
Matematikos modulis „RUOŠKIS MATEMATIKOS EGZAMINUI“ 

 
                Modulio programa skirta pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygmenis  

pasiekusiems 4 gimn. klasės mokiniams.   
Modulio programos apimtis – 33 val.  

Modulio metu bus kartojamos algebrinės ir geometrinės žinios bei sprendžiami 

įvairaus  turinio uždaviniai. Kiekvieno užsiėmimo metu bus atliekamas kompleksinis kartojimas. 

Tai padės ketvirtokams pasirengti valstybiniam brandos matematikos egzaminui.  

Matematika ir jai giminingi mokslai reikalauja įvaldyti daug tarpusavyje susijusių 

programos dalykų, todėl būtina gerai mokėti matematiką.  

Ši modulio programa nagrinėja matematikos uždavinius, kuriuos sprendžiant didelę 

reikšmę turi optimalus teorinės medžiagos žinojimas ir gilesnis mokymasis. Šių uždavinių 

sudėtingumas nevienodas. Čia nagrinėjamus uždavinius gali būti pajėgūs išspręsti įvairių gabumų 

moksleiviai. Kiekvienas mokinys tarp šių uždavinių galės rasti ir sau įdomių.  

Modulio programa ne tik ugdys  moksleivio gebėjimus, bendruosius darbinius 

įgūdžius, bet ir stiprins nusiteikimą mokytis. Kūrybiškumas, žinių siekimas, išradingumas ir 

darbštumas – tai vertybės, kurias ugdys parinkta modulio programa. Mokydamiesi matematikos 

mokiniai plėtos matematinę kompetenciją ir įgys žinių, gebėjimų ir nuostatų.  

 

Modulio programos pagrindiniai tikslai: 

 padėti likviduoti mokinių žinių spragas; 

 pakartoti, susisteminti apibendrinti išmoktą medžiagą;  

 tobulinti matematinius gebėjimus; 

 įgyti naujų žinių ir sėkmingai jas taikyti uždavinių sprendime; 

 padėti moksleiviams pakartoti kursą ir pasiruošti valstybiniam brandos matematikos 

egzaminui; 

 ugdyti moksleivių kūrybingumą, gebėjimą analizuoti uždavinių sprendimus; 

 ugdyti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti. 

 

Tikslams įgyvendinti keliami uždaviniai: 

 pakartoti visą matematikos kursą;  

 išmokyti mokinius ieškoti racionaliausio sprendimo būdo; 

 išmokyti analizuoti  ir apibendrinti  uždavinių sprendimo  būdus;    

 išmokyti mokinius matematiškai mąstyti  ir   įgytas žinias pritaikyti uždavinių sprendime.    

                    
Mokiniai gilins matematines žinias, gebėjimus ir įgūdžius, mokysis matematiškai 

mąstyti: rasti racionalius sprendimo būdus, pastebėti dėsningumus, daryti apibendrinimus, bendrauti 

bei bendradarbiauti. 

Pagrindinis programos mokymosi tikslas – padėti  moksleiviams pakartoti 

matematikos kursą ir pasiruošti valstybiniam brandos matematikos egzaminui. 
Modulio užsiėmimuose bus taikomi įvairūs aktyvaus mokymosi metodai, mokiniai 

tobulins savarankiško darbo įgūdžius. 

 

Atsiskaitymo formos – kaupiamasis vertinimas 

Galutinis įvertinimas – įskaita.  
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