
KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

Matematikos  mokytojo(s) Linos Pūraitės  nuotolinio mokymo planas 9 A  klasei  
                                                                                   

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 
ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1 Tiesinės lygties su dviem 
nežinomaisiais išraiška, 

sprendinių radimas ir 
vaizdavimas 

11 03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

 Mokomosios medžiagos 
nagrinėjimas.  Uždavinių 
sprendimas  (vadovėlis) 
 

  http://vaizdopamokos.lt/dalykas/matem

atika/ 

https://www.youtube.com/watch?v=sOfs

W5PIEvQ 

2 Tiesinių lygčių su dviem 
nežinomaisiais sistemos 
sudarymas 

11 04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

 Mokomosios medžiagos 
nagrinėjimas.   Uždavinių 
sprendimas  (vadovėlis) 

Užduočių 
sprendimų 
komentavimas. 

http://vaizdopamokos.lt/dalykas/matem

atika/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_Hh

R9ILDDZY 

3 Tiesinių lygčių su dviem 
nežinomaisiais sistemos 

sprendinių radimas 
grafiniu būdu 

11 06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Mokomosios medžiagos 
nagrinėjimas.   Uždavinių 
sprendimas  (vadovėlis) 

 http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/m

atematika/ 

https://www.youtube.com/watch?v=EUO

HseV_5x0 

4 Tiesinių lygčių su dviem 
nežinomaisiais sistemos 
sprendimas keitimo 

būdu 

11 06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Mokomosios medžiagos 
nagrinėjimas.  Užduočių 
atlikimas (vadovėlis) 

Užduočių 
sprendimų 
komentavimas.  

http://vaizdopamokos.lt/dalykas/matem

atika/ 

https://www.youtube.com/watch?v=IR5

Ovb-DKB4 

https://www.youtube.com/watch?v=uBk

klXwMATQ 
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KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

Matematikos  mokytojo(s) Linos Pūraitės  nuotolinio mokymo planas 9 C  klasei  
                                                                                   

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 
ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1 Tiesinės lygties su dviem 
nežinomaisiais išraiška, 

sprendinių radimas ir 
vaizdavimas 

11 03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

 Mokomosios medžiagos 
nagrinėjimas.  Uždavinių 
sprendimas  (vadovėlis) 
 

  http://vaizdopamokos.lt/dalykas/m

atematika/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=sOfsW5PIEvQ 

2 Tiesinių lygčių su dviem 
nežinomaisiais sistemos 
sudarymas 

11 04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

 Mokomosios medžiagos 
nagrinėjimas.   Uždavinių 
sprendimas  (vadovėlis) 

Užduočių sprendimų 
komentavimas. 

http://vaizdopamokos.lt/dalykas/m

atematika/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=_HhR9ILDDZY 

3 Tiesinių lygčių su dviem 
nežinomaisiais sistemos 

sprendinių radimas 
grafiniu būdu 

11 05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Mokomosios medžiagos 
nagrinėjimas.   Uždavinių 
sprendimas  (vadovėlis) 

 http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/daly

kai/matematika/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=EUOHseV_5x0 

4 Tiesinių lygčių su dviem 
nežinomaisiais sistemos 
sprendimas keitimo 

būdu 

11 05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Mokomosios medžiagos 
nagrinėjimas.  Užduočių 
atlikimas (vadovėlis) 

Užduočių sprendimų 
komentavimas.  

http://vaizdopamokos.lt/dalykas/m

atematika/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=IR5Ovb-DKB4 

https://www.youtube.com/watch?

v=uBkklXwMATQ 
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KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

Matematikos  mokytojo(s) Linos Pūraitės  nuotolinio mokymo planas 10 A  klasei  
                                                                                   

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 
ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1 Kvadratinių nelygybių 
algebrinis sprendimas 

11 05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

 Mokomosios medžiagos 
nagrinėjimas.  Uždavinių 
sprendimas  (vadovėlis) 
 

  http://vaizdopamokos.lt/dalykas/m

atematika/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=zSe0i6t9QHg 

2 Kvadratinių nelygybių   
sprendimas  

11 06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

 Uždavinių sprendimas  
(vadovėlis) 

Užduočių sprendimų 
komentavimas. 

http://vaizdopamokos.lt/dalykas/m

atematika/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=LZSV2FNnov4 

3 Kvadratinių nelygybių 
sprendimo būdų 
palyginimas. 

11 06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Užduočių atlikimas (vadovėlis) Užduočių sprendimų 
komentavimas. 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/daly

kai/matematika/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=VurlQcrBrW0 
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KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

Matematikos  mokytojo(s) Linos Pūraitės  nuotolinio mokymo planas 10 B  klasei  
                                                                                   

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 
ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1 Kvadratinių nelygybių 
algebrinis sprendimas 

11 03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

 Mokomosios medžiagos 
nagrinėjimas.  Uždavinių 
sprendimas  (vadovėlis) 
 

  http://vaizdopamokos.lt/dalykas/m

atematika/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=zSe0i6t9QHg 

2 Kvadratinių nelygybių   
sprendimas.  

11 04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

 Uždavinių sprendimas  
(vadovėlis) 

Užduočių sprendimų 
komentavimas. 

http://vaizdopamokos.lt/dalykas/m

atematika/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=LZSV2FNnov4 

3 Kvadratinių nelygybių 
sprendimo būdų 
palyginimas. 

11 05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Užduočių atlikimas (vadovėlis) Užduočių sprendimų 
komentavimas. 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/daly

kai/matematika/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=VurlQcrBrW0 
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KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

