ir siūlomas darbo formas: Jums suteikiama 
laisvė sukurti unikalų ir originalų darbą.
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Jūratė Litvinaitė

BRANDOS 
DARBO 
GIDAS 
ABITURIENTAMS

 Brandos darbo rengimo žingsniai
 Temų pavyzdžiai
 Teoriniai ir praktiniai patarimai
 Rekomendacijos, kaip pristatyti Brandos darbą

PILIETIŠKUMO PAGRINDAI 
IR LAISVĖS KOVŲ 
ISTORIJA. VADOVĖLIS 
IX–X KLASEI 

PILIETIŠKUMO PAGRINDAI 
IR LAISVĖS KOVŲ 
ISTORIJA. UŽRAŠAI 
IX–X KLASEI

Salomėja Bitlieriūtė, A. Jakubčionis

„Šviesa“, 2012 

Salomėja Bitlieriūtė

„Šviesa“, 2016 

ISTORIJA
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GEOGRAFIJA

LEIDINIAI PAPILDOMAM MOKYMUI(SI)

XI–XII klasei

GEOGRAFIJA. 
10 ŽINGSNIŲ 
EGZAMINO LINK

GEOGRAFIJA

Genovaitė Kynė 

Serija „Prieš egzaminą“, 
„Šviesa“, 2013 

Šarūnas Gerulaitis,
Jolita Milaknienė

Serija „10 žingsnių“, 
„Šviesa“, 2017 

Ši mokomoji knyga skirta 9–12 klasių mokiniams, ketinantiems 
savarankiškai rengtis geografijos brandos egzaminui. Ja kaip 
pagalbine medžiaga kartojimui gali naudotis ir šiose klasėse 
(9–12) dirbantys geografijos mokytojai.

Tam, kad mokiniai galėtų įsivertinti, leidinio pabaigoje pateikia
mi testų atsakymai ir kontūriniai žemėlapiai geografiniams ob
jektams pasikartoti ir žymėti. Leidinys iliustruotas žemėlapiais, 
kartoschemomis, diagramomis ir piešiniais.

10 žingsnių – 10 svarbių geografijos pamokose ugdomų gebėjimų:

 Geografinės padėties nustatymas;

 Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje;

 Rašytinių šaltinių skaitymas ir analizė;

 Žemėlapių skaitymas ir analizė;

 Statistinių ir grafinių vaizdų skaitymas ir analizė;

 Gamtinių ir visuomeninių reiškinių bei procesų analizė;

 Krypčių nustatymas, skaičiavimas, matavimas;

 Grafinis vaizdavimas;

 Tyrimas ir interpretavimas;

 Regiono apibūdinimas bei visuotinių problemų nagrinėjimas.

SKAITMENINIS TURINYS

SKAITMENINIŲ 
INTERAKTYVIŲ 
GEOGRAFIJOS 
UŽDUOČIŲ 
BANKAS 
9–10 KLASEI  

„Šviesa“, 2018 

GEOGRAFIJOS 
SKAITMENINIŲ 
INTERAKTYVIŲ 
UŽDUOČIŲ 
BANKAS „PRIEŠ 
EGZAMINĄ“ 

„Šviesa“, 2019

IX–XII klasei

• Skaitmeninių užduočių bankas IXX klasei leis mokytojui patikrinti ir įvertinti mokinių žinias pagal atskiras temas. Užduotis 
galima naudoti dirbant iš įvairių vadovėlių kaip papildomas apklausos priemones, testus ar kontrolinius darbus.   

• Interaktyvių užduočių banke 
„Prieš egzaminą“ rasite trijų pasie
kimų užduotis 11–12 klasės geogra
fijos žinioms bei analizei pagilinti 
arba pakartoti. Mokslo metų eigoje 
užduotys taikytinos testams ir 
savarankiškiems mokinių darbams 
suformuoti. Taip pat naudotinos ir 
diagnostiniam vertinimui prieš pat 
geografijos egzaminą. Užduotis 
galite priskirti susikūrę grupę skai
tmeninėje aplinkoje EDUKA klasė 
individualiai ar keliolikai mokinių 
išsyk. Skaitmeninių užduočių atsa
kymai rezultatui į(si)vertinti rodomi 
iškart mokiniui jas atlikus.
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UŽSIENIO KALBOS
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TOP NAUJIENA
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IX–XII klasei

NAUJIENA

LEARN AND 
SPEAK 
LITHUANIAN

Teresė Ringailienė

„Šviesa“, 2020 

Norintiems mokytis lietuvių kaip užsienio kalbos: A1–A2 
Leidinys skirtas užsieniečiams mokyti(s) lietuvių kalbos A1–A2 lygiu 
savarankiškai ar mokytojui padedant. Informacija pateikiama taip, kad 
būtų ugdomos visos kalbinės veiklos sritys: 

 skaitymas, 

 rašymas,

 klausymas, 

 kalbėjimas. 

Daugiausia dėmesio skiriama komunikacinėms kompetencijoms, lavi
nami gebėjimai bendrauti lietuvių kalba realiose situacijose: susipažįs
tant, bendraujant, užsisakant maistą, keliaujant, pasakojant apie šeimą, 
savo pomėgius ir t. t. 
Gramatika pateikiama ypač paprastai, suprantamai, kad medžiaga galėtų 
naudotis kuo platesnė auditorija, įskaitant ir tuos, kurių gimtoji kalba savo 
sandara labai skiriasi nuo lietuvių. Užduotys paįvairinamos glausta infor
macija apie Lietuvos kultūrą, istoriją, mitologiją, gyvenseną. 
Užduočių garso įrašai suteiks galimybę išmokti dažniausiai vartojamas 
frazes, greičiau suprasti lietuviškai kalbančius ir kalbėti patiems.

IX klasei XI–XII klasei
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X klasei

 In spoken language, 
you can hear such 

diminutives as labukas, 
ačiukas, or ikiukas.

 Around 80% of Lithuanians 
own a flat or a house.  

It’s untypical to rent a place 
unless you’re a student.

  Read and listen to the dialogue.

1  Naujas butas

Iraklis

Kristina

Labas!

Viskas gerai? Atrodai pavargusi.

Į naują butą? Sveikinu! Gal pirkote?

Džiugu! Kiek kambarių?

Ankstesnis butas tau labai nepatiko, 
ar ne?

Ne kas... O šis butas su baldais?

Tai kada įkurtuvės? Kitą savaitgalį?

Labukas!

