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A. Gilus supratimas ir argumentavimas 

 

A1. Tinkamai atlieka ir paaiškina matematines procedūras 

 

A1.1 Naudodamasis netiesiogiai 

teikiama pagalba tinkamai atlieka 

paprasčiausias mokymosi turinyje 

numatytas matematines procedūras, 

padedamas paaiškina, kaip jas 

atlieka.  

A1.2 Tinkamai atlieka 

paprasčiausias mokymosi turinyje 

numatytas matematines procedūras, 

padedamas paaiškina, kaip jas 

atlieka.  

A1.3 Tinkamai atlieka paprastas 

mokymosi turinyje numatytas 

matematines procedūras, 

konsultuodamasis paaiškina, kaip jas 

atlieka.  

A1.4 Tinkamai atlieka ir paaiškina 

nesudėtingas mokymosi turinyje 

numatytas matematines procedūras. 

10 klasė. Racionaliosios lygtys. Apibrėžiama racionaliosios lygties sąvoka. Mokomasi spręsti racionaliąsias lygtis, jas suvedant į pavidalą A(x)/B(x) = 0. 

<...> 

Išspręskite lygtį: 

4𝑥−2

𝑥+3
= 0  

Išspręskite lygtis: 

5𝑥2−𝑥

𝑥2−2𝑥
= 0;  

 

5

𝑥+1
−

3

𝑥
= 0.  

Išspręskite lygtis: 
6𝑥

4𝑥−2
= −

5

1−2𝑥
; 

 

8𝑥

𝑥−2
=

5𝑥

𝑥2−4
. 

Išspręskite lygtis: 
𝑥+2

𝑥2+2𝑥+1
−

1

𝑥2−1
= 0; 

 

16

𝑥−3
+

30

1−𝑥
= 3. 

 

 

 

 



A2. Pastebi, nustato dėsningumus, panašumus ir analogijas, kelia hipotezes. 

A2.1 Naudodamasis netiesiogiai 

teikiama pagalba paprastais atvejais 

nustato panašumus ir analogijas, 

apibūdina ir pratęsia dėsningumą, 

konstruoja elementų sekas pagal 

nurodytą taisyklę, grupuoja 

objektus, apibendrina matematinio 

tyrinėjimo rezultatus, suformuluoja 

hipotezę. 

A2.2 Paprastais atvejais nustato 

panašumus ir analogijas, apibūdina 

ir pratęsia dėsningumą, konstruoja 

elementų sekas pagal nurodytą 

taisyklę, grupuoja objektus.  

Naudodamasis netiesiogiai teikiama 

pagalba nustato tyrinėjamų 

matematinių objektų ryšius su 

anksčiau nagrinėtais objektais, 

apibendrina matematinio tyrinėjimo 

rezultatus, suformuluoja hipotezę. 

Skiria hipotezę nuo įrodymo. 

A2.3 Paprastais atvejais nustato 

panašumus ir analogijas, apibūdina 

ir pratęsia dėsningumą, konstruoja 

elementų sekas pagal nurodytą arba 

savo sugalvotą taisyklę, grupuoja 

objektus. 

Paprastais atvejais nustato 

tyrinėjamų matematinių objektų 

vietą ir ryšius anksčiau nagrinėtų 

objektų sistemoje, apibendrina 

matematinio tyrinėjimo rezultatus, 

suformuluoja hipotezę. 

A2.4 Nesudėtingais atvejais nustato 

panašumus ir analogijas, apibūdina 

ir pratęsia dėsningumą, konstruoja 

elementų sekas pagal nurodytą arba 

savo sugalvotą taisyklę, grupuoja 

objektus.  

Tyrinėdamas matematinius objektus, 

nustato jų vietą ir ryšius anksčiau 

nagrinėtų objektų sistemoje. 

Apibendrina matematinio tyrinėjimo 

rezultatus, suformuluoja hipotezę. 

9 klasė. Skaičių sekos. <...> Sprendžiami įvairaus konteksto uždaviniai, kuriuose nagrinėjami, taikomi, derinami įvairūs skaičių sekų apibūdinimo būdai.  

Iš vienodo ilgio atkarpų sudaroma figūrų seka. Pirmos trys figūros pavaizduotos. 

 

1 figūra             2 figūra                          3 figūra 

Kiek atkarpų sudarys ketvirtąją 

(penktąją) figūrą? 

Kiek atkarpų sudarys dešimtąją 

figūrą? 

Užrašykite reiškiniu, kiek atkarpų 

sudarys n-ąją figūrą. 

Kelintą figūrą sudarytų 251 

atkarpos? 

