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Matematikos mokytojo Algimanto Sipavičiaus nuotolinio mokymo planas IV A ( i.k.) klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1.  Trigonometrinių funkcijų 
redukcijų taisyklė 

11-03 Sinchroninė pamoka: 
ZOOM.us, Aver Media 

dokumentų kamera, 
varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių 
sprendimas,  

vadovėlis. 

Išspręstų  uždavinių atsakymus 
atsiųsti į Tamo dienyną. Kaupiamasis 

vertinimas. 

varpasg.vma.lm.lt 

2.  Trigonometrinių funkcijų 
redukcijų taisyklė 

11-03 Sinchroninė pamoka: 
ZOOM.us, Aver Media 

dokumentų kamera, 
varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių 
sprendimas,  

vadovėlis. 

Išspręstų  uždavinių atsakymus 
atsiųsti į Tamo dienyną. Kaupiamasis 
vertinimas. 

varpasg.vma.lm.lt 

3.  Dvierjų kampų sumos ir 
skirtumo kosinusas 

11-05 Sinchroninė pamoka: 
ZOOM.us, Aver Media 

dokumentų kamera, 
varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių 
sprendimas,  

vadovėlis. 

Išspręstų  uždavinių atsakymus 
atsiųsti į Tamo dienyną. Kaupiamasis 
vertinimas. 

varpasg.vma.lm.lt 

4.  Trigonometrinių funkcijų 
redukcijų taisyklė. Dvierjų 
kampų sumos ir skirtumo 
kosinusas 

11-05 Sinchroninė pamoka – 

modulis. ZOOM.us, Aver 

Media dokumentų kamera, 
varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių 
sprendimas,  

vadovėlis. 

Išspręstų  uždavinių atsakymus 
atsiųsti į Tamo dienyną. Kaupiamasis 
vertinimas. 

varpasg.vma.lm.lt 

5.  Dvierjų kampų sumos ir 
skirtumo kosinusas 

11-06 Sinchroninė pamoka: 
ZOOM.us, Aver Media 

dokumentų kamera, 
varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių 
sprendimas,  

vadovėlis. 

Išspręstų  uždavinių atsakymus 
atsiųsti į Tamo dienyną. Kaupiamasis 
vertinimas. 

varpasg.vma.lm.lt 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matematikos mokytojo Algimanto Sipavičiaus nuotolinio mokymo planas III BC (b.k.) klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Kėlimas natūraliuoju 
laipsniu  ir n-ojo laipsnio 

šaknies traukimas  

11-05 Sinchroninė pamoka: 
ZOOM.us, Aver Media 

dokumentų kamera, 

varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių 
sprendimas,  

vadovėlis. 

Išspręstų  uždavinių atsakymus atsiųsti į 
Tamo dienyną. Kaupiamasis vertinimas. 

varpasg.vma.lm.lt 

2.  Kėlimas natūraliuoju 
laipsniu  ir n-ojo laipsnio 

šaknies traukimas 

11-06 Sinchroninė pamoka: 
ZOOM.us, Aver Media 

dokumentų kamera, 
varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių 
sprendimas,  

vadovėlis. 

Išspręstų  uždavinių atsakymus atsiųsti į 
Tamo dienyną. Kaupiamasis vertinimas. 

varpasg.vma.lm.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematikos mokytojo Algimanto Sipavičiaus nuotolinio mokymo planas III D (b.k.) klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Kėlimas natūraliuoju 
laipsniu  ir n-ojo laipsnio 

šaknies traukimas  

11-03 Sinchroninė pamoka: 
ZOOM.us, Aver Media 

dokumentų kamera, 
varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių 
sprendimas,  

vadovėlis. 

Išspręstų  uždavinių atsakymus atsiųsti į 
Tamo dienyną. Kaupiamasis vertinimas. 

varpasg.vma.lm.lt 

2.  Kėlimas natūraliuoju 
laipsniu  ir n-ojo laipsnio 

šaknies traukimas 

11-04 Sinchroninė pamoka: 
ZOOM.us, Aver Media 

dokumentų kamera, 
varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių 
sprendimas,  

vadovėlis. 

Išspręstų  uždavinių atsakymus atsiųsti į 
Tamo dienyną. Kaupiamasis vertinimas. 

varpasg.vma.lm.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematikos mokytojo Algimanto Sipavičiaus nuotolinio mokymo planas II C klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Lygčių sistemos, kai viena 
lygtis yra netiesinė –
sąlyginiai uždaviniai. 