Aa, taip taip, truputį – savaitgalį 
persikėlėme į naują butą.

Ne, išsinuomojome, radome didesnį ir 
patogesnėje vietoje.

Du, bet erdvūs! Ir erdvi virtuvė. 
Be to, puikus vaizdas pro langą, yra 
balkonas, netoli ramus parkelis ir upė. 
Svajonių namai!

Butas gal ir nieko, bet negalėjau 
pakęsti tų tamsių virtuvės sienų... 
Ir turėjome tik vieną nedidelį 
kambariuką. Be to, nuolat gedo senas 
šaldytuvas, o savininkas nenorėjo 
pirkti naujo.

Kristina: Taip, svetainėje turime 
patogią sofą, medinę spintą 
knygoms, elegantišką staliuką, 
minkštą žalią kilimą. Virtuvėje nauja 
buitinė technika, gražios spintelės. 
Tik gėlių nėra! Bet čia ne bėda, 
nusipirksiu.

Kodėl gi ne!

1.   Answer the questions.

1. Kodėl Kristina pavargusi? 4. Ko jos bute dar nėra?
2. Kur yra jos butas? 5. Kas yra įkurtuvės?
3. Koks buvo jos butas anksčiau?

2.   a Underline the nouns in the dialogue referring to objects at home. Can you 
add some more nouns yourself?

b Study the words related to home in the Vocabulary Section (p. ...). 

c What is in the picture? Write down the word.

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

175U N I T  7     HOM E S W EE T  HOM E .174

2.  The weather

a  Fill in the table. Some verbs may be used more than once. Listen and 
check.

debesuotas, pučia, lietingas, sninga, lyja, saulėtas / vėjuotas, krinta, plaukia / tvyro, 
šviečia, žvaigždėtas, slenka, sniegingas

Noun Verb (that goes with the noun) Adjective
1 lietus
2 vėjas
3 saulė
4 debesis
5 sniegas
6 rūkas
7 mėnulis
8 žvaigždė

b  Match the word with the picture. Listen and check.

1 2 3 4

5 6 7 8

    šalta
    šilta 
    slidu 
    giedra

 According to meteorologists, there are 
only about 28 hours of sunshine during all 

December in Lithuania.

 GRAMMAR

1.   a Reflexive verbs indicate that the action is performed by the speaker 
himself/herself. E.g. aš prausiuosi – I wash myself.

b There are three types of reflexive verbs in the present tense: A-type, 
I-type, and O-type (the same as for non-reflexive verbs). A distinctive feature 
of these verbs is the particle -si or just -s for the first and second person 
plural.

A-type
džiaugtis, 
džiaugiasi, 
džiaugėsi

I-type
ilsėtis, 
ilsisi, 
ilsėjosi

O-type
mokytis, 
mokosi, 
mokėsi

Aš džiaugiuosi ilsiuosi mokausi
Tu džiaugiesi ilsiesi mokaisi

Jis, ji džiaugiasi ilsisi mokosi
Mes džiaugiamės ilsimės mokomės
Jūs džiaugiatės ilsitės mokotės

Jie, jos džiaugiasi ilsisi mokosi

c Underline the correct option.

1. Dabar jaučiuosi / jaustis neblogai.
2. Mes džiaugtis / džiaugiamės, kad atvažiavote.
3. Ar tau patinka mokytis / mokosi lietuvių kalbos?
4. Savaitgalį reikia ilsėtis / ilsisi. 
5. Kaip jūs šiandien jaučiasi / jaučiatės?
6. Šiandien negalėsime susitikti, aš ruošiuosi / ruošiasi egzaminui.
7. Mes labai džiaugiasi / džiaugiamės šiltu oru.
8. Mano draugė šiandien ilsisi / ilsiuosi ir nieko nedaro.

The endings of the first and 
second person singular are 
the same for the A-type and 

I-type (e.g. džiaugiuosi, 
ilsiuosi)

    karšta
    drėgna
    sausa
    tvanku

217216 U N I T  8     DOC TOR ! ! !

Learn and Speak Lithuanian, 
p. 174–175, 216–217.  

p. 74 p. 74 p. 75
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RUSŲ KALBA RUSŲ KALBA

XI–XII klasei

RUSŲ KALBOS 
GRAMATIKA SU 
PRATIMAIS A1–B2

Anna Jankelevič

„Šviesa“, 2014

MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ KATALOGAS GIMNAZIJOS KLASĖMS 2020/2021 m. m.

IX klasei

X klasei

V DOBRYJ PUT! 
A 2.1. RUSŲ KALBOS 
VADOVĖLIS. 
KETVIRTIEJI 
MOKYMO METAI

V DOBRYJ PUT! 
A2.2. RUSŲ KALBOS 
VADOVĖLIS. 
PENKTIEJI 
MOKYMO METAI

V DOBRYJ PUT! A 
2.1. RUSŲ KALBA. 
PRATYBŲ SĄSIUVINIS. 
KETVIRTIEJI 
MOKYMO METAI

V DOBRYJ PUT! 
A2.2. RUSŲ KALBA. 
PRATYBŲ SĄSIUVINIS. 
PENKTIEJI 
MOKYMO METAI

Liubov Valinčienė, 
Jelena Brazauskienė

„Šviesa“, 2011

Liubov Valinčienė, 
Jelena Brazauskienė

„Šviesa“, 2012

Liubov Valinčienė, 
Jelena Brazauskienė

„Šviesa“, 2011

Liubov Valinčienė, 
Jelena Brazauskienė

„Šviesa“, 2012

Vadovėlis

Vadovėlis

Pratybų sąsiuvinys

Pratybų sąsiuvinys

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

Interaktyvių užduočių 
bankas

Interaktyvių užduočių 
bankas

Skaitmeninis vadovėlis

Skaitmeninis vadovėlis

Mokytojo knyga

Mokytojo knyga

Gramatikos mokomasi per kontekstą:
• Pateikiama daug autentiškų kalbos pavyzdžių (žodžių ir sakinių), atitinkančių rusų kal

bos normas.
• Gramatikos koncepcija paremta šiuolaikinės rusų kalbos moksline gramatika bei gre

tinamąja rusų ir  lietuvių kalbų gramatika. 

