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Matematika! 0-6  

Užduočių sąrašas 
 
Klasės lygis 0 
 
Palyginimas ir suvokimas 
Ilgas ir trumpas (10)  
Siauriausias ir plačiausias (10)  
Mažiausias ir didžiausias (10)  
Aukštas ir žemas (10) 
Tūris (10) 
Daiktai, sudaryti iš to paties dydžio dalių. (12)  
Vienodi ir skirtingi paveikslėliai (14) 
Formų pažinimas (10) 
 
Skaičių suvokimas 
Skaičiai 1 – 5 (10) 
Skaičiai 0 – 10 (11) 
Skaičių 1 - 5 suvokimas, 1 dalis (10) 
Skaičių 1 - 5 suvokimas, 2 dalis (10) 
Skaičių 0 - 10 suvokimas, 1 dalis (13) 
Skaičių 0 - 10 suvokimas, 2 dalis (12) 
Skaičiavimas su skaičiais 1 - 5 (10) 
Skaičiavimas su skaičiais 0 – 10 (15) 
Įvairūs pratimai (15) 
 
Skaičių palyginimas 
Tiek pat (15) 
Daugiau (15) 
Mažiau (15) 
Įvairūs palyginimai, 1 dalis (8) 
Įvairūs palyginimai, 2 dalis (10) 
 
Suma 
Iliustruotos užduotys (10) 
Sudėties pratimai (15)  
Užduotys su pinigais (11)  
Kauliukai (12) 
 
Skirtumas 
Skirtumas (15) 
Pratimai su pinigais (13) 
 
Papildomi pratimai 
Sudėtis (15) 
Atimtis (15) 
Galvosūkiai (12) 
Suvokimo pratimai (13) 
 
Patikrink savo žinias 
Testas 1 (16) 
 
Viso 402 
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Klasės lygis 1 
 
Pagrindai 
Lyginimas ir suvokimas (15)  
Sudėtis (16) 
Atimtis (15)  
 
Skaičiai 
Skaičiai 0–10 
Skaičiavimai (14) 
Tiek pat (8) 
Daugiau (14) 
Mažiau (15) 
Lygu, daugiau ir mažiau (15)  
Skaičių seka (16) 
Trūkstami skaičiai (15) 
 
Skaičiai 0–100 
Dešimtys ir šimtai (11)  
Dešimtys ir vienetai (10)  
Skaičių sekos (15) 
Lyginiai ir nelyginiai skaičiai (13)  
Dydžių palyginimas (17) 
 
Skaičiavimas su skaičiais 0–5 
Sudėtis (16) 
Atimtis (15) 
Pratimai: sudėtis (12) 
Pratimai: atimtis (12) 
 
Skaičiavimas su skaičiais 0–10 
Sudėtis (15) 
Atimtis (15) 
Žodiniai pratimai (14) 
Skaičiavimas mintinai (10) 
 
Skaičiavimas su skaičiais 0–20 
Sudėtis (15) 
Atimtis (14) 
Skaičiavimas su eurais (14) 
Skaičių sekos ir trūkstami skaičiai (15)  
Žodiniai pratimai (16) 
Pratimai žodžiu (12) 
 
Skaičiavimai su skaičiais 0–20 
Sudėtis (14) 
Atimtis (15) 
Trūkstami skaičiai (15) 
Žodiniai pratimai (14) 
Pratimai žodžiu (12) 
 
Skaičiavimai su skaičiais 0–100 
Sudėtis (15) 
Atimtis (15) 
Skaičių sekos ir sąrašai (15)  
Žodiniai pratimai (14) 
 
Laikrodis 
Valandos (15) 
Pusvalandžiai (15) 
Praktinės užduotys (10) 
 
Suvokimas, simetrija 
Suvokimas (12) 
Simetrija (7) 
 
Geometrija, matavimas 
Objektų klasifikavimas (11) 
Matavimas (15)  
 