11-04 Sinchroninė pamoka: 
ZOOM.us, Aver Media 

dokumentų kamera, 
varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių sprendimas,  

vadovėlis. 
Išspręstų  uždavinių atsakymus atsiųsti į 
Tamo dienyną. Kaupiamasis vertinimas. 

varpasg.vma.lm.

lt 

2.  Lygčių sistemos, kai viena 
lygtis yra netiesinė –
sąlyginiai uždaviniai. 

11-05 Sinchroninė pamoka: 
ZOOM.us, Aver Media 

dokumentų kamera, 

varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių sprendimas,  

vadovėlis. 
Išspręstų  uždavinių atsakymus atsiųsti į 
Tamo dienyną. Kaupiamasis vertinimas. 

varpasg.vma.lm.lt 

3.  Lygčių sistemos, kai viena 
lygtis yra netiesinė –
sąlyginiai uždaviniai. 

11-05 Sinchroninė pamoka: 

ZOOM.us, Aver Media 

dokumentų kamera, 
varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių sprendimas,  

vadovėlis. 
Išspręstų  uždavinių atsakymus atsiųsti į 
Tamo dienyną. Kaupiamasis vertinimas. 

varpasg.vma.lm.lt 

4.  Lygčių sistemos, kai viena 
lygtis yra netiesinė –
sąlyginiai uždaviniai. 

11-06 Sinchroninė pamoka – 

modulis. ZOOM.us, Aver 

Media dokumentų kamera, 
varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių sprendimas,  
vadovėlis. 

Išspręstų  uždavinių atsakymus atsiųsti į 
Tamo dienyną. Kaupiamasis vertinimas. 

varpasg.vma.lm.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematikos mokytojo Algimanto Sipavičiaus nuotolinio mokymo planas II D klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Lygčių sistemos, kai viena 
lygtis yra netiesinė –
sąlyginiai uždaviniai. 

11-03 Sinchroninė pamoka: 
ZOOM.us, Aver Media 

dokumentų kamera, 
varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių sprendimas,  

vadovėlis. 
Išspręstų  uždavinių atsakymus atsiųsti į 
Tamo dienyną. Kaupiamasis vertinimas. 

varpasg.vma.lm.

lt 

2.  Lygčių sistemos, kai viena 
lygtis yra netiesinė –
sąlyginiai uždaviniai. 

11-04 Sinchroninė pamoka: 
ZOOM.us, Aver Media 

dokumentų kamera, 
varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių sprendimas,  

vadovėlis. 
Išspręstų  uždavinių atsakymus atsiųsti į 
Tamo dienyną. Kaupiamasis vertinimas. 

varpasg.vma.lm.lt 

3.  Lygčių sistemos, kai viena 
lygtis yra netiesinė –
sąlyginiai uždaviniai. 

11-05 Sinchroninė pamoka: 
ZOOM.us, Aver Media 

dokumentų kamera, 
varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių sprendimas,  

vadovėlis. 
Išspręstų  uždavinių atsakymus atsiųsti į 
Tamo dienyną. Kaupiamasis vertinimas. 

varpasg.vma.lm.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematikos mokytojo Algimanto Sipavičiaus nuotolinio mokymo planas I B klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Funkcija f(x)=kx+b 11-03 Sinchroninė pamoka: 
ZOOM.us, Aver Media 

dokumentų kamera, 
varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių sprendimas,  

vadovėlis. 
Išspręstų  uždavinių atsakymus atsiųsti į 
Tamo dienyną. Kaupiamasis vertinimas. 

varpasg.vma.lm.

lt 

2.  Funkcija f(x)=kx+b 11-05 Sinchroninė pamoka: 
ZOOM.us, Aver Media 

dokumentų kamera, 
varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių sprendimas,  

vadovėlis. 
Išspręstų  uždavinių atsakymus atsiųsti į 
Tamo dienyną. Kaupiamasis vertinimas. 

varpasg.vma.lm.lt 

3.  Dviejų tiesių tarpusavio 
padėtis plokštumoje. 

11-06 Sinchroninė pamoka: 
ZOOM.us, Aver Media 

dokumentų kamera, 
varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių sprendimas,  

vadovėlis. 
Išspręstų  uždavinių atsakymus atsiųsti į 
Tamo dienyną. Kaupiamasis vertinimas. 

varpasg.vma.lm.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematikos mokytojo Algimanto Sipavičiaus nuotolinio mokymo planas I D klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Funkcija f(x)=kx+b 11-04 Sinchroninė pamoka: 
ZOOM.us, Aver Media 

dokumentų kamera, 
varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių sprendimas,  

vadovėlis. 
Išspręstų  uždavinių atsakymus atsiųsti į 
Tamo dienyną. Kaupiamasis vertinimas. 

varpasg.vma.lm.

lt 

2.  Funkcija f(x)=kx+b 11-06 Sinchroninė pamoka: 
ZOOM.us, Aver Media 

dokumentų kamera, 
varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių sprendimas,  

vadovėlis. 
Išspręstų  uždavinių atsakymus atsiųsti į 
Tamo dienyną. Kaupiamasis vertinimas. 

varpasg.vma.lm.lt 

3.  Dviejų tiesių tarpusavio 
padėtis plokštumoje. 

11-06 Sinchroninė pamoka: 
ZOOM.us, Aver Media 

dokumentų kamera, 
varpasg.vma.lm.lt 

Uždavinių sprendimas,  

vadovėlis. 
Išspręstų  uždavinių atsakymus atsiųsti į 
Tamo dienyną. Kaupiamasis vertinimas. 

varpasg.vma.lm.lt 

 

 