Aiški:
• Funkcionalus ir logiškas skyrių, temų ir potemių išdėstymas.
• Kalbų gretinimas palengvina svetimos kalbos sandaros suvokimą ir skatina išsamiau 

pažinti gimtąją kalbą, geriau suvokti jos reiškinius.
• Siūlomos įvairios išsamios medžiagos pristatymo formos: sąvokų apibrėžtys, aiškina

masis tekstas, schemos, lentelės, žodžių ir jų formų sąrašai.
• Gausi pratimų sistema padeda tobulinti gramatinių formų darybos ir vartojimo įgū

džius bei kalbinius gebėjimus. Tinka egzaminui.
• Susisteminta rusų kalbos mokėjimo A1–B2 lygių gramatika. Atsakymai – www.sviesa.lt. 

Lanksti:
• Gramatika lengvai suvokiama visiems, kurie mokosi rusų kalbos savarankiškai ar pa

dedami mokytojo.

Glausta:
• Glaustai ir suprantamai aiškinami svarbiausi praktinės gramatikos reiškiniai.
• Apžvelgiamos pagrindinės rusų kalbos gramatikos taisyklės.

Praktiška:
• Leidinį sudaro teorija ir pratimai.
• Teorija dėstoma lietuvių kalba.
• Medžiaga sisteminama lentelėse, gausu pavyzdžių, aptariami specifiniai pratimai pa

deda atpažinti, suprasti ir savarankiškai taikyti gramatinius reiškinius.
• Atsakymai pateikiami www.sviesa.lt prie leidinio anotacijos arba pasiekiami                    

per QR kodą leidinio viršelyje.
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MENINIS UGDYMAS, 
TECHNOLOGIJOS

IX klasei XI–XII klasei
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X klasei

MUZIKA

IX klasei

XI–XII klasei

MUZIKA. 
VADOVĖLIO 
KOMPLEKTAS 
IX KLASEI  

MUZIKOS MOKYMOSI 
KOMPLEKTAS XI–XII KLASEI 

Žydrė Jautakytė, Kristina ŽebrauskaitėŠileikienė

Serija „Atrask“, „Šviesa“, 2014

Arvydas Girdzijauskas  

Serija „Menų dirbtuvės“, „Šviesa“, 2014

Vadovėlis

Kūrybinės užduotys

Užrašai

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

GrojaraštisLaiko juosta  

Skaitmeninis vadovėlis Mokytojo knyga, priedai
Veiklos planas

Š

V R

P

ISBN 978-5-430-06367-2 
© Titas Petrikis, 2014
© Leidykla „Šviesa“, 2014
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Titas Petrikis

›

Serijos ATRASK muzikos vadovėlių 9 ir 10 
klasei mokymosi komplektai skiriami šiuo-
laikiniams mokiniams mokytis tiriant.
•  Skatina tyrinėti šaltinius.
•  Motyvuoja domėtis įvairia muzika.
•  Pateikia įrankius interpretacijai.
•  Žadina norą mokytis ir įsivertinti.
•  Moko pagrįsti savo nuomonę, argumen

tuoti, diskutuoti.
Serijos ATRASK muzikos vadovėlių 9 ir 10 
klasei mokymosi komplektą sudaro:
•  Vadovėlis
•  Melomano užrašai
•  Interaktyvi laiko juosta www.sviesa.lt
•  Mokytojo knyga, veiklos planai, priedai, 

grojaraštis ir skaitmeniniai ištekliai 
 www.eduka.lt
Įrankis mokiniui „Interaktyvi laiko juosta“ 
skirta vizualizuoti epochų kultūrinius ir muzi
kos įvykius. Joje mokinys ne tik ras svarbiau
sius muzikinius įvykius, faktus, žymių muzikų 
biografijas, bet ir galės ją savarankiškai pildyti 
tyrinėdamas ir atrasdamas naujus muzikinius 
reiškinius. Ją galima parsisiųsti iš svetainės 
www.sviesa.lt (žr. prie vadovėlių anotacijos). 
Kaip mokomasi tiriant? 
Užduotims atlikti reikiamą informaciją jaunie
ji melomanai ras vadovėlyje, interaktyvioje 
laiko juostoje, grojaraštyje. Mokytojo kny
goje pateikiami detalieji pamokų planai, pa
mokos temos akcentai, duodama patarimų, 
kaip dirbti su „Melomano užrašais“.

KLASĖ
https://klase.eduka.lt/

Mokytojo knyga

11–12
Technologijos

p. 77 p. 78–79

p. 80–81 p. 81

p. 81

p. 77



7978 MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ KATALOGAS GIMNAZIJOS KLASĖMS 2020/2021 m. m.

MUZIKAMUZIKA
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X klasei

MUZIKA. 
VADOVĖLIO 
KOMPLEKTAS 
X KLASEI 

Žydrė Jautakytė, Kristina ŽebrauskaitėŠileikienė

Serija „Atrask“, „Šviesa“, 2014

Vadovėlis Užrašai

KLASĖ https://klase.eduka.lt/

GrojaraštisLaiko juosta  Skaitmeninis vadovėlis Mokytojo knyga, priedai
Veiklos planas

Š

V R

P

ISBN 978-5-430-06468-6

© Žydrė Jautakytė, 2015
© Kristina Žebrauskaitė-Šileikienė, 2015
© Leidykla „Šviesa“, 2015

›
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Žydrė Jautakytė
Kristina Žebrauskaitė-Šileikienė

52

Neoklasicizmo muzikos bruožai
Apie 1920 metus atsirado nauja stilistinė kryptis, neoklasiciz-
mas, prieštaraujanti viskam, kas romantiška, taigi ir impresio-
nizmui bei ekspresionizmui. Neoklasicistai grįžo prie to, kas 
pastovu, patikima, autoritetinga – tonalumo, tradicinių kūrinių 
formų, racionalios kūrybos. Kompozitoriai kliovėsi klasicizmo ir 
ypač baroko muzikos kūrybos principais, derino juos su naujo-
mis išraiškos priemonėmis. Prisiminkite: baroko epochoje vyravo 
polifoninis stilius, fugos, concerto grosso ir siuitos žanrai, klasiciz-
mo – homofoninė faktūra, sonatos forma, sonatinis simfoninis 
ciklas, nedidelis simfoninis orkestras, susiformavo styginių 
kvartetas.

Žymiausias neoklasicizmo atstovas – Igoris Stravinskis, nors ši 
kryptis buvo tik vienas iš jo kūrybos etapų. Po I pasaulinio karo, 
nusivylęs Rùsija ir bolševikų revoliucija, jis ėmė laikyti save 
pasaulio piliečiu, rečiau naudojo rusų folkloro elementus, ėmė 
gilintis į J. S. Bacho kūrybą.

