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C. Problemų sprendimas 

C1. Modeliuoja įvairaus konteksto suprantamas ir prasmingas situacijas: skaido problemą į dalis, nustato jų tarpusavio san-

tykį, suformuluoja matematinį klausimą/užduotį. 

C1.1 Naudodamasis netiesiogiai 

teikiama pagalba suformuluoja bent 

du paprasčiausius matematinius 

klausimus apie nagrinėtą įvairaus 

konteksto situaciją. 

C1.2 Naudodamasis netiesiogiai 

teikiama pagalba suformuluoja bent 

du paprastus matematinius 

klausimus/užduotis apie panašią į 

anksčiau nagrinėtą įvairaus 

konteksto situaciją. 

C1.3 Modeliuoja nagrinėtas ir 

nenagrinėtas įvairaus konteksto 

situacijas, suformuluoja paprastus 

matematinius klausimus/ užduotis. 

C1.4 Modeliuoja nagrinėtas ir 

nenagrinėtas įvairaus konteksto 

situacijas, suformuluoja 

nesudėtingus matematinius 

klausimus/užduotis. 

9 klasė. Tiesinė ir kvadratinė funkcijos. <...> Sprendžiami uždaviniai, kuriuose įvairios realaus pasaulio situacijos modeliuojamos funkcijomis <...> . 

Iš vandens talpyklos teka vanduo. Po to, kai vanduo pradėjo tekėti, jo kiekis talpykloje buvo matuojamas tris kartus. Gauti rezultatai pavaizduoti lentelėje: 

Laikas (min) 2 4 9 

Vandens kiekis (l) 1900 1800 1500 

Pagal pateiktą situaciją ir duomenis sugalvokite kuo daugiau klausimų (užduočių) ir į juos atsakykite (atlikite). 



Komentaras. Pateikiami galimi 

mokinio sugalvoti klausimai 

(užduotys). 

1. Pavaizduokite šią informaciją 

koordinačių plokštumoje. 

2. Ką galite pasakyti apie taškų 

išsidėstymą? Kokia funkcija 

geriausiai atspindėtų šiuos 

duomenis?  

Komentaras. Pateikiami galimi 

mokinio sugalvoti klausimai 

(užduotys). 

1. Kas yra priklausomi ir 

nepriklausomi kintamieji šioje 

situacijoje? 

2. Pavaizdavę duomenis 

koordinačių plokštumoje, 

nustatykite, kuri funkcija geriausiai 

atspindėtų šiuos duomenis? 

Paaiškinkite, kodėl pasirinkote 

būtent šią funkciją.  

3. Užrašykite funkcijos, kurią 

pasirinkote, lygtį. Nubraižykite 

funkcijos grafiką pagal savo gautą 

lygtį toje pačioje koordinačių 

plokštumoje, kurioje pavaizduoti 

lentelės duomenys. 

Komentaras. Pateikiami galimi 

mokinio sugalvoti klausimai 

(užduotys). 

1. Pagalvokite, kas galėtų būti 

priklausomi ir nepriklausomi 

kintamieji šioje situacijoje ir 

pavaizduokite šią informaciją 

koordinačių plokštumoje. 

2. Kokia funkcija geriausiai 

atspindėtų šiuos duomenis? Kokia 

jos lygtis? 

3. Ką gali padėti nustatyti jūsų  

funkcija? 

4. Kaip manote, koks galėtų būti 

vandens kiekis talpoje po 3 minučių? 

O po 15 minučių? Kodėl? 

Komentaras. Pateikiami galimi 

mokinio sugalvoti klausimai 

(užduotys). 

1. Kaip manote, kokia funkcija 

galėtų padėti nustatyti galimą  

vandens kiekį talpoje po 3 minučių? 

O po 15 minučių? Kodėl? 

2. Ar manote, kad jūsų spėjimai 

patikimi? Ar 3 ir 15 įeina į duotų 

duomenų apibrėžimo sritį? Ar 

galėtume naudoti jūsų funkciją 

norėdami nustatyti vandens kiekį 

talpoje po 40 minučių? Kodėl? 

3. Ar galima manyti, kad tarp pirmo 

ir trečio vandens kiekio talpoje 

matavimo buvo laiko momentas, kai 

vandens buvo 1300 l? Paaiškinkite 

savo atsakymą. 

 

C2. Pasiūlo ir vertina alternatyvias probleminės užduoties sprendimo strategijas, sudaro užduoties sprendimo planą ir jį įgy-

vendina.  

  

C2.1 – C2.2 Naudodamasis netiesiogiai 

teikiama pagalba sudaro ir 

įgyvendina paprastos probleminės 

užduoties sprendimo planą, 

derindamas ir taikydamas 

mokymosi turinyje numatytų 

skirtingų matematikos temų/sričių 

faktus, metodus. 