Papildomi pratimai 
Suvokimas (13) 
Skaičiavimo maratonai (40) 
Trūkstami skaičiai (18) 
Galvosūkiai (14) 
 
Patikrink savo žinias 
 
Viso 773 
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Klasės lygis 2 
 
Ar prisimeni? 
Skaičiavimai su skaičiais 0 – 20 (17) 
Skaičiavimai su skaičiais 0 – 20 (pereinant į kitą dešimtį) (18)  
Skaičiavimai su skaičiais 0 – 100 (10) 
Skaičiavimas su pinigais (17) Laikrodis (16) 
Diena mokykloje (14) 
Įvairios užduotys (14) 
 
Skaičiai 0–100 
Skaitmenys (10) 
Skaičių eilės tvarka ir jų palyginimas (15)  
Skaičių sekos (20) 
 
Skaičiai 0–1 000 
Vienetai, dešimtys ir šimtai (16)  
Skaičiai diagramose (12) 
Trūkstami skaičiai (15) 
Skaičių eilė, 1 dalis (12) 
Skaičių eilė, 2 dalis (15) 
Skaičių palyginimas (17) 
 
Skaičiavimas mintinai 
Sudėtis ir atimtis (12)  
Žodiniai pratimai (10) 
Matematika! pratimai (13) 
 
Skaičiavimai pereinant į kitą dešimtį 
Sudėtis (15) 
Atimtis (15) 
Sudėties ir atimties pratimai (20)  
Žodiniai pratimai (8) 
Įrašyk trūkstamus skaičius (14) 
 
Sudėtis ir atimtis stulpeliu 
Sudėtis (11) 
Sudėtis, perkeliant skilties skaičių („vienetas minty“) (12)  
Atimtis (12) 
Atimtis, paimant vienetą iš aukštesnės skaičių skilties (12)  
Žodiniai pratimai (10) 
 
Skaičiavimai su skaičiais 0–1 000 
Sudėtis ir atimtis (21) 
Sudėtis ir atimtis stulpeliu (10)  
Žodiniai pratimai (11)  
 
Skaičiavimas mintinai 
Skaičių sudėtis - vienženklių skaičių sudėtis su dviženkliais ir triženkliais. (15)  
Skaičių atimtis - vienženklių skaičių atimtis iš dviženklių ir triženklių skaičių. (15)  
Dešimčių sudėtis (15) 
Dešimčių atimtis (15) 
Šimtų sudėtis (15) 
Šimtų atimtis (15) 
Sudėtis ir atimtis (šimtai) (15) 
 
Daugyba 
Daugybos užduotys (15)  
Sudėties ir daugybos sąryšis (10) 
 
Daugybos lentelė 0–5  
Daugyba iš dviejų (15)  
Daugyba iš trijų (15)  
Daugyba iš keturių (15)  
Daugyba iš penkių (15) 
Daugyba su sudėties ir atimties veiksmais, 1 dalis (10)  
Daugyba su sudėties ir atimties veiksmais, 2 dalis (12)  
Daugyba su sudėties ir atimties veiksmais, 3 dalis (10)  
Žodiniai pratimai (11) 
 
Daugybos lentelė 6–9 
Daugyba iš 6 (15) 
Daugyba iš 7 (15) 
Daugyba iš 8 (15) 
Daugyba iš 9 (15) 
Daugyba iš 10 (15) 
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Laikrodis 
Laikrodžio pažinimas (10) 
Laikrodis (12) 
Žodiniai pratimai (11) 
 
Matavimai 
Centimetras ir metras (19)  
Kilogramas ir gramas (16)  
Litras ir dekalitras (15)  
Eurai ir euro centai (16)  
Žodiniai pratimai (16) 
Įvertinimas (12) 
 
Geometrija 
Trimačių objektų suvokimas (12) Trikampis (15) 
Keturkampis (14) 
 
Simetrija 
Atspindys (13) 
Simetrijos ašis (8) 
Simetriškos figūros (7) 
 