Orkestrinė ir instrumentinė muzika
Neoklasicistų pagarbą tradiciniam simfoniniam žanrui bene 
geriausiai išreiškia S. Prokofjevo Pirmoji, „Klasikinė“, simfoni-
ja (1917), parašyta J. Haidno laikų orkestro sudėčiai. Lengva, 
giedra, kiek šelmiška muzika taikliai perteikia būdingą J. Haidnui 
stilių, bet joje ryškus ir paties S. Prokofjevo braižas. Prisiminkite: 
iki L. van Bethoveno orkestrą sudarančių vienarūšių medinių pu-
čiamųjų instrumentų (fleitų, klarnetų, obojų, fagotų) buvo po du. 

Simfonijos žanrą savitai traktavo I. Stravinskis: jo „Psalmių sim-
fonija“ (1930) skirta chorui ir orkestrui, kuris papildytas dviem 
fortepijonais, tačiau be smuikų, altų ir klarnetų.

Sceninė muzika
Kurdami operinę muziką, neoklasicistai sugrįžo prie žanro 
ištakų – rėmėsi antikiniais siužetais, rašė tradicinės formos 
muzikinius numerius – arijas, duetus, chorus. Vienas ryškiausių 
pavyzdžių – I. Stravinskio „Edipas Karalius“ (1927), atliekama 
lotynų kalba. Šioje operoje labai mažai sceninio veiksmo, todėl 
ji vadinama dar ir opera oratorija.

Baleto kūrėjai taip pat žvalgėsi į senųjų meistrų kūrybą. S. Dia- 
gilevo užsakytą muziką baletui „Pulčinela“ (1920) I. Stravinskis 
parašė remdamasis italų kompozitoriaus Džovanio Batistos Per-
golezio (Giovanni Battista Pergolesi, 1710–1736) melodijomis. 
S. Prokofjevas vieną iš savo baletų „Romeo ir Džuljeta“ (1935) 
sukūrė pagal Renesanso genijaus V. Šekspyro dramą. Šiame 
kūrinyje savita, vietomis šmaikščia muzikos kalba perteikiama 
nelaiminga jaunuolių meilės istorija, skamba daug leitmotyvų 
(Džuljetos, Montekių ir Kapulečių...).

4. NEOKLASICIZMAS
I pasaulinis karas parodė, kad technologinė pažanga ir modernumas nėra vien gėris ir gali 
tapti griaunančia jėga. Žmonės vėl atsigręžė į tradicines vertybes. Kaip, jūsų nuomone, tai 
atsispindėjo muzikoje?

1993 m. Lietuvõs nacionaliniame dramos ir baleto 
teatre pastatytame S. Prokofjevo balete „Romeo ir 
Džuljeta“ pagrindinį vaidmenį sukūrė primabalerina 
Eglė Špokaitė (g. 1971). Spektaklis išsiskyrė įdomiais 
režisūriniais sprendimais: orkestras buvo susodintas 
scenoje ir taip tarsi atskyrė nesutariančias šeimas; 
mirusių herojų rankas spektaklio pabaigoje sujungė 
dirigentas.

Įkvėpimo iš senųjų epochų palikimo sėmėsi 
ir vokiečių kompozitorius Karlas Orfas (Carl 
Orff, 1895–1982). Kantatą „Carmina Burana“ 
(lot. Bavarijos dainos, 1936) jis parašė pagal 
viduramžių pasaulietinių dainų rinkinio, rasto 
benediktinų vienuolyne, tekstus. Manoma, 
kad šias dainas, lengvabūdiškai apdainuojan-
čias meilę, linksmybes ir puotas, galėjo sukurti 
klajojantys dainiai, pritaikę savo eilėms bažny-
tines melodijas.

41–42
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Rusų pianistas ir dirigentas Sergejus 
Prokofjevas (1891–1953), kaip ir I. Stra-
vinskis, kurį laiką gyveno Prancūzjoje, 
JAV, bet galiausiai visam laikui grįžo 
į tėvynę. Čia patyrė didelių kūrybinių 
suvaržymų ir tai lėmė kandų, groteskiš-
ką kūrybos toną.

K. Orfas atrado, kad kai kuriuos neeuropietiškos kilmės mušamuosius instrumentus 
tiktų naudoti per muzikos pamokas, ir sukūrė vaikų muzikinio ugdymo sistemą, grįstą 
grojimu tokiais instrumentais (metalofonais, ksilofonais). Jo pasiūlytų instrumentų 
rinkinys vadinamas Orfo orkestru.

DISKUSIJAI
Kodėl kompozitoriai atsigręžė į 
senesnių epochų muziką?

Ar neoklasicistų muzika panaši 
į Venos klasikų? Pagrįskite savo 
atsakymą: nurodykite panašumus, 
skirtumus.

Kaip manote, kodėl lietuviams arti-
ma klasikinės muzikos tradicija?

GROJARAŠTIS
Sergejus Prokofjevas.  
Baletas „Romeo ir Džuljeta“.  
„Džuljeta – mergaitė“, „Montekiai ir 
Kapulečiai“

Igoris Stravinskis.  
Baletas „Pulčinela“. Uvertiūra

Igoris Stravinskis.  
Opera oratorija „Edipas Karalius“.  
Jokastės arija „Nonn’ Erubescite,  
Reges“ („Ar ne gėda jums, karaliai“) 

Sergejus Prokofjevas.  
Simfonija Nr. 1 D-dur „Klasikinė“.  
I dalis

Igoris Stravinskis.  
„Psalmių simfonija“

Karlas Orfas.  
Kantata „Carmina Burana“. „O Fortu-
na“ („O, Fortūna“)

Paulius Hindemitas.  
„Ludus tonalis“. Preliudas ir postliudas 

Balys Dvarionas.  
Sonatina C-dur

Eduardas Balsys.  
Baletas „Eglė žalčių karalienė“

 p. 64–65

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI
Fugètė
Sonatinà

Kamerinė muzika
Kamerinei neoklasicistų muzikai didelės įtakos turėjo baroko kompozito-
riaus J. S. Bacho kūryba. Tai iliustruoja vokiečių neoklasicizmo pradininko 
Pauliaus Hindemito (Paul Hindemith, 1895–1963) polifoninis ciklas for-
tepijonui „Ludus tonalis“ („Garsų žaismas“), sukurtas pagal J. S. Bacho pre-
liudų ir fugų ciklą „Gerai temperuotas klavyras“. Jį sudaro preliudas, 12 fugų 
ir interliudų nuo visų chromatinių garsų, postliudas. Įdomu, kad, apvertus 
postliudo natas aukštyn kojomis, gaunama pirmoji pjesė – preliudas. 

