
KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Silvijos Padervinskaitės-Kazakevičienės mokytojo(s) matematikos nuotolinio mokymo planas 11 A klasei 

                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 

1.  Vektoriai ir jų veiksmai. 
Vektorių sudėtis ir atimtis. 
Lygiagretainio taisyklė. 
Vektorių daugyba iš 
skaičiaus. 

11-03 Vadovėlis  11 klasei, I dalis, 

Matematika tempus, 

išplėstinis kursas.  Teorinė 
medžiaga vadovėlio 66 -68 

psl..  

Teorijos įsisavinimo 
praktiniai uždaviniai iš  
vadovėlio  Matematika Tau 

plius, išplėstinis kursas, 11 

klasė I dalis. Užduotys 
pateikiamos Moodle 

aplinkoje.  

Praktinės užduotys 

pamokos metu ir namų 
darbai.  

Namų darbai atliekami iki 
kitos pamokos 11-04 d.. 

Namų darbai vertinami 
kaupiamuoju pažymiu. 

Pamokos ZOOM 

nuoroda: 

https://us04web.zoom.

us/j/72564096782?pwd

=Nnlic3VBWDRWYkVU

dmN0QUsraDBZZz09 

2.  Vektoriai ir jų veiksmai. 
Skaliarinė vektorių 
sandauga.  Vektrorių 
sudėties ir daugybos 
dėsniai. 

11-04 Vadovėlis  11 klasei, I dalis, 

Matematika tempus, 

išplėstinis kursas.  Teorinė 
medžiaga vadovėlio 68-69 

psl., uždaviniai iš vadovėlio 
71 psl. 28, 31.  

Teorijos įsisavinimo 

papildomi praktiniai 

uždaviniai iš  vadovėlio  

Matematika Tau plius, 

išplėstinis kursas, 11 klasė I 

dalis. Papildomos užduotys 
pateikiamos Moodle 

aplinkoje . 

Visa pamokos medžiaga 

Praktinės užduotys 

pamokos metu ir namų 
darbai. 

Namų darbai atliekami iki 
kitos pamokos 11-05 d.. 

Namų darbai vertinami 
kaupiamuoju pažymiu. 

Pamokos ZOOM 

nuoroda: 

https://us04web.zoom.

us/j/72564096782?pwd

=Nnlic3VBWDRWYkVU

dmN0QUsraDBZZz09 



pateikiama Moodle 

aplinkoje 

3.  Vektoriai ir jų veiksmai. 
Skaliarinė vektorių 
sandauga.  Vektrorių 
sudėties ir daugybos 
dėsniai. 

11-04 Papildomi praktiniai 

uždaviniai iš  vadovėlio  

Matematika Tau plius, 

išplėstinis kursas, 11 klasė I 

dalis. Papildomi praktiniai 

uždaviniai iš  vadovėlio  

Matematika, išplėstinis 
kursas,  vadovėlis 
gimnazijos III klasei I dalis. 

Papildomos užduotys 
pateikiamos Moodle 

aplinkoje . 

 

Praktinės užduotys 
pamokos metu. 

Neužduota. Pamokos ZOOM 

nuoroda: 

https://us04web.zoom.

us/j/72564096782?pwd

=Nnlic3VBWDRWYkVU

dmN0QUsraDBZZz09 

4.  Vektoriai ir jų veiksmai. 
Vektorių kolinearumo 

sąlyga. Vektorių 
statmenumo sąlyga. 

11-05 Vadovėlis  11 klasei, I dalis, 

Matematika tempus, 

išplėstinis kursas.  Teorinė 
medžiaga vadovėlio 72-73 

psl.,  uždaviniai iš vadovėlio 
74 psl. 35, 40, 41 pratimai. 

 

 

Praktinės užduotys 
pamokos metu ir namų 
darbai. 

Namų darbai atliekami iki 
kitos pamokos 11-09 d.. 

Namų darbai vertinami 
kaupiamuoju pažymiu. 

Pamokos ZOOM 

nuoroda: 

https://us04web.zoom.

us/j/72564096782?pwd

=Nnlic3VBWDRWYkVU

dmN0QUsraDBZZz09 

 

 

 

 

 

 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 



 

Silvijos Padervinskaitės-Kazakevičienės mokytojo(s) matematikos nuotolinio mokymo planas 12 C, D klasei B lygiui. 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

1.  Trigonometrijos taikymas. 

Lygtis 𝑠𝑖𝑛 𝑥 = 𝑎.  11-03 Vadovėlis Matematika 11-12  

klasei, II knyga,  bendrasis 

kursas.  Teorinė medžiaga 
vadovėlio 71-72 psl..  

Teorijos įsisavinimo praktiniai 
uždaviniai iš  vadovėlio  73-74 

psl. 107, 108, 109, 111.a). 

Pamokos medžiaga ir 
papildomos užduotys 
pateikiamos Moodle 

aplinkoje.  

Praktinės užduotys 
pamokos metu ir 

namų darbai. 

Namų darbai atliekami 
iki kitos pamokos 11-04 

d.. Namų darbai 
vertinami kaupiamuoju 

pažymiu. 