9 klasė. Tiesinė ir kvadratinė funkcijos. Apibrėžiama tiesinė funkcija 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏, tiesės krypties koeficientas k, postūmio koeficientas b. Braižant 

konkrečių tiesinių funkcijų grafikus (tieses) tyrinėjama, kaip grafiko padėtis priklauso nuo šių koeficientų reikšmių. <...> 

Brėžinyje pavaizduotas tiesinės 

funkcijos f(x) = kx + b grafikas. 

Užrašykite koeficientų k ir b 

reikšmes. 

 

Duotos trys tiesinės funkcijos:  

f1(x) = x, f2(x) = x + 2, f3(x) = x – 3.  

Nubraižykite šių funkcijų grafikus 

vienoje koordinačių plokštumoje.  

Padarykite išvadą apie šių grafikų 

tarpusavio padėtį. 

Ištirkite, kuo skiriasi ir kuo panašūs 

formule f(x) = 0 · x + b apibrėžiamų 

funkcijų grafikai. 

Tiesinė funkcija apibrėžiama 

formule f(x) = kx + b. Ištirkite, kaip 

šios funkcijos grafiko padėtis 

priklauso nuo koeficientų k ir b 

reikšmių. 



A3. Argumentuoja ir vertina matematines idėjas: sukuria nuoseklią, logiškai pagrįstą teiginių seką ar užduoties sprendimą, 

vertina pranešimo logiškumą. 

A3.1 Sukuria paprasčiausios, o nau-

dodamasis netiesiogiai teikiama pa-

galba ir paprastos, užduoties spren-

dimą. Matematines mintis perteikia 

nerišliai ir padrikai, pateikia nepilną 

atsakymą. 

A3.2 Sukuria paprastos užduoties 

sprendimą. Bando perteikti 

matematines mintis, tačiau trūksta 

aiškumo, nuoseklumo, rišlumo, 

mintys kartojasi arba nutrūksta, 

pateikia nepilną atsakymą. 

Naudodamasis netiesiogiai teikiama 

pagalba vertina paprasto 

matematinio pranešimo logiškumą. 

A3.3. Sukuria nuoseklų paprastos 

užduoties sprendimą. Jį 

argumentuoja remdamasis žinomais 

apibrėžimais, savybėmis, atsižvelgia 

į kontekstą, tačiau trūksta tikslumo, 

glaustumo, išbaigtumo. 

Kritiškai vertina paprasto 

matematinio pranešimo logiškumą. 

A3.4. Sukuria nuoseklią, logiškai 

pagrįstą teiginių seką (įrodymą), 

nesudėtingos užduoties sprendimą.  

Matematines idėjas argumentuoja ir 

pagrindžia žinomais apibrėžimais, 

savybėmis.  

Kritiškai vertina nesudėtingo 

matematinio pranešimo logiškumą. 

10 klasė. Įvadas į trigonometriją. <...> Įrodoma trikampio ploto formulė 𝑆 =  
1

2
𝑎𝑏 𝑠𝑖𝑛𝐶, kosinusų teorema, sinusų teorema, mokomasi jas taikyti 

nežinomų trikampio elementų radimui. <...> 

 

Remdamiesi brėžinio duomenimis ir 

taikydami sinusų teoremą, raskite x. 

 

Trikampio kraštinės lygios 11 cm, 

13 cm ir 17 cm. Taikydami kosinusų 

teoremą, raskite trikampio 

mažiausio kampo didumą.  

Remdamiesi brėžinio duomenimis, 

raskite x. Atsakymą pateikite 

šimtųjų tikslumu. 

 

Vilma ir Rimas nagrinėja △ABC, 

kurio AB = 40, BC = 25 ir  

∠BAC = 60°. Reikia rasti kraštinės 

AC ilgį. Vilma siūlo taikyti sinusų 

teoremą, o Rimas – kosinusų teoremą. 

Kurio mokinio siūlymui pritartumėte? 

Kodėl? 

 

6 klasė. Tikimybės ir jų interpretavimas.  <...> Sudarant baigčių su dviem elementais rinkinius, braižomi galimybių medžiai ir sudaromos galimybių 

lentelės. Taip pat aptariama, kaip galima apskaičiuoti dviejų etapų bandymų baigčių skaičių, taikant daugybos taisyklę. <...> 

Mokiniai tyrinėjo, kiek yra dviženklių skaičių, kuriuos galima būtų parašyti jų pasirinktais trimis skaitmenimis. 



Mikas pasirinko skaitmenis 1, 2, 3 ir 

pradėjo pildyti lentelę. Du skaičius 

joje jau įrašė. Įrašykite likusius. 

 1 2 3 

1 11 12  

2    

3    
 

Agnė mano, kad tokių skaičių yra 

aštuoni. Štai kokius  skaičius ji pa-

rašė:  

77, 78, 79, 87, 89, 97, 98, 99. 

Kokius tris skaitmenis ji pasirinko? 

Pildydami galimybių lentelę patik-

rinkite, ar ji nesuklydo. 