Papildomi pratimai 
Suvokimas (11) 
Daugybos maratonas (30) 
Trūkstami skaičiai (13) 
Riešutėliai (14) 
Užduočių vaivorykštė (66) 
 
Daugybos lentelė: pakartojimas 
Daugybos lentelė 2 (10) 
Daugybos lentelė 3 (10) 
Daugybos lentelė 4 (10) 
Daugybos lentelė 5 (10) 
Daugybos lentelė 6 (10) 
Daugybos lentelė 7 (10) 
Daugybos lentelė 8 (10) 
Daugybos lentelė 9 (10) 
Daugybos lentelė 10 (10) 
 
Pasitikrink žinias 
Žinių patikrinimas 1 (16) 
Žinių patikrinimas 2 (16) 
Žinių patikrinimas 3 (16) 
Žinių patikrinimas 4 (16) 
Žinių patikrinimas 5 (16) 
Žinių patikrinimas 6 (12) 
Žinių patikrinimas 7 (16) 
 
Viso 1280 
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Klasės lygis 3 
 
Ar prisimeni? 
Daugybos sąvoka (10) 
Taikomieji pratimai: pinigų pratimai (15)  
Laikas (12) 
Atrakcionų parke (11) 
 
Skaičių nuo 0 iki 1 000 suvokimas 
Matavimo vienetai (16) 
Skaičių eiliškumo ir dydžio palyginimas (12)  
Skaičių sekos (10) 
 
Sudėtis ir atimtis su skaičiais nuo 0 iki 1000  
Skaičiavimas mintinai: mechaniniai pratimai (20)  
Sudėtis ir atimtis stulpeliu (10) 
Žodiniai pratimai (14) 
Matematika! mokymas (8) 
 
Skaičių nuo 0 iki 10 000 suvokimas 
Skaitmenys (16) 
Skaičių tvarka (10) 
Skaičių seka (12) 
Skaičių reikšmių palyginimas (14)  
Apvalinimas (14) 
 
Skaičiavimas su skaičiais nuo 0 iki 10 000 
Sudėtis stulpeliu (10) 
Atimtis stulpeliu (12) 
Žodiniai uždaviniai (10) 
 
Skaičiavimas mintinai 
Mechaniniai uždaviniai (16) 
Žodiniai uždaviniai (14)  
 
Daugybos lentelė 2–10: pratimai 
Skaičių 2 ir 3 daugybos lentelės (12) 
Skaičių 4 ir 5 daugybos lentelės (12) 
Skaičiaus 6 daugybos lentelė (17) 
Skaičiaus 7 daugybos lentelė (17) 
Skaičiaus 8 daugybos lentelė (17) 
Skaičiaus 9 daugybos lentelė (17) 
Skaičiaus 10 daugybos lentelė (17)  
Intensyvi matematikos treniruotė (20)  
Jungtiniai skaičiavimai (10) 
Žodiniai uždaviniai (11) 
 
Ilgas dauginimas 
Mechaniniai uždaviniai (10) 
Žodiniai uždaviniai (12) 
 
Dalyba 
Dalybos suvokimas (15) 
Ryšys tarp daugybos ir dalybos (15)  
Dalyba be liekanos (15) 
Dalyba su liekana (15)  
Apjungti skaičiavimai (14) 
Pritaikomieji uždaviniai (13) 
 
Trupmenos 
Vienodų dydžių dalys (10)  
Trupmenų rašymas (20) 
Dydžių palyginimas (11) 
Pritaikomieji uždaviniai (10) 
Papildomi uždaviniai (9) 
 
Dešimtainės trupmenos 
Dešimtys (19) 
Šimtai (15) 
Dydžių palyginimas (12) 
Dešimtainės ir paprastosios trupmenos (10) 
 
