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Sukurtas užduotis ugdymo procese naudojam:

1) Įsivertinimui pamokose

• iš vienos temos

• iš skyriaus 

2)  Namų darbams (patogu diferencijuoti)

3)  Darbui per pamokas

• mokantis temą

• temos/skyriaus kartojimui, apibendrinimui

4) Darbui su mokiniais, patiriančiais sunkumų

5) Kontrolinių darbų sudarymui

„Užduočių banko“  panaudojimo patirtis



Įsivertinimai

• Užduočių rinkinys, lygmuo nurodytas. Tokių įsivertinimų tikslas –
mokyti mokinius įsivertinti savo pasiektą lygį.

• Užduočių rinkinys, lygmuo nenurodytas. Tokių įsivertinimų tikslas –
mokyti mokinius pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus.

• ,,Taip ar ne“. Tokių įsivertinimų tikslas – skatinti mokinius kritiškai 
mąstyti.

• Mini įsivertinimai. Tokių įsivertinimų tikslas – pasitikrinti, kiek 
išmoko prieš tai buvusioje pamokoje.



Trupmeninių reiškinių prastinimas (planas)

1. Kartojimas. Skaidymo dauginamaisiais būdai. 2 pam.

2. Trupmeninių reiškinių prastinimas. 4 pam.  





3. Pirmas įsivertinimas, lygmuo nurodytas (trečios pamokos pabaigoje). 



Pasitikrinkite:



Pasitikrinkite:



Pasitikrinkite:













Trupmeninių reiškinių 
prastinimas

Taip arba ne







Atsakymai
1. Taip

2. Ne, nes 

3. Ne, nes 

4. Taip

5. Taip

6. Ne, nes









• Užduočių rinkinys, lygmuo nurodytas.

Pvz. ,,Skritulio išpjova, nuopjova“ 

Įsivertinimų pavyzdžiai

















• Užduočių rinkinys, lygmuo nurodytas. 

Pvz. ,,Trupmeninių reiškinių sudėtis ir atimtis“ 

Įsivertinimų pavyzdžiai



Trupmeninių reiškinių 
sudėtis ir atimtis



Atlikite veiksmus su trupmeniniais reiškiniais:

Patenkinamas lygmuo



Pasitikriname:



Pagrindinis lygmuo



Pasitikriname:



Aukštesnysis lygmuo



Pasitikriname:





• Užduočių rinkinys, lygmuo nenurodytas. 

Pvz. ,,Procentai“

Įsivertinimų pavyzdžiai









• ,,Taip ar ne“. 

Pvz. ,,Sukiniai“ – iš skyriaus 

Įsivertinimų pavyzdžiai



Taip ar ne

Sukiniai



1.

Kūgio, kurio sudaromosios ilgis 15 cm, 

o aukštinė – 12 cm, šoninio paviršiaus

plotas bus lygus 1215π cm2.



2.

Ritinio, kurio pagrindo plotas 

lygus 25π cm2, o aukštis – 12 cm, 

tūris bus lygus 100π cm3.



3.

Rutulio, kurio skersmens ilgis 10 cm, 

paviršiaus plotas bus lygus 100π cm².



4.

Į  ritinio formos indą, kurio aukštis 25 cm, o 

dugno skersmens ilgis 12 cm, tilps 1,8 kg miltų. 

Žinoma, kad 200 ml miltų sveria 128 g. 

(Laikykite 𝜋 ≈ 3,14; atsakymą pateikite 0,1 kg 

tikslumu).     



5. 

Kūgio sudaromoji su pagrindo 

plokštuma sudaro 30o kampą, o aukštinės ilgis 

lygus 4 cm.  Šio kūgio pagrindo plotas bus 

lygus 80π cm2. 



6. 

Jei rutulio paviršiaus plotas 

lygus 324π cm2, tai jo tūris bus lygus 

972π cm3.



7. 

Ritinio formos rąstas sveria 

120 kg.  Tris kartus trumpesnis, 

bet du kartus storesnis rąstas nei 

šis svers 80 kg. 



8. 

Iš popieriaus iškirpta išpjova, kurios 

spindulio ilgis lygus 20 cm, o centrinio kampo 

didumas 250o. Iš šios išpjovos susukto kūgio 

šoninio paviršiaus plotas 1 cm2 tikslumu bus 

lygus  872 cm2.                 



9.

Iš 200 švininių rutuliukų, kurių 

skersmuo 5 mm, bus galima nulieti 

vieną 3 cm skersmens rutulį.



Atsakymai

1. Ne, nes 

2. Ne, nes 

3. Taip

4. Taip

5. Ne, nes pagrindo plotas lygus 48π cm2.

6. Taip

7. Ne, nes sveria 160 kg.

8.  Taip

9. Ne, nes reikės 216 tokių rutuliukų











• Mini įsivertinimai

Įsivertinimų pavyzdžiai