Matematikos  mokytojo(s) Linos Pūraitės  nuotolinio mokymo planas 11 B  klasei  
                                                                                   

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 
ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1 Vektorių skaliarinės 
sandaugos radimas 

11 03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

 Mokomosios medžiagos 
nagrinėjimas.  Uždavinių 
sprendimas  (vadovėlis) 
 

  http://vaizdopamokos.lt/dalykas/m

atematika/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=YY03XXU0ZK0 

2 Skaliarinė dviejų 
vektorių daugyba. 

11 05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

 Uždavinių sprendimas  
(vadovėlis) 

Užduočių sprendimų 
komentavimas. 

http://vaizdopamokos.lt/dalykas/m

atematika/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=jmS5_bVVFPY 

3 Vektorių nusakymas 
koordinačių 
plokštumoje 

11 06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Mokomosios medžiagos 
nagrinėjimas.  Uždavinių 
sprendimas  (vadovėlis) 
 

Užduočių sprendimų 
komentavimas. 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/daly

kai/matematika/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=ieUmKSJZs_w 
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KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

Matematikos  mokytojo(s) Linos Pūraitės  nuotolinio mokymo planas 12 B  klasei  
                                                                                   

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 

būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1 Išvestinės fizikinė 
prasmė  

11 03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

 Mokomosios medžiagos 
nagrinėjimas.  Uždavinių 
sprendimas  (vadovėlis) 
 

  http://vaizdopamokos.lt/dalykas/matemati

ka/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5c889

EoVnWw 

https://www.youtube.com/watch?v=5Pjj-

4AXUx0 

2 Sandaugos ir dalmens 

išvestinė. 
11 04 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma). 

Mokomosios medžiagos 

nagrinėjimas.  Uždavinių 
sprendimas  (vadovėlis)  

Užduočių 
sprendimų 
komentavimas. 

http://vaizdopamokos.lt/dalykas/matemati

ka/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-

5kbBwme3jo 

https://www.youtube.com/watch?v=G3-

VpFhSzpc 

https://www.youtube.com/watch?v=ExnRj

GxlwpU 

3 Susipažinimas su 
sudėtinės funkcijos 
išvestinės skaičiavimo 
taisykle. 

11 04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Mokomosios medžiagos 
nagrinėjimas.  Uždavinių 
sprendimas  (vadovėlis) 
 

 http://vaizdopamokos.lt/dalykas/matemati

ka/ 

https://www.youtube.com/watch?v=a1v-

tM6w0zU 

4 Sudėtinės funkcijos 
išvestinės skaičiavimas.  

11 05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Uždavinių sprendimas  
(vadovėlis) 

Užduočių 
sprendimų 
komentavimas. 

http://vaizdopamokos.lt/dalykas/matemati

ka/ 

https://www.youtube.com/watch?v=6tEap

V_CdEs 
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5 Rodiklinės funkcijos 
išvestinės skaičiavimo 
taisyklės taikymas.  

11 06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Mokomosios medžiagos 
nagrinėjimas.  Uždavinių 
sprendimas  (vadovėlis) 

Užduočių 
sprendimų 
komentavimas. 

http://vaizdopamokos.lt/dalykas/matemati

ka/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rrG8D

AnITpc&list=UL8W_YXCz607I&index=301 

https://www.youtube.com/watch?v=j35aR

FyQ2r8&persist_app=1&app=desktop&hl=

en&gl=US&client=mv-google 
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KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

Matematikos  mokytojo(s) Linos Pūraitės  nuotolinio mokymo planas 12 C D  klasei  
                                                                                   

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 
ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1 Išvestinės  geometrinė 
prasmė  

11 03  PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

 Mokomosios medžiagos 
nagrinėjimas.  Uždavinių 
sprendimas  (vadovėlis) 
 

Užduočių 
sprendimų 
komentavimas. 

http://vaizdopamokos.lt/dalykas/mate

matika/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5P

jj-4AXUx0 

https://www.youtube.com/watch?v=u

mRMbt-mhIc 

2 Išvestinės fizikinė 
prasmė  

11 04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

 Mokomosios medžiagos 
nagrinėjimas.  Uždavinių 
sprendimas  (vadovėlis) 
 

  http://vaizdopamokos.lt/dalykas/mate

matika/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5c

889EoVnWw 

3 Sandaugos ir dalmens 

išvestinė. 
11 05 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma). 

Mokomosios medžiagos 
nagrinėjimas.  Uždavinių 
sprendimas  (vadovėlis)  

Užduočių 
sprendimų 
komentavimas. 

http://vaizdopamokos.lt/dalykas/mate

matika/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-

5kbBwme3jo 

https://www.youtube.com/watch?v=G3

-VpFhSzpc 

https://www.youtube.com/watch?v=Ex

nRjGxlwpU 

4 Susipažinimas su 
sudėtinės funkcijos 
išvestinės skaičiavimo 
taisykle. 

11 06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Mokomosios medžiagos 
nagrinėjimas.  Uždavinių 
sprendimas  (vadovėlis) 
 

Užduočių 
sprendimų 
komentavimas. 

http://vaizdopamokos.lt/dalykas/mate

matika/ 

https://www.youtube.com/watch?v=a1

v-tM6w0zU 
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