Laikrodis 
Minutė, valanda ir diena (14)  
Savaitės, mėnesiai ir metai (12)  
Laiko rašymas (9) 
Tvarkaraščių skaitymas (13) 
 
Matavimas 
Iš milimetrų į metrus (20)  
Metrai ir kilometrai (16)  
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Gramai ir kilogramai (20)  
Žodiniai uždaviniai (14) 
 
Geometrija 
Suvokimas (10) 
Simetrija (8) 
Bendras geometrijos supratimas (10)  
Kampų matavimas (8) 
Keturkampių klasifikacija (14) 
 
Papildomi pratimai 
Skaičiavimo maratonas (40) 
Trūkstami skaičiai (15) 
Smegenų mankšta (14) 
Matematika! Mišinys 1 (45) 
Matematika! Mišinys 2 (45) 
 
Pasitikrink! 
Testas 1 (16) 
Testas 2 (41) 
Testas 3 (16) 
Testas 4 (16) 
Testas 5 (15) 
Testas 6 (10) 
Testas 7 (16) 
 
Viso 1098 
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Klasės lygis 4 
 
Pasikartok ir pagilink žinias 
Zoologijos sode (12) 
 
Skaičių suvokimas: 0–10 000 
Skaičių vienetai ir skaičių eiliškumas (15)  
Dydžių palyginimas ir apvalinimas (14) 
 
Sudėtis ir atimtis su skaičiais nuo 0 iki 10000  
Skaičiavimas mintinai: mechaniniai pratimai (14)  
Sudėtis ir atimtis stulpeliu (10) 
Žodiniai uždaviniai (12) 
Matematika! mokymas (14) 
 
Daugyba 
Matematika! sandaugos (14) 
Ilgoji daugyba (8) 
Žodiniai uždaviniai (10)  
Pritaikomieji pinigų pratimai (20) 
 
Dalyba 
Dalybos supratimas (10) 
Matematika! Dalyba (12) 
Liekana (12) 
 
Skaičių suvokimas: 0–100000 
Skaičių vienetai (15) 
Skaičių tvarka (10) 
Apvalinimas ir skaičių dydžių palyginimas (12) 
 
Skaičiavimas su skaičiais 0–100000 
Sudėtis ir atimtis (8)  
Žodiniai uždaviniai (10) 
 
Aritmetika mintinai 
Mechaniniai uždaviniai (20) 
Žodiniai uždaviniai (10) 
 
Daugyba 
Ilgas dauginimas (10) 
Žodiniai uždaviniai (10) 
Mechaniniai uždaviniai (8) 
 
Aritmetika mintinai 
Mechaniniai uždaviniai (20) 
Žodiniai uždaviniai (14) 
 
Dalyba 
Skaitmens iš skaitmens dalyba (12)  
Ilgas dalinimas: uždaviniai (10) 
Ilgas dalinimas: žodiniai uždaviniai (10)  
Ilgas dalinimas: uždaviniai (10) 
Ilgas dalinimas: žodiniai uždaviniai (10)  
Dešimtys, šimtai, tūkstančiai kaip dalikliai (15) 
 
Veiksmų tvarka 
Eiliškumas skaičiavimuose (15)  
 
Skaičiavimai su dešimtainėmis trupmenomis 
Sudėtis ir atimtis (15) 
Sudėtis ir atimtis stulpeliu (15)  
Žodiniai uždaviniai (11) 
 
Dešimtainių trupmenų pritaikymas 
Eurai ir centai (20) 
Metrai ir centimetrai (14)  
 
Trupmenų suvokimas 
Trupmenų skaitymas ir rašymas (17)  
Mišrieji skaičiai (15) 
Dydžių palyginimas (12) 
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos (10) 
 
Skaičiavimai su trupmenomis 
Sudėtis ir atimtis (17) 
 
Trupmenų vartojimas 
Masės vienetai (15) 
Ilgio vienetai (19) 
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Laikas 
Kalendorius ir data (12) 
Dienos, savaitės, mėnesiai, metai. (15)  
Minutės ir sekundės (19) 
 