 ... 8 ... 

7  78  

...    

...    
 

Pasirinkite tris skaitmenis ir jūs. 

Išspręskite uždavinį braižydami ga-

limybių lentelę arba galimybių 

medį.  

Kaip manote, ar dviženklių skaičių 

skaičius priklauso nuo pasirinktų 

skaitmenų? 

Pasiūlykite bent du metodus šiam už-

daviniui išspręsti ir juos pritaikykite.  

Apmąstykite, kokią įtaką atsakymui 

turi pasirenkami skaitmenys. 

 

 

 

 

A4. Apmąsto, įsivertina matematikos mokymosi procesą ir rezultatus, planuoja mokymąsi.  

 

 

A4.1 Paragintas įsitraukia į 

matematikos mokymąsi.  

Nurodo, kas jam sekasi, ko dar rei-

kia pasimokyti, priežastis dėl kurių 

sekėsi arba nesisekė veikti. Naudo-

damasis netiesiogiai teikiama pa-

galba išsikelia konkretaus laikotar-

pio matematikos mokymosi tikslus 

ir numato veiksmų planą. 

A4.2 Paragintas įsitraukia į 

matematikos mokymąsi.  

Įvardija savo stiprybes ir tobulinti-

nas sritis mokantis matematikos, 

nurodo priežastis, dėl kurių sekėsi 

arba nesisekė veikti. Naudodamasis 

netiesiogiai teikiama pagalba įsi-

vertina matematikos mokymosi re-

zultatus, išsikelia konkretaus laiko-

tarpio matematikos mokymosi tiks-

lus ir numato veiksmų planą. 

A4.3 Noriai dalyvauja matematikos 

mokymosi procese, jaučia 

atsakomybę už mokymosi 

rezultatus. 

Naudodamasis netiesiogiai teikiama 

pagalba apmąsto ir įsivertina mate-

matikos mokymosi procesą bei re-

zultatus, išsikelia trumpalaikius ma-

tematikos mokymosi tikslus, pla-

nuoja savo mokymąsi. 

A4.4 Domisi matematika, aktyviai 

dalyvauja mokymosi procese, pasitiki 

savo jėgomis mokydamasis 

matematikos, jaučia atsakomybę už 

savo daromą pažangą. 

Naudodamasis netiesiogiai teikiama 

pagalba stebi, apmąsto ir įsivertina 

matematikos mokymosi procesą bei 

rezultatus, išsikelia trumpalaikius ma-

tematikos mokymosi tikslus, planuoja 

savo mokymąsi. 



5 klasė. Trupmenos. Praktikuojamasi suprastinti, pertvarkyti, palyginti, suapvalinti trupmenas. 

6 klasė. Veiksmai trupmenomis. Vizualizuojami ir pagrindžiami daugybos bei dalybos su trupmenomis m/n, mišriaisiais skaičiais atliekami veiksmai. Iš 

pradžių aptariama, kaip atliekami šie veiksmai su trupmenomis m/n, vėliau – kaip su dešimtainiu pavidalu parašytais skaičiais. 

Mokiniams išdalijami lapeliai ir prašoma pasirinkti bei išspręsti vieno, jų manymu, labiausiai jiems tinkančio sunkumo uždavinius. 

 

Sprendimo metu mokiniams leidžiama pakeisti lygį, jei pasirinktas lygis jiems atrodo per lengvas/per sunkus.  

Baigę darbą mokiniai pasitikrina atsakymus. Tuomet jų prašoma atsakyti į klausimus: 

   1. Kokiais kriterijais vadovavotės pasirinkdami uždavinio sunkumo lygį? 

   2. Ar jūsų pasirinkimas buvo tinkamas? Kodėl? 

   3. Ką reikia žinoti, gebėti padaryti, kad pereitumėte į kitą sunkumo lygį? 

Komentaras. Tikėtina, kad mokiniai 

pasirinks 1 lygio uždavinius. Jei 

būtų klaidų, padedami mokytojo jas 

ištaisytų, atliktų daugiau mokytojo 

pasiūlytų panašaus sudėtingumo 

pratimų.  

Komentaras. Tikėtina, kad mokiniai 

pasirinks 2 lygio uždavinius. Jei 

būtų klaidų, padedami mokytojo, į-

vardytų, ko dar turėtų pasimokyti ir 

kaip. 

Komentaras. Tikėtina, kad mokiniai 

pasirinks 3 lygio uždavinius. Jei 

būtų klaidų, gebės įvardyti, ko dar 

turėtų pasimokyti. 

Komentaras. Tikėtina, kad mokiniai 

pasirinks 3 lygio uždavinius ir juos 

išspręs greičiau už kitus mokinius. 

Jiems pasiūloma sukurti 4 sunkumo 

trupmenas. 

 

 

 

 

 

 

 


