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B. Matematinis komunikavimas 

 

B1. Paaiškina, perfrazuoja įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, grafiku, diagrama) 

pateiktą matematinį pranešimą. 

 

B1.1 Naudodamasis netiesiogiai 

teikiama pagalba paaiškina, 

pavaizduoja paprasčiausio 

matematinio pranešimo loginius 

elementų ryšius. 

B1.2 Paaiškina, pavaizduoja 

paprasčiausio matematinio 

pranešimo loginius elementų ryšius. 

B1.3 Paaiškina, pavaizduoja 

paprasto matematinio pranešimo 

loginius elementų ryšius, nustato 

priežastis ir pasekmes. 

B1.4 Paaiškina, pavaizduoja 

nesudėtingo matematinio pranešimo 

loginius elementų ryšius, nustato 

priežastis ir pasekmes. 

9 klasė. Tiesinė ir kvadratinė funkcijos. <...> Pasitelkus skaitmenines priemones tyrinėjama, kaip taikant transformacijas <...> iš funkcijos 𝑦 = 𝑥2 

grafiko gauti funkcijos 

 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑚)2 + 𝑛 grafiką. Sprendžiami uždaviniai, kuriuose įvairios realaus pasaulio situacijos modeliuojamos funkcijomis: < ⋯ >   𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐,
𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑚)2 + 𝑛, 
  𝑦 = 𝑎 (𝑥 −  𝑥1)(𝑥 − 𝑥2). 

Užpildykite lentelę ir nubraižykite 

funkcijos 𝑦 = 𝑥2 grafiką: 

 

Užpildykite lentelę ir nubraižykite 

funkcijos 𝑦 = 𝑥2 + 1 grafiką: 

 

Pagal pateiktą grafiką nustatykite 

parabolės simetrijos ašį ir 

pavaizduokite ją grafike. 

Pagal pateiktą grafiką raskite 

funkcijos lygtį 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑚)2 + 𝑛 

forma. 
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B2. Tiksliai ir tinkamai vartoja matematinę kalbą: terminus, simbolius, žymėjimus, formules. 

 

B2.1 Naudodamasis netiesiogiai 

teikiama pagalba atpažįsta ir vartoja 

mokymosi turinyje numatytus 

matematinius terminus, simbolius, 

žymėjimus, formules. 

B2.2 Atpažįsta ir naudodamasis 

netiesiogiai teikiama pagalba 

tinkamai vartoja mokymosi turinyje 

numatytus matematinius terminus, 

simbolius, žymėjimus, formules. 

B2.3 Atpažįsta ir tinkamai vartoja 

mokymosi turinyje numatytus 

matematinius terminus, simbolius, 

žymėjimus, formules. 

B2.4 Tiksliai ir tinkamai vartoja 

mokymosi turinyje numatytus 

matematinius terminus, simbolius, 

žymėjimus, formules. 

10 klasė. Progresijos. Apibrėžiama aritmetinė progresija, aritmetinės progresijos skirtumas<...>. 

Lina prisijungė prie socialinio tinklo. Po savaitės ji turėjo 34 draugus šiame tinkle. Antros savaitės pabaigoje jos draugais tinkle buvo jau 41 žmogus, po 3 

savaičių – 48 žmonės, o po 4 savaičių – 55. Parodykite, kad Linos draugų skaičiaus didėjimas tame socialiniame tinkle vyksta pagal aritmetinę progresiją. 



Mokinio darbo pavyzdys: 

Prasideda 34 ir didėja kas 7. 

Komentaras. Mokinys atpažino 

aritmetinę progresiją, tačiau 

nenaudojo aritmetinei progresijai 

būdingų žymėjimų, kaip buvo 

prašoma uždavinio sąlygoje. 

Mokinio darbo pavyzdys: 

𝑑 = 7, 𝑎1 = 34. 

Komentaras. mokinys atsakymą 

užrašė taikydamas aritmetinei 

progresijai būdingus žymėjimus, bet 

sprendimo nėra. 