Neoklasicizmas lietuvių muzikoje
Lietuvių kompozitoriai, nors ir taikė naujoviškas išraiškos priemones, nuo 
klasikinės muzikos tradicijos nebuvo nutolę. Ja rėmėsi ir romantizmo lai-
kotarpiu kūrę pirmieji lietuvių kompozitoriai, ir XX amžiaus antros pusės 
kūrėjai. Ankstesnių epochų bruožų turi M. K. Čiurlionio fugos ir fugetės, 
Balio Dvariono koncertai ir sonatinos fortepijonui, Juliaus Juzeliūno kon-
certai, kvartetai ir sonatos, Osvaldo Balakausko kūryba.

 Užduotys ir jų atlikimo ypatumai

 Refleksijos 
 užduotis

 Kiekviena pamoka pradedama klausimais, padėsiančiais įsivertinti patirtį, prisiminti, ką jau 
žinote.

 Epochų 
 langai

 ”Melomano užrašuose“ rasite įdėtinį lapą – vadinamuosius Epochų langus. Tai lentelė, skirta 
svarbiausiai informacijai apie Vakarų muzikos istorijos epochas susisteminti. Nagrinėdami 
vadovėlio, interaktyvios laiko juostos ir kitus tekstus pildykite Epochų langus pagal nurodytus 
kriterijus. Kitoje šio lapo pusėje rasite patarimų, kaip apibūdinti ir interpretuoti klausytus 
kūrinius.

 Informacijos  
 langas

 Kai kuriose temose rasite Informacijos langą, kuriame jau parašyta svarbiausia informacija,  
arba vadovėlio ir kitų šaltinių informaciją pagal nurodytus kriterijus jums reikės apibendrinti 
patiems.

 Muzikos klausymosi  
 užduotis

 Šios užduotys yra svarbiausios. Muziką pažinti stengsitės mąstydami, analizuodami, vertindami. 

Sveiki, melomanai!
Atsivertėte muzikos mokymosi sąsiuvinį, kuris yra komplekto 

„Muzika 10“ dalis. Melomãnas – tai žmogus, labai mėgstantis 
muziką. Tikimės, kad daugelis jūsų jau esate melomanai. Kiti, jei 

nuoširdžiai atliksite užduotis ir gilinsitės į muzikos reiškinius, ilgainiui 
taip pat tokie tapsite. Muzikos pasaulis platus ir įvairus, čia kiekvienas gali 

rasti ką nors sau artimo, netikėto, įdomaus.

6

 Muzikavimo 
 užduotis

 Kaip ir praeitais metais, atliksite muzikavimo – dainavimo ir grojimo – užduotis. Jei mokotės muzikos 
papildomai, galėtumėte pademonstruoti savo patirtį klasei ir prisiimti sudėtingesnes atliekamų kūrinių 
partijas.

 Kūrybinė 
 užduotis

 Šiais mokslo metais atliksite kelias kūrybines užduotis. Jos susijusios su nagrinėjamomis muzikos 
temomis ir pagelbės jas geriau suprasti. 

 Tyrimo (probleminė) 
 užduotis

 Šias užduotis geriausia atlikti poromis ar grupėmis. Tai aktualūs, probleminiai nagrinėjamos muzikos 
temos klausimai, skatinantys mąstyti ir diskutuoti, gilintis į svarstomą problemą, kritiškai vertinti 
informaciją. Diskutuodami turėsite galimybę susipažinti su įvairiais požiūriais ir juos palyginti, išsakyti 
savo nuomonę.  
Kad ją tinkamai suformuluotumėte, argumentuotumėte ir išsakytumėte, turėsite atkreipti dėmesį į 
muzikos pasaulio reiškinius, pasitelkti kitų dalykų žinių, sisteminti patirtį. Taip pat analizuoti žodinius ir 
natų tekstus, klausomus muzikos kūrinius pagal tam tikrus iš anksto nurodytus kriterijus.

 Atradimo 
 užduotis

 Tai ilgalaikės – kelių savaičių – tyrimo arba kūrybinės užduotys. Kartu su klasės draugais ar individualiai  
rinksite medžiagą, rengsite pranešimus, kursite kompozicijas, istorijas. Kad darbas vyktų sklandžiai, 
skyriaus pamokose rasite priminimų, patarimų, klausimų.

 Hitas

 Rašykite komentarą – trumpai apibūdinkite, ką sužinojote, išmokote, kas labiausiai patiko, kas nepavyko.  
Per apibendrinamąsias pamokas įvertinkite savo pasiekimus, pažangą.

 Idėja

 Tai rekomendacinis pasiūlymas tobulintis, kvietimas pamąstyti, įsivertinti, pabūti su savimi, kurti naują 
sąsają su muzika.

 Individualus darbas

 Darbas poromis

 Grupinis darbas

7

Muzika. Vadovėlio X kl. (serija „Atrask”) atlanka, p. 52–53. Melomano užrašai (serija „Atrask”). X kl. užrašų atlanka, p. 52–53.
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DAILĖ / TECHNOLOGIJOSDAILĖ

IX–X klasei

DAILĖ. 
VADOVĖLIO KOMPLEKTAS IX–X KLASEI    

Irena Staknienė, Rima Tuinylaitė, Romualda Zareckienė

„Šviesa“, 2013

Vadovėlis Kūrybinių užduočių 
sąsiuvinis   

KLASĖ
https://klase.eduka.lt/

Skaitmeninis vadovėlis Mokytojo knyga, priedai
Veiklos planas

1 sk yrius.  Pr is iminkime dai lės  kalbą  16

Vaizduojamosios dailės kūriniai pagal vaizdavimo temas skirsto-
mi į žanrus. Prisiminkite, kaip piešėte ar tapėte peizãžą, natiurmòrtą 
ar portrètą, vaizdavote mylimus gyvūnus ar savo kasdienio gyvenimo 
scenas. Kūriniai, vaizduojantys gyvūnus, priskiriami prie animalstinio 
žanro, o kasdienio gyvenimo scenos – prie buitnio žanro. Svarbių žmo-
nijos gyvenimo įvykių vaizdavimas būdingas istòrinio žanro kūriniams. 
Prie šio žanro priskiriami ir mitologinių ar religinių temų dailės kūriniai. 
Religinių temų kūriniai dar vadinami sakrãlinės dails kūriniais.

