2017 2018
mokslo metams

ELEKTRONINĖS
IR SPAUSDINTOS
PRATYBOS
5–8 klasės

TURINYS

APIE EMA
KAIP DIRBTI SU EMA?

3–7
8–12

EMA BIOLOGIJA 7–8 KLASĖMS

13

EMA ISTORIJA 5 KLASEI

14

EMA MATEMATIKA 7 KLASEI

15

EMA MATEMATIKA 5–6 KLASĖMS

16

EMA LIETUVIŲ KALBA 5–6 KLASĖMS

17

EMA GAMTA IR ŽMOGUS 5–6 KLASĖMS

18

KAIP ĮSIGYTI EMA?

19

Gerbiamieji mokytojai,
šio katalogo įžangoje turiu Jums dvi žinutes.
Pirmoji: turime tokį mokomąjį turinį, kuris atitinka ateities švietimo
gaires.
„Jūs tikriausiai pasinaudojote suomių patirtimi, kurdami EMA?“ –
paklausė manęs švietimu besidominti ketvirtokės mama renginyje
„TEDxVilnius“, išklausiusi Helsinkio švietimo skyriaus vadovės
pranešimą. Apie ką kalbėjo pranešėja iš Suomijos? Apie ateities
švietimą: vilties ir svajonės naratyvą, saugią ir įtraukiančią
mokymosi aplinką, mokymąsi kaip žaidimą, vaikams atpažįstamą
ir patrauklų turinį. Džiugu, kad jos kalboje paminėtas ateities
švietimo gaires mokytojai ir tėvai pastebi EMA pratybų užduotyse
ir pačioje mokymosi sistemoje.
Antroji: mokymo sprendimai turi ir gali būti pagrįsti duomenimis.
Šių metų Britų švietimo ir mokymo technologijų parodoje
(angl. British Education and Training Technology, BETT) viena
pagrindinių temų buvo skirta švietimo duomenų analitikai.
Pagaliau aktyviai kalbama apie tai, kad su mokymu susiję
sprendimai gali (o ir turi) būti grindžiami duomenimis! Tai reiškia,
kad analizės įrankiai suskaičiuoja, apibendrina ir suformuoja
detalias ataskaitas. Mokytojui telieka remiantis šiais duomenimis
priimti sprendimus, kaip ir ko mokyti visą klasę ir kiekvieną
mokinį. EMA neatsilieka nuo šių tendencijų ir jau šiais mokslo
metais mokytojams pasiūlė diagnostinio testo ir temos rezultatų
analizės įrankius.

Kviečiu mokytojus susipažinti su EMA ir drąsiai išbandyti šios sistemos teikiamas galimybes.
Iki pasimatymo www.epratybos.lt!

Jūratė Mikulevičiūtė,
„E. mokykla“ ugdymo turinio grupės vadovė

Išbandykite EMA elektronines pratybas nemokamai www.epratybos.lt
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		 PRATYBOS AUGA 		
KARTU SU MOKINIAIS

EMA DALYKAI IR KLASĖS

Matematika

Lietuvių kalba

Gamta ir žmogus

Biologija

Istorija
NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA
NAUJIENA

EMA DALYS

DIAGNOSTINIAI
TESTAI

REZULTATAI IR
MOTYVAVIMAS

Diagnostiniai testai,
vertinimo instrukcijos ir

bei motyvavimo sistema:
rinkinius, vertinimo
instrukcijos mokytojui.

„Safaris“

EMA GALIMYBĖS

–

04
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TURINYS
SKIRTAS ŠIUOLAIKINIAM VAIKUI

EMA UŽDUOTYS

Matematika
Antanas

Kontekstualios

Pateikiamos situacijos, susijusios su artimiausia
vaiko aplinka.

Ugdomi įvairūs
gebėjimai

Nuo žinių ir supratimo iki aukštesniųjų mąstymo
gebėjimų.

Suasmenintos

Mokinys tampa sąlygos dalimi, tai leidžia efektyviau
suvokti informaciją ir teisingai atlikti užduotį.

Tiriamosios

Mokiniai skatinami tyrinėti, pateikiamos situacijos,
kurias galima atlikti ir praktiškai naudojant
paprasčiausias priemones.

Personažai

Vaikai mokosi kartu su personažais.

Lietuvių kalba
Gabrielė

Istorija, gamta ir žmogus, biologija
Kazimieras

Išbandykite EMA elektronines pratybas nemokamai www.epratybos.lt

Biologija
Birutė
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EKSPERTAI
UŽTIKRINA TURINIO KOKYBĘ

EMA LIETUVIŲ KALBA

EMA MATEMATIKA

EMA pratybas laikau jos sumanytojų ir kūrėjų
kolektyvia pastanga ir ieškojimu, kaip gimtosios
kalbos mokymąsi padaryti patrauklesnį, kaip
naudojimąsi kompiuteriu paversti palankiu vėju
gimtajai kalbai mokytis, kaip padėti mokytojui
parinkti ugdymo turinį atsižvelgiant į kiekvieno
mokinio pasiekimų lygį. Patrauklumo pratybose
siekiama kuriant kontekstualias įvestis, įvairius
užduoties atlikimo formatus, sudarant galimybę
stebėti savo kaupiamą rezultatą motyvavimo
sistemoje „Safaris“.

5–7 klasių EMA pratybose esančios matematikos
užduotys yra kokybiškai kitokios. Jų kontekstas
artimas ir suprantamas šiuolaikiniams paaugliams.
Septintokams per matematikos pamokas reikia
daugiau mąstyti, daugiau pagrįsti. Plečiasi jų
matematinis akiratis, atsiranda daugiau ryšių su
kitais mokomaisiais dalykais ir pasauliu, įvaldomos
naujos problemų sprendimo strategijos. EMA pratybų
užduotys visiškai atitinka šiuos reikalavimus.