Teigiamieji ir neigiamieji skaičiai 
Termometras (22) 
Teigiamieji ir neigiamieji skaičiai (17)  
Koordinatės (13) 
 
Geometrija 
Suvokimas (12) 
Kampų klasifikavimas (14) 
Trikampių klasifikacija (16) 
Apskritimai (12) 
 
Papildomi uždaviniai 
Suvokimas (9) 
Skaičiavimo mintinai maratonas (40)  
Pinigų uždaviniai (15) 
Trūkstami skaičiai (15) 
Smegenų mankšta (15) 
Samprotavimas (10) 
 
Pasitikrink 
Testas 1 (14) 
Testas 2 (17) 
Testas 3 (17) 
Testas 4 (12) 
Testas 5 (11) 
Testas 6 (11) 
 
Viso 924 
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Klasės lygis 5 
 
Pakartok ir pagilink žinias 
Į cirką! (11) 
 
Natūralieji skaičiai 
 
Skaičių suvokimas: 0–100 000 (20) Sudėtis ir atimtis (16) 
Daugyba: mechaniniai uždaviniai (16)  
Dalyba: mechaniniai uždaviniai (20) Dalyba: dalumas (14) 
Dalyba: žodiniai uždaviniai (17)  
Veiksmų eiliškumas (10) 
Skaičiuotuvas (15) 
Teigiami ir neigiami ksiaičiai (8) 
 
Dešimtainės trupmenos 
Dešimtainių trupmenų suvokimas (18) 
Sudėtis ir atimtis: mechaniniai uždaviniai (20)  
Sudėtis ir atimtis: žodiniai uždaviniai (10)  
Matematika! mokymas (10) 
 
Trupmenos 
Trupmenų suvokimas (20)  
Sudėtis ir atimtis (14) 
 
Geometrija 
Keturkampių klasifikacija (9) 
Trikampių klasifikacija (14) 
 
Skaičių suvokimas: 0–100000000 
Skaitmenys (10) 
Skaičių eiliškumas (10)  
Skaičių dydžių lyginimas (12)  
Apvalinimas (8) 
 
Dešimtainių trupmenų suvokimas 
Dydžių palyginimas (12) 
Apvalinimas (10) 
Ryšiai tarp paprastųjų ir dešimtainių trupmenų (10)  
Pritaikomieji uždaviniai (8) 
 
Daugyba 
Skaičiavimas mintinai (16) 
Ilgas dauginimas (8) 
Žodiniai uždaviniai (12) 
 
Dalyba 
Skaičiavimas mintai (12) 
Ilgas dalinimas (12) 
Žodiniai uždaviniai (13)  
 
Trupmenų suvokimas 
Trupmenos (12) 
Trupmenų rašymas (14) 
Mišrieji skaičiai (12) 
Bendravardiklinimas (15) 
Dydžių palyginimas (8) 
Ryšys tarp paprastųjų ir dešimtainių trupmenų (10) 
 
Sudėtis ir atimtis 
Trupmenos su vienodais vardikliais (12)  
Mišrieji skaičiai su vienodais vardikliais (11) 
Procentų suvokimas (20) 
 
Daugyba ir dalyba 
Daugyba (10) 
Dalyba (10) 
 
Matavimo vienetai 
Ilgis: nuo milimetrų iki metrų (13)  
Ilgis: nuo metrų iki kilometrų (14)  
Svoris (19) 
Tūris (17) 
Plotas (18) 
Žodiniai uždaviniai (12) 
 
Kampai 
Kampų matavimo vienetai (15)  
Kampų suma trikampiuose (10)  
Kampų suma keturkampiuose (10) 
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Plotas 
Kvadratai ir keturkampiai (12)  
Lygiagretainis (12) 
Trikampiai (13) 
 
Statistika 
Informacija diagramose (12) 
Vidutinė vertė (10) 
Kainų palyginimas (15) 
 