Tyrinėdami dailę dažname tam tikro žanro kūrinyje įžvelgiame kitų 
žanrų požymių. Asmens portrete ar istorinio žanro kūrinyje aptinkame 
peizažo, natiurmorto ar animalistinio žanro motyvų ir pan. Yra vaiz-
duojamosios dailės kūrinių, pasakojančių apie vidinius žmogaus pojū-
čius, būsenas, ir tokius kūrinius sunku priskirti prie kurio nors žanro. 
Tada svarbus tampa žiūrovas, jo įžvalgos ir meno suvokimo patirtis.

Vaizduojamosios dailės žanrai

ŠIANDIEN
• Prisiminsime dailės žanrus, ką 

jie vaizduoja.

• Pasirinksime vaizduojamosios 
dailės šaką ir kursime norimo 
žanro kūrinį.

• Mums reikės pasirinktai dailės 
šakai tinkamų medžiagų ir 
įrankių.

Antanas Samuolis. Natiurmortas. 1930 m. Drobė, aliejus

Albrechtas Diureris (Albrecht Dürer). 
Raganosis. 1515 m. Medžio raižinys

Jonas Švažas. Piliẽs skersgatvis Vlniuje. 
1973 m. Drobė, aliejus

3
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PASIDALYKIME MINTIMIS
1  Kokios temos vaizduojamos šiuose kūriniuose, prie 

kurio žanro juos priskirtumėte? Kodėl? (Žr. p. 23.)
2  Kuriuose iš kūrinių derinami kelių žanrų motyvai? 

Kaip šie motyvų deriniai padeda atskleisti kūrinio 
siužetą, idėją? 

3  Kuo skiriasi šių kūrinių raiška? Kuriai dailės šakai jie 
priskirtini? Kodėl?

4  Raskite vadovėlyje kūrinių, kurių negalėtumėte 
priskirti prie kurio nors žanro. Kodėl? Atsakymą 
pagrįskite.

UŽDUOTIS
Laisvoji raiška
Pagalvokite, kokio žanro kūrinį norėtumėte kurti. Nusipieš-
kite keletą eskizų. Nuspręskite, kokiu būdu savo sumanymą 
galėtumėte perteikti geriausiai (piešti, tapyti, lipdyti, apli-
kuoti, raižyti). Pristatydami savo kūrinį paaiškinkite, kokį 
raiškos būdą pasirinkote, ir pasirinkimą pagrįskite. Apibū-
dinkite kūrinio dailės šaką ir meninius bruožus. 

Gediminas Pranckevičius. Žemutinės pilies atkariavimas 1661 metais. 2005 m. 
Projektas, skirtas valdovų rūmams

Romualdas Kvintas. Doram 
Vlniaus miesto piliečiui daktarui 
Cemachui Šabadui ir šio miesto 
žydams atminti. 2007 m. Vlnius

ŽODŽIŲ BANKAS
• Animalìstinis žánras

• Buitìnis žánras

• Grãfika

• Istòrinis žánras

• Natiurmòrtas

• Peizãžas

• Portrètas

• Skulptūrà

• Tapýba

• Vaizdúojamoji dailė̃

Tadas Goreckis. Aklas elgeta su berniuku. 
1843 m. Drobė, aliejus

 

DAILÈ IX-X KLASEI

INTERACTIVE ART TEACHER’S BOOK FOR 

GRADES 9 AND 10

 IRENA STAKNIENÉ, RIMA TUINYLAITÉ

SVIESA

LITHUANIA

 AWARDED TO:

TITLE

SUBJECT

AUTHORS

PUBLISHER

COUNTRY

www.belma-award.eu 2014

Chairman of the Jury

SPECIAL
PRIZE

OF THE JURY

CAT IV

Mokomasis komplektas „Dailė IX–X klasei“ padės sisteminti ir gilinti mokinių meninės raiškos ir 
dailės pažinimo patirtį, logiškai pereiti prie sąmoningo ir aktyvaus praeities ir dabarties meninių 
idėjų pažinimo, interpretacijos ir vertinimo. 

Dailės mokymosi komplektas IX–X klasei:
•  Integruotas dailės raiškos ir pažinimo procesas.
•  Netradicinės pamokos, įdomi projektinė veikla, siūlymas išbandyti tradicinės ir šiuolaikinės dai

lės raiškos medžiagas ir reikmenis.
•  Platesnis požiūris į šiuolaikinės kūrybos formas ir tradicijas, mus supančio pasaulio vizualiuo

sius reiškinius, mokinio artimiausios aplinkos estetinius bruožus.
•  Aktyvus klasikinės ir moderniosios dailės, įvairių meninių epochų, kūrybos krypčių, tradicinės ir 

šiuolaikinės dailės, architektūros, dizaino stilistinių bendrumų ir skirtumų pažinimas tyrinėjant, 
lyginant, eksperimentuojant, interpretuojant ir įsivertinant savo kūrybinę raišką.

•  Įžvalgaus kūrėjo ir dailės vartotojo ugdymas: mokinys kelia originalias idėjas, tikslingai renkasi 
kūrybos priemones, kritiškai mąsto ir kūrybiškai sprendžia keliamas problemas, suvokia savo 
aplinkos vizualiąsias ypatybes, geba estetiškai ją keisti.

Vadovėlis:
•  Ugdo kūrybinį mąstymą – skatina mokinius išreikšti save, ieškoti idėjų įvairiuose šaltiniuose, 

tyrinėti tradicinius ir šiuolaikinius raiškos būdus, suprasti savo ir kitų kūrybą, kritiškai ir toleran
tiškai ją vertinti.

•  Temos ir užduotys išplaukia viena iš kitos, anksčiau įgyta patirtis siejama su nauja mokomąja 
medžiaga ir mokinio aplinka.

•  Iliustruotas dailės, architektūros ir dizaino kūrinių pavyzdžiais. Šalia užsienio dailininkų pavar
džių skliausteliuose parašyta pavardė originalo kalba, kuri padės ieškoti informacijos apie au
torių ir jo kūrybos vaizdų internete, meno albumuose ir enciklopedijose.

•  Kiekvieną pamoką mokiniams keliami mokymosi uždaviniai, pateikiama informacija apie nagri
nėjamą meninę problemą ir jos sprendimo būdus.