Raimonda Jarienė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pagrindinio ugdymo
skyriaus vedėja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, bendrųjų
programų ir metodinių priemonių mokytojams bendraautorė,
kvalifikacijos tobulinimo programų rengėja ir įgyvendintoja.

Sigita Žuklijienė
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos matematikos mokytoja
ekspertė, matematikos vadovėlių 7 ir 8 klasėms bendraautorė,
standartizuotų testų bendraautorė, seminarų lektorė.
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Evaldas Bakonis

EMA ISTORIJA

Nacionalinės mokyklų
vertinimo agentūros
Švietimo politikos
analizės skyriaus
vedėjas, istorijos
mokytojas ekspertas.
Istorijos vadovėlių
6–12 klasėms autorius,
bendrųjų programų
bendraautoris.

Atlikdami EMA istorijos užduotis, penktokai
skatinami suprasti žinių apie praeitį kilmę,
mokėti jas taikyti įvairiose situacijose, o
ne tik atmintinai išmokti datas ar įsiminti
pavadinimus. Recenzuodamas šias
pratybas, akcentuoju ir dalykinį teisingumą,
stengiuosi, kad neliktų abejotinų,
nepagrįstų teiginių ar interpretacijų.
Siekiu, kad užduotys būtų korektiškos
testų teorijų prasme.
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EKSPERTAI
UŽTIKRINA TURINIO KOKYBĘ

EMA GAMTA IR ŽMOGUS

EMA BIOLOGIJA

5–6 kl. gamtos mokslų kurso „Gamta ir
žmogus“ e. pratybų užduotys padės mokiniams
pasitikrinti žinias ir supratimą apie žmogų,
augalus ir gyvūnus, jų organizmo sandarą ir
veiklą, apie chemines medžiagas, jų savybes
ir panaudojimą, fizikinius reiškinius, aplinkos
tausojimą, kitas aktualias mokslo sritis. Atliekant
užduotis mokiniams teks pamąstyti, kaip įgytas
žinias pritaikyti įvairiose situacijose, sprendžiant
praktines gyvenimiškas ir mokslines problemas.
Užduotys sukurtos ne tik pasitikrinti, jos skatina
mokinius tyrinėti, ieškoti informacijos įvairiuose
šaltiniuose ir ją apibendrinti, analizuoti neįprastas
situacijas, priimti sprendimus ir juos pagrįsti.

7–8 kl. biologijos e. pratybų užduotys skirtos pasitikrinti
žinias ir supratimą apie žmogaus ir kitų organizmų
ląstelinę sandarą bei funkcijas, paveldimumą,
gyvybės evoliuciją, organizmų ryšius ir priklausomybę
ekosistemose, biologijos mokslo tyrimus ir atradimus.
Atliekant užduotis mokiniams neužteks atsiminti
sąvokas, faktus ar dėsningumus, svarbiausia – parodyti
supratimą, gebėjimą pritaikyti žinias įprastose ar
naujose situacijose, tyrinėjant gyvąją aplinką, ieškant
atsakymų į aktualius klausimus, susijusius su organizmo
pokyčiais paauglystėje, sveika gyvensena, biologinės
įvairovės išsaugojimu, aplinkosauga, mokslo atradimų
įtaka žmonijai.
dr. Elena Motiejūnienė
Gamtos mokslų daktarė, švietimo konsultantė, bendrųjų
programų, skaitmeninio turinio, nacionalinių ir tarptautinių
tyrimų ataskaitų, įvairių vertinimo užduočių rengėja.

dr. Juozas Raugalas

EMA BIOLOGIJA

Vilniaus universiteto
Gyvybės mokslų centro
Biomokslų instituto, gamtos
mokslų daktaras, vadovėlių
komplektų ir mokomųjų
priemonių bendraautoris.

Visos biologijos pratybų užduotys parengtos
nenutolstant nuo bendrųjų programų ir Lietuvoje
naudojamų biologijos vadovėlių tematikos. Jos
ne tik padės įsiminti įgytas žinias ir jas pritaikyti
konkrečiose situacijose, bet ir ugdys, nes rasti
atsakymus dažnai pagelbės mokinio gyvenimiškoji
patirtis. Ši priemonė padės vertinti mokinių
biologijos mokymosi pasiekimus.

Išbandykite EMA elektronines pratybas nemokamai www.epratybos.lt
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– PAŽANGI
MOKYMO SISTEMA

01

PAŽINKITE MOKINIUS
Pažinkite mokinius atlikdami diagnostinį testą mokslo metų pradžioje,
gaukite automatinę rezultatų analizę ir nustatykite mokinių pasiekimų
lygius. Diagnostinį testą su mokiniais rekomenduojame atlikti rugsėjo
III–IV savaitę.

02

MOKYKITE INDIVIDUALIAI
Skirkite diferencijuotas užduotis mokiniams pagal jų pasiekimų lygius
arba sudarykite savo užduočių rinkinius iš pateiktų temos užduočių.
Planuodami pamoką naudokite automatinę temos rezultatų analizę, kuri
leis geriau suprasti, kas mokiniams sekasi lengviau, o kas – sunkiau.

03

MOTYVUOKITE MOKYTIS
Motyvuokite mokinius pasiekimų lentoje „Safaris“. Mokiniai, atlikę savo
lygio užduotis, gauna vertinimus taškais, kurie vaizduojami išmokimo
matuoklyje ir yra perkeliami į interaktyvią pasiekimų lentą „Safaris“.