Mokinio darbo pavyzdys: 

41-34 = 48-41 = 7,  

𝑑 = 7, 𝑎1 = 34. 

Komentaras. pateikdamas 

sprendimą nepatikrino ar visi 

sąlygoje pateikti skaičiai sudaro 

aritmetinę progresiją. 

Mokinio darbo pavyzdys: 

41-34 = 48-41 = 55-48 = 7, 𝑑 = 7, 

𝑎1 = 34, 𝑎2 = 41, 

𝑎3 = 48, 𝑎4 = 55… 

Ats.: Taip, 𝑑 = 7, 𝑎1 = 34 

 

B3. Kuria, pristato matematinį pranešimą: atsirenka reikiamą informaciją, naudoja tinkamas fizines ir skaitmenines 

priemones, atsižvelgia į adresatą ir komunikavimo situaciją.  

B3.1 Naudodamasis netiesiogiai 

teikiama pagalba atsirenka reikiamą 

informaciją iš 1–2 nurodytų šalti-

nių, kuria ir pristato paprasčiausią 

matematinį pranešimą, naudodamas 

ir derindamas kelias skirtingas pa-

siūlytas fizines ar skaitmenines 

priemones, formas, atsižvelgia į ad-

resatą ir komunikavimo situaciją. 

B3.2 Atsirenka reikiamą informaciją 

iš 1–2 nurodytų šaltinių, kuria ir 

pristato paprasčiausią matematinį 

pranešimą, naudodamas ir derinda-

mas kelias skirtingas pasiūlytas fizi-

nes ar skaitmenines priemones, for-

mas, atsižvelgia į adresatą ir komu-

nikavimo situaciją. 

B3.3 Atsirenka reikiamą informaciją 

iš 1–3 nurodytų ar pasirinktų šalti-

nių, kuria ir pristato paprastą mate-

matinį pranešimą, naudodamas ir 

derindamas kelias skirtingas pasi-

rinktas fizines ar skaitmenines prie-

mones, formas, atsižvelgia į adresatą 

ir komunikavimo situaciją. 

B3.4 Atsirenka reikiamą informaciją 

iš 1–3 nurodytų ar pasirinktų šaltinių, 

kuria ir pristato nesudėtingą matema-

tinį pranešimą, naudodamas ir derin-

damas kelias skirtingas pasirinktas fi-

zines ar skaitmenines priemones, for-

mas, atsižvelgia į adresatą ir komuni-

kavimo situaciją. 

5 klasė. Veiksmai su natūraliaisiais skaičiais. <...> Mokomasi atpažinti skaičius, kurie dalijasi iš 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100. Apibrėžiamos skaičiaus daliklio ir 

kartotinio, pirminio ir sudėtinio skaičiaus, lyginio ir nelyginio skaičiaus sąvokos. Mokomasi atrinkti skaičius iš nurodyto nedidelio skaičių intervalo, kurie 

atitiktų nurodytą požymį/kriterijų. Nagrinėjamos situacijos, kuriose prasminga sudėtinį skaičių skaidyti pirminiais dauginamaisiais, tyrinėjami įvairūs skai-

čiaus skaidymo pirminiais dauginamaisiais būdai. Sprendžiami probleminiai uždaviniai, kuriuose reikia rasti kelių skaičių (mažiausią) bendrą kartotinį, 

(didžiausią) bendrą daliklį. 

Štai kaip skaičius 61 save pristatė: 

61: Esu pirminis skaičius, mažesnis už 100. Jeigu prie manęs pridėsi 10 arba 30 vis tiek gausi pirminį skaičių. Koks aš esu skaičius? 

Sugalvokite, kaip save galėtų prista-

tyti skaičius 99. 

Padėkite skaičiui 18 sukurti savęs 

pristatymą: 

Mano dalikliai yra skaičiai .......... , 

o aš esu daliklis skaičiaus………. 

Sukurkite pranešimą apie tai, kas 

sieja skaičius 12 ir 144. 

Parenkite pranešimą apie Eratosteno 

rėtį. 

 