•  Suteikiama puikių galimybių įsivertinti įgytą patirtį ir ieškoti naujų raiškos galimybių – kiekvieno 
skyriaus pabaigoje pateikiami žinių pasitikrinimo ir įsivertinimo testai, medžiaga dailės kūri
niams tyrinėti, idėjos kūrybai, patarimai, kaip atlikti raiškos užduotis. 

Kūrybinių užduočių sąsiuvinis papildo dailės vadovėlį ir yra neatsiejama jo dalis. 

Mokytojo knygą rasite www.eduka.lt. Čia pateikti detalieji pamokų planai, nuorodos į papildomus 
išteklius, reikšmines sąvokas, taip pat priedai, veiklos planai. 

Dailė IX–X KLASEI – Europoje vertingiausiu 
pripažintas dailės mokymosi komplektas 
(EEPG (Europos mokomosios literatūros lei
dėjų grupės) specialusis prizas, 2014).

XI–XII klasei

DAILĖS MOKYMOSI 
KOMPLEKTAS 
XI–XII KLASEI

TECHNOLOGIJOS. 
VADOVĖLIS 
XI–XII KLASEI

Irena Staknienė, 
Romualda Zareckienė  

Serija „Menų dirbtuvės“, 
„Šviesa“, 2014

Alvyda Pacevičiūtė, Vidas Augustinavičius,
Aurelija Buračienė, Daiva Krakauskienė, 
Donatas Kriukas, Juozas Lekarevičius, 
Marius Narvilas, Birutė Sinkutė, 
Živilė Staškauskienė   

„Šviesa“, 2014

Kūrybinės užduotys Vadovėlis

11–12
Technologijos

KLASĖ
https://klase.eduka.lt/

Mokytojo knyga

Visos technologijų kryp-
tys vienoje knygoje! 
•  6 skyriai, atitinkantys 

technologines kryptis;
•  23 moduliai;
•  60 temų.         
Visų vadovėlio temų struk
tūra analogiška. Pirmiausia 
pristatomos toje temoje 
aptariamos technologijos, 
paskui lentelėse patei
kiamas projektinio darbo 
etapų planavimas.
Dalis informacijos patei
kiama sutartiniais ženklais 
ir simboliais. Taip siūloma 
ugdyti mokinių gebėjimą 
skaityti technologines 
schemas, pažinti grafinio 
dizaino elementus.

MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ KATALOGAS GIMNAZIJOS KLASĖMS 2020/2021 m. m.

Dailė. Vadovėlio IX–X klasei 
atlanka, p. 16–17



„EDUKA klasėje“ pateikiamos užduotys skirtos ne tik taikyti ir 
pa(si)tikrinti dalykines žinias ir įgūdžius, bet ir ugdyti(s), taikyti 
kompiuterinio raštingumo, tvarkos, atidumo ir pan. gebėjimus. Jūs 
galite priminti mokiniams, kaip išvengti papildomų klaidų atliekant 
užduotis „EDUKA klasėje“:

Visada labai atidžiai perskaityti užduotį. Suskaidyti ją dalimis ir pasitikrinti, ar tinkamai 
suprasta, ką reikia padaryti, ar aiškūs pateikiami pavyzdžiai.

Atlikus užduotį, atidžiai patikrinti.

Mokiniai atmintinę gali rasti „EDUKA klasėje“.

Įsitikinti, ar tinkamai rašomos mažosios / didžiosios raidės

9–12 klasių mokiniams svarbu:

• Visų dalykų  užduotyse:

 ° rašant bent dviejų žodžių sakinį, pirmasis sakinio žodis turi būti rašomas didžiąja raide;

 ° rašant asmenų vardus (asmenvardžius), tikrinius gyvūnų ir gamtos daiktų vardus, 
pirmoji žodžio raidė turi būti didžioji;

 ° rašant tikrinius astronominių ir geografinių objektų pavadinimus / vietovardžius, pirmoji 
žodžio raidė turi būti didžioji.

• Visų dalykų užduotyse, kai reikia įrašyti sakinyje ar tekste praleistą žodį ar žodžius, 
pirmasis sakinio žodis ir tikriniai daiktavardžiai turi būti rašomi didžiąja raide, kiti sakinio 
žodžiai – mažosiomis).

• Visų dalykų užduotyse, kai vartojama tiesioginė kalba, po šauktuko, klaustuko ar 
daugtaškio, kuriais baigiasi tiesioginė kalba, pirmasis autoriaus žodis pradedamas 
mažąja raide, pvz.: „Tegyvuoja taika!“ – baigė jis savo kalbą.

Laikytis pagrindinių kompiuterinio raštingumo taisyklių.

 ° Rašyti lietuviškomis raidėmis.

 ° Nepalikti nereikalingų tarpų tarp žodžių ar simbolių.

 ° Rašyti lietuviškas kabutes. (Lietuviškas kabutes galima surinkti kodu: nuspaudus 
klavišą Alt surenkamas atidaromųjų kabučių kodas 0132 arba uždaromųjų – 0147. 
Skaitykite daugiau  http://www.vlkk.lt/konsultacijos/3501lietuviskoskabutes .)

 ° Rašyti tinkamus brūkšnius ir brūkšnelius. (Brūkšnį, jei naudojatės ne lietuviško 
standarto klaviatūra, galima surinkti Alt+0150. Skaitykite daugiau http://www.vlkk.lt/
konsultacijos/4929bruksnelisbruksnys .)

 ° Tinkamai užrašyti antraštę, atitraukti pirmąją pastraipos eilutę.

 ° Įkelti į dokumentą mokomųjų dalykų formules.
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KAIP SAVARANKIŠKAI TOBULINTI ĮGŪDŽIUS?
KĄ PATARTI 9–12 KLASIŲ MOKINIUI?

ŽINOTI SAVO LŪKESČIUS, IŠSIAIŠKINTI SPRAGAS IR PLANUOTI LAIKĄ JOMS ĮVEIKTI.

BŪTI SMALSIAM, NUOLAT KELTI KLAUSIMUS IR IEŠKOTI ATSAKYMŲ.

KĄ PATARTI NORINTIEMS SIEKTI
GERIAUSIŲ REZULTATŲ?

PASIKARTOTI TEORINĘ 
MEDŽIAGĄ IR 
PASITIKRINTI, KAIP SEKASI 
TAIKYTI PRAKTIŠKAI.