Papildomi uždaviniai 
Supratimas (10) 
Skaičiavimo mintinai maratonas (40)  
Pinigų uždaviniai (9) 
Trūkstami skaičiai (14) 
Smegenų mankšta (12) 
Samprotavimas (10) 
 
Pasitikrink! 
Testas 1 (11) 
Testas 2 (15) 
Testas 3 (13) 
Testas 4 (13) 
Testas 5 (11) 
Testas 6 (11) 
 
Viso 920 
 



 

 11 

 
Klasės lygis 6 
 
Natūralieji skaičiai 
Skaičiai savo vietose (8)  
Dideli skaičiai (13) 
Eurai piniginėje (12) 
Pažaiskim! (15) 
Matavimo vienetai ir atstumai (13)  
Veiksmų tvarka (10) 
 
Dešimtainės trupmenos 
Dešimtainių trupmenų suvokimas (18)  
Skaičiavimas mintinai (17) 
Skaičiavimas sąsiuvinyje (10) 
Žodiniai uždaviniai (12)  
Skaičiai savo vietose (6) 
Matematika! dešimtainės trupmenos (12)  
Skaičiuotuvas (15) 
 
Geometrija 
Plotas (15) 
Ploto vienetai (13) 
 
Trupmenos 
Trupmenų suvokimas (15) B 
endravardiklinimas ir išplėtimas (14)  
Trupmenų sudėtis ir atimtis (15) 
 
Matavimo vienetų sistema ir vienetų vertimas 
Ilgio matavimo vienetai (14)  
Svorio vienetai (13) 
Tūrio vienetai (13) 
 
Trupmenos 2 
Trupmenos (14) 
Paprastosios, dešimtainės trupmenos ir procentai (12)  
Išplėtimas (14) 
Trupmenos su skirtingais vardikliais (10)  
Daugyba (10) 
Dalyba (8) 
 
Dešimtainės trupmenos 2 
Dauginimas iš dešimtainių trupmenų (10)  
Dešimtainės trupmenos kaip dalikliai (12) 
 
Pritaikomieji uždaviniai 
Kainų vienetai (18) 
 
Procentai 
Procentai (14) 
Procentinis dydis (15)  
Supaprastinimas ir išplėtimas (10) 
 
Laikas 
Laiko vienetai (13) 
Laiko periodų skaičiavimai (12)  
 
Tūris 
Tūris (12) 
Tūrio vienetai (12) 
Talpos matavimo vienetai (10) 
 
Mastelis 
Proporcijos (11) 
Išplėtimas ir paprastinimas (10) 
Vaizdų mastelis (12) 
Žemėlapio mastelis (13) 
 
Papildomi uždaviniai 
Pinigų uždaviniai (11) 
Skaičiavimo mintinai maratonas (40)  
Trūkstami skaičiai (10) 
Smegenų mankšta (13) 
Suvokimas (11) 
Galvosūkiai su degtukais (14)  
 
Natūralūs skaičiai 
Skaičių suvokimas (22) 
Skaičiavimai (25) 
 
Dešimtainės trupmenos 3 
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Dešimtainių trupmenų suvokimas (6)  
Skaičiavimai (8) 
 
Trupmenos 3 
Trupmenų suvokimas (12) 
Skaičiavimai (5) 
 
Matavimas 
Laikas (10) 
Matavimo vienetai (7) 
 
Geometrija  
Suvokimas (17)  
Plotas ir tūris (5) 
 
Matematika! 
Demonstracijos (30) 
 
Pasitikrink! 
Testas 1 (11) 
Testas 2 (11) 
Testas 3 (13) 
Testas 4 (14) 
Testas 5 (11) 
 
Viso 841 
 
 
Klasės lygis 7 
 
Matematika! 
Demonstracijos (30) 
Informacija (8) 
 
Viso 38 
 
 
Iš viso 6276 
 