04

08

MATUOKITE METŲ PAŽANGĄ
Stebėkite mokinių pasiekimų pažangą mokslo metų pabaigoje atlikdami
diagnostinį testą. Gaukite automatinę rezultatų analizę ir nustatykite mokinių pasiekimų lygius. Diagnostinį testą su mokiniais rekomenduojame
atlikti gegužės III–IV savaitę.

Išbandykite EMA elektronines pratybas nemokamai www.epratybos.lt

LENGVA ĮVERTINTI MOKINIUS
IR SAVO DARBĄ
mokslo metų pradžioje ir pabaigoje

AUTOMATIZUOTA DIAGNOSTINIŲ TESTŲ ANALIZĖ
Diagnostinis testas leidžia nustatyti mokinių pasiekimų lygį. Automatizuota
diagnostinių testų analizė leidžia analizuoti KLASĖS ir INDIVIDUALAUS MOKINIO
rezultatus šiais pjūviais.

Pagal pasiekimų lygius
Nepatenkinamas
Patenkinamas

Mokinių pasiskirstymas pagal
pasiekimų lygius

0%
17 %
63 %

Pagrindinis
Aukštesnysis

Pagal turinio ar veiklos sritis
Geometrija, matai ir matavimai

21 %
Mokinių surinktų taškų dalis

58 %

Reiškiniai, lygtys ir nelygybės

57 %

Skaičiai ir skaičiavimai

56 %
65 %

Stochastika
Komunikavimas ir bendrosios problemų sprendimo
strategijos

Pagal gebėjimų grupę
Aukštesnieji mąstymo gebėjimai
Taikymas

50 %

Mokinių surinktų taškų dalis

44 %
50 %

Žinios ir supratimas

Išbandykite EMA elektronines pratybas nemokamai www.epratybos.lt

74 %
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LENGVA STEBĖTI MOKYMO(SI)
REZULTATUS KIEKVIENĄ PAMOKĄ
TEMOS REZULTATŲ ANALIZĖ
Temos rezultatų analizė leidžia mokytojui sužinoti:
sunkiausias ir lengviausias temos užduotis;
kaip mokiniams sekėsi atlikti skirtingų gebėjimų užduotis;
kaip mokiniams pavyko atlikti užduotis, atsižvelgiant į jų pasiekimo lygį.

UŽDUOČIŲ ANALIZĖ
Pasiekimų lygis

Gebėjimai

Teisingai atlikę
mokiniai

Užduotis 1

Pagrindinis

Problemų sprendimas

1/3

Užduotis 2

Patenkinamas

Žinios ir supratimas

3/3

Užduotis 3

Aukštesnysis

Problemų sprendimas

0/3

Užduotis 4

Pagrindinis

Taikymas

2/3

Išskleidžiami
užduočių
pavyzdžiai

ANALIZĖ PAGAL GEBĖJIMUS
Gebėjimai

Atliko teisingai (%)

Žinios ir supratimas

67 %

Taikymas

33 %

Problemų sprendimas

25 %

ANALIZĖ PAGAL PASIEKIMŲ LYGIUS
Pasiekimų lygis

Atliko visas
užduotis teisingai

Patenkinamas

1/3

Mokinys

Surinko

Neatliko

Pagrindinis
Aukštesnysis

10

0/1
0/1
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Išskleidžiami
mokinių
rezultatai

VISOS GALIMYBĖS
INDIVIDUALIZUOTAM
MOKYMUI
Kiekvieną temą sudaro 9–13 užduočių, tikrinančių skirtingus gebėjimus:
žinios ir supratimas, taikymas, problemų sprendimas.
Parengti užduočių rinkiniai patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo
pasiekimų lygio mokiniams.
Galimybė sudaryti savo užduočių rinkinį, atsižvelgiant į konkretaus mokinio
žinias ir gebėjimus.
Papildomi greito pasitikrinimo užduočių rinkiniai, taisomi automatiškai
(istorija 5, matematika 7, biologija 7–8).

Užduotis
Vertinimo
instrukcija

Užduotis

TAISYTI EMA UŽDUOTIS PAPRASTA
Gabrielė paprašė tyrinėtojo Kazimiero, kad išrinktų jos tėvų sodybai rožės daigą, kuriam reikėtų Atsakymas:
mažiausiai priežiūros. Kazimieras sutriko, mat visos rožės jam pasirodė viena už kitą gražesnės,
be to, dar ir kvepiančios. Didesnis snaigių skaičius rodo didesnį atsparumą šalčiams, o rutuliukų
skaičius – grybinėms ligoms. Padėk tyrinėtojui apsispręsti ir pažymėk vieną rožių veislę.

D) ‘Ritausma’

Ši rožė atspariausia šalčiams ir nesirgs grybinėmis
ligomis / nereikės jos purkšti chemikalais.

A) ‘Benjamin Britten’

B) ‘Pat Austin’

C) ‘Juno’

D) ‘Ritausma’

1 taškas – už teisingai pasirinktą atsakymą (D).
1 taškas – už pasirinkto atsakymo
paaiškinimą.
0 taškų – už neteisingus atsakymus.

Problemų sprendimas / Pagrindinis / 2 taškai

Paaiškink, kodėl pažymėjai šią rožę.

Teisingas
atsakymas

Informacija
apie užduotį

DALIS UŽDUOČIŲ IŠTAISOMA AUTOMATIŠKAI
Nustatyk klaustuku pažymėtų kampų didumus.
F
C

D

43°

E

?

I

F

40°

?

G

CDE =

°

E

C

?

O

A

?

120°

D
B

?

CDE = 137 °

IEH =

40

°

GEH = 140 °

AOD = 120 °
DOB =

60 °

Po 1 tašką – už kiekvieną
teisingą atsakymą.