C2.3 Vertina pasiūlytas 

alternatyvias paprastos probleminės 

užduoties sprendimo strategijas.  

Sudaro ir įgyvendina paprastos 

probleminės užduoties sprendimo 

planą, derindamas ir taikydamas 

mokymosi turinyje numatytų 

skirtingų matematikos temų/sričių 

faktus, metodus. 

C2.4 Pasiūlo ir vertina alternatyvias 

nesudėtingos probleminės užduoties 

sprendimo strategijas. Sudaro ir 

įgyvendina nesudėtingos 

probleminės užduoties sprendimo 

planą, derindamas ir taikydamas 

mokymosi turinyje numatytų 

skirtingų matematikos temų/sričių 

faktus, metodus. 

8 klasė. Raidiniai reiškiniai. Apibrėžiamos vienanario, dvinario, trinario, daugianario sąvokos. Aiškinamasi kaip sudauginti du raidinius reiškinius. 

Išvedamos ir taikomos greitosios daugybos formulės (kubų formulės nenagrinėjamos). Mokomasi paprastais atvejais iš kvadratinio trinario išskirti dvinario 

kvadratą. Daugianariai skaidomi dauginamaisiais (iškėlimas prieš skliaustus, greitosios daugybos formulių taikymas, grupavimas. 



– Pavaizduotą figūrą sudaro 4 

stačiakampiai.  

Pasiūlykite du būdus jos plotui 

apskaičiuoti. Kiekvienu atveju 

parašykite sprendimą.  

 

Pavaizduotą figūrą sudaro 4 

stačiakampiai.  

Ar gali taip būti, kad šios figūros 

plotas lygus 15a2 + 34ab + 15b2? 

Atsakymą pagrįskite. 

 

Pavaizduotą figūrą sudaro 4 

stačiakampiai.  

Pagal paveikslo duomenis 

apskaičiuokite visos figūros plotą. 

 

 

 

 

 

C3. Įvertina matematinės veiklos rezultatus, daro išvadas, jas interpretuoja nagrinėtos problemos kontekste. 

C3.1 – C3.2 Naudodamasis netiesiogiai 

teikiama pagalba įvertina matematinės 

veiklos rezultatų prasmingumą 

nagrinėtos paprastos problemos 

kontekste, daro išvadas.  

C3.3 Konsultuodamasis įvertina 

matematinės veiklos rezultatų 

prasmingumą nagrinėtos paprastos 

problemos kontekste. Daro pagrįstas 

išvadas, konsultuodamasis jas 

interpretuoja nagrinėtos problemos 

kontekste. 

C3.4 Įvertina matematinės veiklos 

rezultatų prasmingumą nagrinėtos 

nesudėtingos problemos kontekste, 

daro pagrįstas išvadas, jas interpretuoja 

nagrinėtos problemos kontekste. 

Konsultuodamasis apmąsto ir vertina 

taikytų problemos sprendimui metodų 

tinkamumą, perkeliamumą į naujas 

situacijas. 



7 klasė. Finansinis raštingumas. Aptariami įvairūs patikimi informacijos šaltiniai, kurie gali padėti planuoti ir pasiekti finansinį tikslą, mokomasi sukurti, sekti ir 

koreguoti biudžetą, siekiant ilgalaikių finansinių tikslų pagal įvairius scenarijus (pvz., mokiniai gali parengti ir apsvarstyti kelis kelionės, renginio, remonto ir pan. 

biudžeto pasiūlymus). <...> 

 

– Kristina nori automobilio, kuris atitiktų 

dvi sąlygas: 

● Nuvažiuotas atstumas mažesnis negu 

115 000 kilometrų. 

● Pagaminta 2000-ais metais arba vė-

liau. 

Kuris automobilis atitinka Kristinos 

sąlygas? 

 

 

Kristina nori automobilio, kuris atitiktų 

visas šias sąlygas: 

● Nuvažiuotas atstumas mažesnis negu 

120 000 kilometrų. 

● Pagaminta ne anksčiau nei 2000-ais 

metais. 

● Skelbiama kaina mažesnė negu 4350 

zedų.  

Kuris automobilis atitinka Kristinos 

sąlygas? 

 

 

Kristina nori automobilio, kuris atitiktų 

visas šias sąlygas: 

● Nuvažiuotas atstumas ne didesnis 

negu 120 000 kilometrų. 

● Pagaminta ne anksčiau nei 2000-ais 

metais. 

● Skelbiama kaina ne didesnė negu 

4500 zedų.  

Kuris automobilis atitinka Kristinos 

sąlygas? 

 

 

 

 