ATLIKTI PASIRINKTAS 
UŽDUOTIS PAPILDOMAM 
MOKYMUISI SKIRTUOSE 
POPIERINIUOSE 
LEIDINIUOSE. 
REKOMENDUOJAMI 
LEIDINIAI IŠ 
NAUJAUSIOS SERIJOS 
KOREPETITORIUS. Kitų 
leidinių ieškoti adresu 
https://www.sviesa.lt/
papildomammokymuisi

PASITIKRINTI 
ATLIKTAS UŽDUOTIS 
PAGAL PATARIMUS 
ARBA ATSAKYMUS.

IŠSIAIŠKINTI, KĄ DARYTI, 
NORINT PASIEKTI 
GERIAUSIŲ REZULTATŲ.

Susirasti popieriniame 
vadovėlyje reikalingą temą.

Remiantis pakartota informacija 
atlikti pasirinktas užduotis:

1. Pirmiausia atidžiai perskaityti 
užduoties formuluotę, įsitikinti, 
kad tinkamai suprasta, ką 
prašoma atlikti.

2. Atsakingai ir kruopščiai 
surašyti reikalingus atsakymus, 
atlikti veiksmus.

Apmąstyti ir padaryti išvadas:

1. Kodėl suklydo?

2. Kuria taisykle / taisyklėmis 
remiantis ištaisyti klaidą?

Susirasti atsakymus:

• popierinio leidinio pabaigoje;

• adresu sviesa.lt:  
sviesa.lt + Idėjos papildomam 
mokymuisi + pasirinkti dalyką, 
klasę + atverti pasirinkti leidinį 
+ parsisiųsti „Papildomas failas“ 
(atsakymus).

Susirasti „EDUKA klasės“ 
bibliotekoje reikalingą vadovėlį, 
o jame reikalingą temą. Jei 
reikalingo vadovėlio nėra, 
susirasti kitą tinkamą šaltinį.

Susirasti konkretaus atlikto 
testo / užduočių atsakymus ir 
jais remiantis atidžiai patikrinti 
savo darbą. Klaidingas vietas 
pasižymėti.

Jeigu viskas puikiai pasisekė, 
pakartoti ir analizuoti naujos 
temos medžiagą.

Jeigu suklydo, pasižymėti tas 
vietas ir išsiaiškinti nesėkmių 
priežastis.

Jei negali paaiškinti, susirasti 
vadovėlyje taisyklę.

Ją atidžiai perskaityti, peržiūrėti 
pavyzdžius, juos įsiminti.

Tas užduotis, kur įrašė 
netinkamus atsakymus ar 
sprendimus, atlikti dar kartą. Jei 
nepasiseks, kartoti tiek kartų, 
kol pavyks atlikti teisingai.

Atidžiai perskaityti teorinę 
medžiagą, taisykles, pasižiūrėti 
pavyzdžius.

Pasitikrinti, ar tinkamai suprato 
teoriją ir ar geba ją pritaikyti 
atlikdamas/ a užduotis.

Atliktą darbą dar kartą atidžiai 
perskaityti kreipiant dėmesį 
į žodžio prasmę, sakinio, 
sprendimo logiką.

ARBA

TIKSLINGAI SUSIPLANUOTI LAIKĄ: numatyti, kiek laiko skirti mokymuisi, kiek poilsiui.

STEBĖTI DĖMESIO KOKYBĘ: duoti smegenims laiko (trumpą pertraukėlę) informacijai apdoroti ir iš naujo sutelkti dėmesį.

MAKSIMALIAI IŠNAUDOTI DARBINGIAUSIĄ LAIKĄ: paroje yra du laikotarpiai, kai smegenų aktyvumas yra didžiausias – 
10:0012:00 val. ir 16:0018:00 val.

PASIRŪPINTI, KAD MOKYMASIS BŪTŲ SUBALANSUOTAS: derinti skaitmenines ir popierines mokymosi priemones, 
naudotis individualiai veiksmingiausiais mokymosi būdais.

PLĖSTI SAVO AKIRATĮ: skaityti knygas, tobulinti mokymosi įgūdžius su papildomo mokymosi leidiniais.

JEIGU KYLA SUNKUMŲ, tartis su mokytojais, tėvais, draugais.

TRENIRUOTI ATMINTĮ žaidžiant įvairius intelektualius žaidimus, ieškoti naujos dalykinės informacijos įvairiuose 
edukaciniuose tinklapiuose, pasivaikščioti po virtualias muziejų ir dailės galerijas.

SKATINTI IR PALAIKYTI, SUTEIKTI POZITYVŲ GRĮŽTAMĄJĮ RYŠĮ.

Papildomo mokymo(si) leidinius rasite www.sviesa.lt 



Daugiau informacijos:

TEL. 8 614 22022 ARBA EL. P. INFORMACIJA@SVIESA.LT

Inga Šližienė
I.Sliziene@sviesa.lt 
8 687 93943

Vilnius, Vievis, Trakai, Šalčininkai

Eglė Giedraitienė
E.Giedraitiene@sviesa.lt 
8 698 74692

Marijampolė, Šakiai, Vilkaviškis, Kalvarija, Kazlų Rūda, 
Alytus, Prienai, Birštonas, Lazdijai, Druskininkai, 
Jonava, Varėna, Kaišiadorys, Elektrėnai, Ukmergė

Dainius Kulbis
D.Kulbis@sviesa.lt 
8 616 25026

Panevėžys, Pasvalys, Biržai, Pakruojis, Radviliškis, 
Šiauliai, Joniškis, Kelmė, Akmenė, Naujoji Akmenė, 
Kupiškis, Rokiškis, Anykščiai

Rūta Žemaitienė
R.Zemaitiene@sviesa.lt 
8 620 52076

Kaunas, Kėdainiai, Raseiniai, Jurbarkas

Aušra Balčikonytė
A.Balcikonyte@sviesa.lt 
8 620 19630

Vilniaus r., Molėtai, Širvintos, Švenčionys, Utena, 
Zarasai, Ignalina, Visaginas

Ingrida Tamošauskienė
I.Tamosauskiene@sviesa.lt 
8 612 70971

Klaipėda, Palanga, Kretinga, Skuodas, Mažeikiai, 
Plungė, Telšiai, Rietavas, Neringa, Šilutė, Šilalė, 
Tauragė, Pagėgiai

Domina „Šviesos“ leidiniai ar 
„EDUKA“ skaitmeniniai produktai? 

Susisiekite su kontaktiniu 
asmeniu savo regione