H

IEH =

°

AOD =

°

GEH =

°

DOB =

°

Žinios ir supratimas / Patenkinamas / 5 taškai

Vertinama automatiškai

Automatiškai
vertinamų
užduočių
žymėjimas

Išbandykite EMA elektronines pratybas nemokamai www.epratybos.lt
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MOTYVAVIMO SISTEMA
SKATINA SIEKTI GERESNIŲ
MOKYMOSI REZULTATŲ
TEMOS IŠMOKIMO MATUOKLIS PARODO,
KIEK TAŠKŲ MOKINYS SURINKO.

Pasiekęs lygį „Puiku“, mokinys juda „Safaryje“ per 2 langelius.

Pasiekęs lygį „Moku“, mokinys juda „Safaryje“ per 1 langelį.

Nepasiekęs lygio „Moku“, mokinys „Safaryje“ nepajuda.

SAFARIS
Interaktyvioje pasiekimų lentoje „Safaris“ mokiniai juda pagal surinktų taškų skaičių.

3a klasė
LUKAS
ŪLA
MEDA

12
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Naujiena!

BIOLOGIJOS
PRATYBOS 7–8 KLASĖMS!

UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI
Tau teko užduotis apibūdinti augalinės ląstelės sandarą. Kurie toliau pateikti aprašymai tau tiktų?
A) Neturi branduolio, bet turi chloroplastų.
B) Ląstelės turinį gaubia plazminė membrana.
C) Ląstelėje paprastai yra didelė centrinė vakuolė.
D) Ląstelėje nėra mitochondrijų.
Atsakymas:

1 taškas – už 2 teisingus atsakymus.
0 taškų – už 0–1 teisingą atsakymą.

B) Ląstelės turinį gaubia plazminė membrana.
C) Ląstelėje paprastai yra didelė centrinė vakuolė.

KAS NAUJA EMA
BIOLOGIJOS PRATYBOSE
7–8 KLASĖMS?
Temą sudaro 13 ir daugiau
užduočių patenkinamo,
pagrindinio ir aukštesniojo
pasiekimų lygių mokiniams.
Papildomi greito pasitikrinimo
užduočių rinkiniai sudaryti iš
automatiškai ištaisomų užduočių.

Žinios ir supratimas / Patenkinamas / 1 taškas

Įsivaizduok, kad žaidi žaidimą „Nariuotakojis robotas“. Kad pereitum į aukštesnį lygį, turi surinkti šiuos robotus: vorą, bitę ir vėžį. Prie kiekvieno įrašyk reikiamų dalių numerius.
1. Galva

3. Pilvelis

5. 4 poros kojų

2. Krūtinė

4. Galvakrūtinė

6. 5 poros kojų
ir daugiau

Voras

Bitė

4, 3, 5

Bitė

Vėžys

1, 2, 3, 7

4, 5

Po 1 tašką – už teisingai sudėliotus
kiekvienos klasės nariuotakojus.

Taikymas / Pagrindinis / 3 taškai

Kazimieras ir Birutė perskaitė naujieną: mokslininkai nustatė, kad Amazonės miškuose gyvenančių vienos rūšies skruzdėlių gyvenimo cikle visiškai išnyko lytinis dauginimasis. Kazimieras
ruošiasi komentuoti šią naujieną – nurodyti nelytinio dauginimosi pranašumus ir trūkumus.
Padaryk tai ir tu – parašyk 1 pranašumą ir 1 trūkumą.

Pranašumai

Pranašumai
Skruzdėlės yra vienodos ir gerai
prisitaikiusios prie dabartinės
aplinkos sąlygų.
Skruzdėlėms naudingi požymiai
perduodami palikuoniams, o šie
yra identiški motininiam
organizmui.
Dauginimuisi nereikalingi du
organizmai – tai sutaupo laiko ir
energijos.

Trūkumai

Trūkumai
Skruzdėlės nesikeičia, jos
negalės prisitaikyti / sunkiai
prisitaikys prie nepalankių /
pasikeitusių aplinkos sąlygų.
Nėra požymių įvairovės.

KOKYBĘ GARANTUOJA
Autoriai:

Vėžys

Atsakymas:

Voras

7. 3 poros kojų

Kęstutis Grinkevičius
Jūratė Mikulevičiūtė
Jolanta Pauliukienė
Birutė Petraitienė
Margarita Purlienė
Ala Vaicekauskienė
Inga Viltrakienė
Recenzentai:
dr. Elena Motiejūnienė
dr. Juozas Raugalas

1 taškas – už nurodytą pranašumą.
1 taškas – už nurodytą trūkumą.
Pastaba: skirti taškų ir už kitus
teisingus atsakymus.

Problemų sprendimas / Aukštesnysis / 2 taškai

Išbandykite EMA elektronines pratybas nemokamai www.epratybos.lt
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Naujiena!

ISTORIJOS
PRATYBOS 5 KLASEI!

UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI
Kurie šalia lietuvių žemių įsikūrę kaimynai vertė mūsų protėvius telktis į vieną valstybę?
Pažymėk du teisingus atsakymus.

A) Kalavijuočiai

D) Kryžiuočiai

B) Keliuočiai

E) Ordinuočiai

C) Kirvuočiai

F) Pentinuočiai

Atsakymas:

2 taškai – už visiškai teisingai atliktą
užduotį, t. y. pažymėti žodžiai „Kalavijuočiai“ ir „Kryžiuočiai“.
1 taškas – jei padaryta bet kokia klaida
(pažymėtas neteisingas atsakymas).
0 taškų – jei yra 2 ir daugiau klaidų.