Pamokos Zoom nuoroda: 

https://us04web.zoom.us/j/7768

7323424?pwd=R3FjMWtieXRr

VEplZW8zUzdFN0NMQT09 

 

Papildoma pamokos medžiagos  
nuoroda: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=3hVR4J6zR0g  

2.  Trigonometrijos taikymas. 

Lygtis 𝑐𝑜𝑠 𝑥 = 𝑎. 

11-04 Vadovėlis Matematika 11-12  

klasei, II knyga,  bendrasis 

kursas.  Teorinė medžiaga 
vadovėlio 75-76 psl..  

Teorijos įsisavinimo praktiniai 

uždaviniai iš  vadovėlio  76-77 

psl. 114, 115, 117, 118.a), c), 

f). Pamokos medžiaga ir 
papildomos užduotys 
pateikiamos Moodle 

aplinkoje. 

Praktinės užduotys 
pamokos metu ir 

namų darbai. 

Namų darbai atliekami 
iki kitos pamokos 11-09 

d.. Namų darbai 

vertinami kaupiamuoju 

pažymiu. 

Pamokos Zoom nuoroda: 

https://us04web.zoom.us/j/7768

7323424?pwd=R3FjMWtieXRr

VEplZW8zUzdFN0NMQT09 

 

Papildoma pamokos medžiagos  
nuoroda: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=3hVR4J6zR0g 
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https://us04web.zoom.us/j/77687323424?pwd=R3FjMWtieXRrVEplZW8zUzdFN0NMQT09
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https://us04web.zoom.us/j/77687323424?pwd=R3FjMWtieXRrVEplZW8zUzdFN0NMQT09
https://us04web.zoom.us/j/77687323424?pwd=R3FjMWtieXRrVEplZW8zUzdFN0NMQT09
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https://www.youtube.com/watch?v=3hVR4J6zR0g


 

Silvijos Padervinskaitės-Kazakevičienės mokytojo(s) matematikos nuotolinio mokymo planas 11 C, D klasei A lygiui. 

                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 

1.  Vektoriai ir jų veiksmai. 
Vektorių sudėtis ir atimtis. 
Lygiagretainio taisyklė. 
Vektorių daugyba iš 
skaičiaus. 

11-05 Vadovėlis  11 klasei, I dalis, 

Matematika tempus, 

išplėstinis kursas.  Teorinė 
medžiaga vadovėlio 66 -68 

psl..  

Teorijos įsisavinimo 
praktiniai uždaviniai iš  
vadovėlio  Matematika Tau 

plius, išplėstinis kursas, 11 

klasė I dalis. Užduotys 
pateikiamos Moodle 

aplinkoje.  

Praktinės užduotys 
pamokos metu ir namų 
darbai. 

Namų darbai atliekami iki 
kitos pamokos 11-06 d.. 

Namų darbai vertinami 
kaupiamuoju pažymiu. 

Pamokos Zoom 

nuoroda: 

https://us04web.zoom.

us/j/73047003917?pwd

=bzYwMTM2TDZHMFlZ

eTI3c29PTlF1UT09 

2.  Vektoriai ir jų veiksmai. 
Skaliarinė vektorių 
sandauga.  Vektrorių 
sudėties ir daugybos 
dėsniai. 

11-05 Vadovėlis  11 klasei, I dalis, 

Matematika tempus, 

išplėstinis kursas.  Teorinė 
medžiaga vadovėlio 68-69 

psl., uždaviniai iš vadovėlio 
71 psl. 28, 31.  

Teorijos įsisavinimo 
papildomi praktiniai 

uždaviniai iš  vadovėlio  

Matematika Tau plius, 

išplėstinis kursas, 11 klasė I 

dalis. Papildomos užduotys  
ir namų darbai pateikiami 
Moodle aplinkoje. 

Visa pamokos medžiaga 
pateikiama Moodle 

aplinkoje 

Praktinės užduotys 
pamokos metu ir namų 
darbai. 

Namų darbai atliekami iki 
kitos pamokos 11-06 d.. 

Namų darbai vertinami 
kaupiamuoju pažymiu. 

Pamokos Zoom 

nuoroda: 

https://us04web.zoom.

us/j/73047003917?pwd

=bzYwMTM2TDZHMFlZ

eTI3c29PTlF1UT09 



3.  Vektoriai ir jų veiksmai. 
Vektorių kolinearumo 
sąlyga. Vektorių 
statmenumo sąlyga. 

11-06 Vadovėlis  11 klasei, I dalis, 

Matematika tempus, 

išplėstinis kursas.  Teorinė 
medžiaga vadovėlio 72-73 

psl.,  uždaviniai iš vadovėlio 
74 psl. 35, 40, 41 pratimai. 

Praktinės užduotys 
pamokos metu ir namų 
darbai. 

Namų darbai atliekami iki 
kitos pamokos 11-09 d.. 

Namų darbai vertinami 
kaupiamuoju pažymiu. 

Pamokos Zoom 

nuoroda: 

https://us04web.zoom.

us/j/73047003917?pwd

=bzYwMTM2TDZHMFlZ

eTI3c29PTlF1UT09 

 

 