A) Kalavijuočiai
D) Kryžiuočiai

Žinios ir supratimas / Patenkinamas / 2 taškai

KAS NAUJA EMA
ISTORIJOS PRATYBOSE
5 KLASEI?
Temą sudaro 13 ir daugiau
užduočių patenkinamo,
pagrindinio ir aukštesniojo
pasiekimų lygių mokiniams.
Papildomi greito pasitikrinimo
užduočių rinkiniai sudaryti iš
automatiškai ištaisomų užduočių.

Įrašyk praleistą pavadinimą.

Prisikėlimo
apygarda

Žemaičių
apygarda
Kęstučio
apygarda

Tauro
apygarda

Dariaus
ir Girėno
apygarda
Algimanto
apygarda
Vyčio
apygarda

Vytauto
apygarda

Didžiosios
kovos
apygarda

Dainavos
apygarda

1949 m. vasarį buvo sušauktas visos Lietuvos partizanų vadų
suvažiavimas. Jis vyko tuometinės Šiaulių apskrities (dabar –
Radviliškio r.) Minaičių k. įrengtame
apygardos vado Leonardo Grigonio-Užpalio bunkeryje.

Atsakymas:

1949 m. vasarį buvo sušauktas visos Lietuvos partizanų
vadų suvažiavimas. Jis vyko tuometinės Šiaulių apskrities
(dabar – Radviliškio r.) Minaičių k. įrengtame Prisikėlimo
apygardos vado Leonardo Grigonio-Užpalio bunkeryje.

1 taškas – už atsakymą „Prisikėlimo“.
Jei pasirinktas kitas atsakymas arba
visai nepasirinkta, taškas neskiriamas.

KOKYBĘ GARANTUOJA
Autoriai:
Mindaugas Olbutas
Mindaugas Nefas
Žaneta Vaškevičienė
Recenzentas:
Evaldas Bakonis

Taikymas / Pagrindinis / 1 taškas
Tyrinėtojas Kazimieras pastebėjo, kad paminklo karaliui Mindaugui Vilniuje postamentą juosia
Saulės kalendorius, kuriame sužymėtos pagoniškos ir krikščioniškos šventės. Pagoniškas šventes
rodykle sujunk su pagonybės simboliu, krikščioniškas – su krikščionybės.
Paaiškink, kodėl paminklo autorius sugalvojo greta
įamžinti tokias skirtingas švenčių grupes.

Jorė
Kalėdos
Rasos
Saulėgrįža
Trys karaliai
Velykos
Atsakymas:

Jorė
Kalėdos
Rasos
Saulėgrįža
Trys karaliai
Velykos
Mindaugas buvo ir pagonis, ir krikščionis.

3 taškai – už visiškai teisingą atsakymą.
Už bet kokią klaidą (priskyrus ne tai
grupei) vertinimas mažinamas 1 tašku.
Padarius 3 ir daugiau klaidų, ši dalis
vertinama 0 taškų.
4-as taškas skiriamas už paaiškinimą,
pavyzdžiui: „Mindaugas buvo ir pagonis,
ir krikščionis“. Paaiškinus neteisingai ar
visai nepaaiškinus, taškas neskiriamas.

Problemų sprendimas / Aukštesnysis / 4 taškai
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Naujiena!

MATEMATIKOS
PRATYBOS 7 KLASEI!

UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI
Kokiu veiksmu spręstum lygtį? Pasirink tinkamo veiksmo skaičių, įrašyk į langelį ir sužinosi
Vilniaus televizijos bokšto aukštį, kai oro temperatūra +20 0C.
1) –2,3 + x = 10
2) 5,4 – x = 25
3) x : 20 = 2,5

1)
3

2)
2

x = 10 – 2,3

4
3

x = 10 + 2,3

1

x = 25 – 5,4

2

x = 5,4 – 25

6

x = 20 · 2,5

5

x = 20 : 2,5

3)
6 m

4)
4

4) –12,4 · x = 15
5) 2,5 : x = –16
Atsakymas:

8

x = –12,4 : 15

4

x = 15 : (–12,4)

4

x = –16 · 2,5

7

x = 2,5 : (–16)

1)

2)

3)

4)

KAS NAUJA EMA
MATEMATIKOS PRATYBOSE
7 KLASEI?

5)

m

cm

Po 1 tašką – už teisingą kiekvienos
dalies atsakymą.

5)
7 cm

Žinios ir supratimas / Patenkinamas / 5 taškai

Į tinklaraštį Antanas įkėlė uždavinį, kurio jam nepavyko išspręsti. Dar kartą skaitydamas uždavinio sąlygą, berniukas sušuko – „Eureka“, nes netikėtai suprato, kaip reikia apskaičiuoti prašomos atkarpos ilgį. Antanas jau žino atsakymą, o dabar tu apskaičiuok tos atkarpos ilgį.

+ Registruotis

Prigijungti

Užmatematink!

Jei sudėtum du trikampius, kurių
perimetrai atitinkamai lygūs 9 cm
ir 10 cm, gautum trikampį, kurio
perimetras – 13 cm. Apskaičiuok
atkarpos AB ilgį.

Sprendimas:
A
B

Atsakymas:

AB =

cm

1 taškas – už teisingo sprendimo būdo
pasirinkimą.
1 taškas – už teisingą atsakymą.

Sprendimas: (10 + 9) - 13 = 6;
6 : 2 = 3 cm.
Atsakymas: AB = 3 cm.

Temą sudaro 13 ir daugiau
užduočių patenkinamo,
pagrindinio ir aukštesniojo
pasiekimų lygių mokiniams.
Papildomi greito pasitikrinimo
užduočių rinkiniai sudaryti iš
automatiškai ištaisomų užduočių.

KOKYBĘ GARANTUOJA
Autoriai:
Galina Malakauskienė
Anna Mažuolienė
Rita Raižienė
Edita Zapustienė
Recenzentė:
Sigita Žuklijienė

Taikymas / Pagrindinis / 2 taškai

Kvadratinio sklypo plotas lygus 25 a. Antano senelis ruošiasi šį sklypą aptverti nauja tvora.
Senelis paprašė Antano apskaičiuoti, kiek metrų tvoros prireiks šiam sklypui aptverti. Prisijunk
prie Antano ir padėk jam išspręsti šią užduotį.

Sprendimas:

Atsakymas:

metrų.

1 taškas – už teisingai užrašytą plotą
kvadratiniais metrais.
1 taškas – už teisingai apskaičiuotą
sklypo ilgį.
1 taškas – už teisingą atsakymą.

1) 25 a = 2500 m2
2) 2500 = 50 m
3) 50 m · 4 = 200 m
Atsakymas: 200 metrų.

Problemų sprendimas / Aukštesnysis / 3 taškai

Išbandykite EMA elektronines pratybas nemokamai www.epratybos.lt

15

		
MATEMATIKOS
UŽDUOTYS 5–6 KLASĖMS
Daugiau EMA matematikos užduočių rasite www.epratybos.lt

ATSAKYMAI

UŽDUOTYS
Apskaičiuok plotus.
2 cm

a) Brūkšninis kodas A yra stačiakampio formos.
Apskaičiuok jo plotą.

2 cm

2 cm

3 cm

A

Atsakymas:
B

Po 1 tašką – už teisingus a ir b dalių
atsakymus.

a) 6 cm2
b) 4 cm2

cm2

b) Dvimatis brūkšninis (QR) kodas B yra kvadrato formos.
Apskaičiuok jo plotą.

Žinios ir supratimas / Patenkinamas / 2 taškai

cm2

Atsakymas:

Paveikslėliuose surašyti vaizdo įrašų peržiūrų skaičiai. Išdėstyk juos didėjimo tvarka.
Atsakymas:

9090

10010

10901

9001

10000

A)

B)

C)

D)

E)

Atsakymas:

9001; 9090; 10000; 10010; 10901
arba D; A; E; B; C

1 taškas – už teisingai didėjimo tvarka
surašytus skaičius.

Taikymas / Pagrindinis / 1 taškas

Įsivaizduok, kad esi tiltų projektuotojas ir nori suprojektuoti tiltą į jūrą.
Pagal Tavo projektą vieną tilto atramą reikia įkalti
į dugno vietą, kurios aukštis neigiamas: –3,7 m žemiau jūros lygio. Kokio mažiausio ilgio turėtų būti
atrama, jeigu jos 10 m reikia įkalti į dugną ir 5 m
turi matytis virš jūros lygio?

8
4
0
–4
–8

m.

Pievutė prie ponios Rozalijos namų pati gražiausia miestelyje – ją puošia įvairių formų gėlynai,
rūpestingai apsodinti spalvotomis gėlėmis. Vieną gėlyną, sudarytą iš dviejų vienodų stačiakampių dalių, ponia Rozalija nori aptverti dekoratyvine tvorele. Moteris nubraižė gėlyno planą,
kuriame juodas kontūras žymi būsimą tvorelę. Kiek metrų tvoros reikės šiam gėlynui aptverti?

Atsakymas: 18,7 m.

Problemų sprendimas / Aukštesnysis / 1 taškas

Sprendimas: 1) Tvorelės ilgis: 6 · 4 + 9 · 3 + 3 · 2 = 57 cm
2) 57 · 200 = 11 400 cm = 114 m
Atsakymas:

Sprendimas:

1 taškas – už teisingą atsakymą.

114 m

1 taškas – už teisingai apskaičiuotą
tvoros ilgį plane.
1 taškas – už gautą teisingą atsakymą.

6
3
3
Mastelis: 1 : 200

9

16

Atsakymas:

m

Problemų sprendimas / Gabiems / 2 taškai
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		LIETUVIŲ KALBOS
UŽDUOTYS 5–6 KLASĖMS
Daugiau EMA lietuvių kalbos užduočių rasite www.epratybos.lt

ATSAKYMAI

UŽDUOTYS
Nuo seno kiekvienas žmogus turi vardą, o antrąjį vardą – pavardę – tik nuo XV a., nes tuo metu
tokiu pačiu vardu žmonių vis daugėjo ir vieno asmenvardžio jiems atskirti nebepakako. Pavardės,
kaip ir vardai, turi savo kilmę. Perskaityk pateiktas pavardes ir priskirk nurodytai kilmei.
Kubilinskas,
Oželis, Kalvaitis,
Meškauskas,
Lapinskas

Pagal dirbamo darbo, amato pavadinimą:
Pagal gyvūno pavadinimą:

Pas Vaidą atvyko svetur gyvenantis pusbrolis, kuriam kartais pritrūksta lietuviškų žodžių. Vaidas
padeda jam prisiminti būdvardžių darybą. Prisijunk ir tu: 2 skirtingais būdais padaryk po 2 būdvardžius, kurie būtų giminiški žodžiai paveikslėliuose pavaizduotiems daiktų pavadinimams.

Pagal dirbamo darbo, amato pavadinimą: 2 taškai – už 4–5 tinkamai kilmei priskirtas pavardes.
Kubilinskas, Kalvaitis.
1 taškas – už 2–3 tinkamai kilmei priskirtas pavardes.
Pagal gyvūno pavadinimą: Oželis, Meškau- 0 taškų – už 0–1 tinkamai kilmei priskirtą pavardę.
skas, Lapinskas.

Žinios ir supratimas / Patenkinamas / 2 taškai

2 taškai – už 8–10 teisingai parašytų žodžių.
1 taškas – už 4–7 teisingai parašytus žodžius.
0 taškų – už 0–3 teisingai parašytus žodžius.

Širdingas
Geraširdis
Samaninis
Samanotas
Smėlingas
Smėlinis
Lapingas
Lapuotas
Miltuoti
Miltingi

Taikymas / Pagrindinis / 2 taškai

Baigę nagrinėti leksikos klaidas, šeštokai gavo užduotį: 1) sugrupuoti netaisyklingus žodžius
pagal nuorodas; 2) ištaisyti klaidas. Gabrielė pirmoji įveikė šią užduotį. Pasitikrink, kaip tau
sektųsi ją atlikti.

Burgeris, dėtis (paltą), laisvanoris, puzlis, prabėgti (100 metrų), išsireikšti.

Barbarizmai
Burgeris (=suvožtinis)
Puzlis (=dėlionė)
Semantizmai
Dėtis (paltą) (=vilktis)
Prabėgti (100 metrų) (=nubėgti)
Vertalai
Laisvanoris (=savanoris)
Išsireikšti (=pasakyti, pareikšti)

2 taškai – už tinkamai priskirtus 5–6 netaisyklingus
žodžius.
1 taškas – už tinkamai priskirtus 2–4 netaisyklingus
žodžius.
0 taškų – už tinkamai priskirtą 0–1 netaisyklingą
žodį arba netinkamai atliktą užduotį.
+ 2 taškai – už 5–6 tinkamai ištaisytus žodžius.
1 taškas – už 2–4 tinkamai ištaisytus žodžius.
0 taškų – už 0–1 tinkamai ištaisytą žodį arba
netinkamai atliktą užduotį.

Problemų sprendimas / Aukštesnysis / 4 taškai

Sumanioji Gabrielė kaimynui Antanui padeda prisiminti kalbos dalis. Ji nupiešė piešinukų, iliustruojančių vieną kalbos dalį, kad Antanas geriau suprastų, kokios reikšmės žodžiai sudaro šią kalbos dalį. Antanas žiūri į paveikslėlius ir suka galvą, ką sumanioji Gabrielė savo užuomina nori jam
pasakyti. Gal tu gali paaiškinti Antanui sumaniosios Gabrielės užuominą?
Kurią nekaitomą kalbos dalį sumanioji Gabrielė nori priminti Antanui?

Prielinksnį.
Prielinksniai nurodo kryptį, pavyzdžiui, nuo, į;
vietą, pavyzdžiui, prie.

2 taškai – už gerai atliktas abi užduoties dalis.
1 taškas – už gerai atliktą vieną užduoties dalį.
0 taškų – už neatliktą užduotį.

Remdamasis paveikslėliais paaiškink, ką gali nurodyti ši kalbos dalis.

Problemų sprendimas / Gabiems / 2 taškai
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GAMTOS IR ŽMOGAUS
UŽDUOTYS 5–6 KLASĖMS
Daugiau EMA gamtos ir žmogaus užduočių rasite www.epratybos.lt

ATSAKYMAI

UŽDUOTYS
Gediminas atliko bandymus su medžiagomis. Kurio bandymo metu jis pagamino tirpalą?

A) Sugrūdo cukraus ir sumaišė su šaukšteliu krakmolo.

D) Į stiklinę su vandeniu įbėrė druskos ir išmaišė.

B) Porceliano lėkštelėje išlydė šaukštelį paraﬁno.

1 taškas – už teisingai pasirinktą atsakymą (D).
0 taškų – už neteisingą atsakymą.

C) Stiklinėje pakaitino jūros vandens.
D) Į stiklinę su vandeniu įbėrė druskos ir išmaišė.

Žinios ir supratimas / Patenkinamas / 1 taškas

Daina planavo ištirti, kiek daugiausia trąšų gali ištirpti stiklinėje vandens. Padėk sudaryti tyrimo planą.
3

Maišyti trąšas, kol ištirps.

4

Pasemti kitą šaukštelį trąšų, berti į stiklinę ir maišyti.

1

Į indą įpilti 250 ml vandens.

Į indą įpilti 250 ml vandens.

5

Toliau berti trąšas po šaukštelį, maišyti, kol nebetirps.

Toliau berti trąšas po šaukštelį, maišyti, kol nebetirps.

6

Apskaičiuoti bendrą ištirpusių trąšų masę.

2

Pasemti šaukštelį (5 g) trąšų ir įberti į stiklinę.

Maišyti trąšas, kol ištirps.
Pasemti kitą šaukštelį trąšų, berti į stiklinę ir maišyti.

ŠOS
TRĄ

Apskaičiuoti bendrą ištirpusių trąšų masę.
Pasemti šaukštelį (5 g) trąšų ir įberti į stiklinę.

Mokiniai pasigamino keturių rūšių tirpalus: saldų, sūrų, rūgštų ir kartų. Tirpalais suvilgė keturis vatos
tamponėlius ir jais lietė skirtingas liežuvio sritis. Gautus tyrimo rezultatus pažymėjo skaitmenimis.
Koks buvo mokinių tyrimo tikslas?

1
2
3

1 taškas – už 5–6 teisingai surikiuotas
plano dalis (leistina sukeisti 1 ir 2 dalis).
1 taškas – už 3–4 teisingai surikiuotas
plano dalis.
0 taškų – už 0–2 teisingai surikiuotas
plano dalis.

Taikymas / Pagrindinis / 2 taškai

Išsiaiškinti, kurios liežuvio sritys reaguoja į saldumą,
sūrumą, rūgštumą, kartumą.
Skirtingos liežuvio sritys reaguoja į skirtingą skonį. / 1
liežuvio sritis jautri kartumui, 2 – rūgštumui, 3 – sūrumui,
4 – saldumui.

Užrašyk atlikto tyrimo išvadą.

4

1 taškas – už tinkamai suformuluotą
atlikto tyrimo tikslą (išsiaiškinti, kurios
liežuvio sritys reaguoja į saldumą,
sūrumą, rūgštumą, kartumą).
1 taškas – už teisingą išvadą, kad
skirtingos liežuvio sritys reaguoja į
skirtingą skonį arba kad 1 liežuvio sritis
jautri kartumui, 2 – rūgštumui, 3 –
sūrumui, 4 – saldumui.
0 taškų – už netinkamai suformuluotą
tyrimo tikslą ir neteisingą išvadą.

Problemų sprendimas / Aukštesnysis / 2 taškai

Rita norėjo įrodyti, kad geležies rūdijimui būtinas deguonis. Ji į mėgintuvėlį įdėjo geležinę vinį,
užpylė virintu vandeniu, įpylė truputį aliejaus ir, užkimšusi mėgintuvėlį, palaikė keletą dienų.
Kodėl šiam tyrimui reikėjo naudoti virintą vandenį?

Aliejus
Virintas vanduo

Virintame vandenyje nėra ištirpusio deguonies /
oro, būtino rūdijimui.
Aliejus nepraleidžia deguonies / oro į vandenį,
o rūdijimas yra lėta reakcija / procesas.

Kodėl ant vandens reikėjo užpilti aliejaus ir užkimšus palaikyti
keletą dienų?

1 taškas – už nurodymą, kad virintame
vandenyje nėra ištirpusio deguonies.
1 taškas – už paaiškinimą, kad per
aliejaus sluoksnį neprasiskverbia
deguonis (oras).
1 taškas – už nurodymą, kad rūdijimas
yra lėtas procesas (reakcija).
0 taškų – už neteisingus atsakymus.

Problemų sprendimas / Gabiems / 3 taškai
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UŽSISAKYKITE
PRATYBAS
2017–2018 MOKSLO METAMS

EMA elektroninės vieno dalyko pratybos

EMA elektroninės ir spausdintos vieno dalyko pratybos

5,5 € užsakant po birželio 1 d.

8€

mokiniui vieniems mokslo metams

mokiniui vieniems mokslo metams

5€

Du diagnostiniai testai mokinių pasiekimų
lygiui nustatyti.

Du diagnostiniai testai mokinių pasiekimų
lygiui nustatyti.

Elektroninės visų mokslo metų EMA užduotys
kiekvienam pasiekimų lygiui.

Elektroninės visų mokslo metų EMA užduotys
kiekvienam pasiekimų lygiui.

NAUJIENA! Automatiškai taisomų greito
pasitikrinimo užduočių rinkiniai.*

NAUJIENA! Automatiškai taisomų greito
pasitikrinimo užduočių rinkiniai.**

Atsispausdinami užduočių lapai su visų
mokslo metų EMA užduotimis kiekvienam
pasiekimų lygiui.

Spausdintos spalvotos pratybos kiekvienam
mokiniui pagal jo pasiekimų lygį.

Virtuali pasiekimų lenta „Safaris“, leidžianti
stebėti mokymosi pažangą ir motyvuojanti
vaikus mokytis.
Virtualūs EMA seminarai mokytojams.
* Tik šiose elektroninėse pratybose:
istorija – 5 kl., matematika – 7 kl., biologija – 7, 8 kl.

20

Virtuali pasiekimų lenta „Safaris“, leidžianti
stebėti mokymosi pažangą ir motyvuojanti
vaikus mokytis.
Virtualūs EMA seminarai mokytojams.
** Tik šiose elektroninėse pratybose:
istorija – 5 kl., matematika – 7 kl.,
biologija – 7, 8 kl.

Išbandykite EMA elektronines pratybas nemokamai www.epratybos.lt

GAUKITE DOVANŲ!

UŽSISAKYKITE EMA PRATYBAS 2017–2018 MOKSLO METAMS IKI 2017 M. GEGUŽĖS
15 D. IR GAUKITE DOVANŲ:

MOKYTOJO DARBO KALENDORIŲ
Specialiai mokytojams sukurtas darbo kalendorius
mokslo metams su Jums aktualia informacija.
Dovanų skaičius ribotas.

„SAFARIO“ ŽVĖRELIŲ LIPDUKŲ RINKINĮ
Motyvuokite jais labiausiai besistengiančius
ir pažangą darančius mokinius!

KAIP ĮSIGYTI MOKYKLAI?

KAIP ĮSIGYTI MOKYTOJUI
(KAI UŽ PRATYBAS SUMOKA TĖVAI)?

Dėl EMA pratybų įsigijimo mokyklai kreipkitės į
e. švietimo produktų plėtros vadovę
Malviną Majauskaitę:
el. paštu malvina@tamo.lt;
tel. 8 620 93 441.
Perkant kelių dalykų pratybas, suteikiamos nuolaidos.

Interneto puslapyje www.epratybos.lt eikite į skiltį „Užsakykite“
ir užpildykite EMA užsakymą 2017–2018 mokslo metams.
Užsakyme nurodykite planuojamą mokinių skaičių,
o mokėjimą už pratybas reikės atlikti 2017 m. rugsėjį.
Arba užsakymą galite pateikti el. paštu info@epratybos.lt,
nurodydami užsakomų pratybų dalyką, klasę ir skaičių.

Elektroninį katalogą rasite www.epratybos.lt

JEI TURITE KLAUSIMŲ, KREIPKITĖS:
 +370 5 214 1306

info@epratybos.lt

Išbandykite EMA elektronines pratybas nemokamai www.epratybos.lt
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Lietuvių kalba
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