
4 KLASĖS MATEMATIKOS

ATMINTINĖ 

Matematikos bendrųjų ugdymo 

programų turinio apimtis

Parengė Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos 

pradinių klasių mokyt. Jurgita Navickienė



Naudoti šaltiniai

• http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/pr

adinis_ugdymas_matematika_turinio_apim

tis_3_4.aspx

• http://www.peliukai.lt/matematika

• https://sites.google.com/site/linksmamokyk

la/home/mokytojui

http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/pradinis_ugdymas_matematika_turinio_apimtis_3_4.aspx
http://www.peliukai.lt/matematika
https://sites.google.com/site/linksmamokykla/home/mokytojui


I. Skaičiai ir skaičiavimai
http://www.peliukai.lt/apvalinimas

http://www.peliukai.lt/skaiciu-apvalinimas

http://www.peliukai.lt/skaiciai-iki-10000

http://www.peliukai.lt/matematika_trupmenos

http://www.peliukai.lt/desimtosios-dalys

Mokydamiesi šios dalyko srities, mokiniai išmoksta:

perskaityti, užrašyti

a) natūraliuosius skaičius iki 10000,

b) paprastąsias taisyklingas trupmenas su vardikliais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100

bei dešimtaines trupmenas, turinčias ne daugiau kaip du ženklus po kablelio.

• Palyginti vienodo tipo skaičius, įrašant tarp jų ženklą <, > arba =.

• Pasakyti, kiek kiekvieno skyriaus vienetų sudaro daugiaženklį natūralųjį skaičių.

• Pasakyti, prie kurios dešimties, šimto ar tūkstančio arčiau yra duotasis natūralusis

skaičius.

• Atlikti praktines įvairių daiktų ir objektų skaičiavimo užduotis.

http://www.peliukai.lt/apvalinimas
http://www.peliukai.lt/skaiciu-apvalinimas
http://www.peliukai.lt/skaiciai-iki-10000
http://www.peliukai.lt/matematika_trupmenos


I. Skaičiai ir skaičiavimai (tęsinys) 

http://www.peliukai.lt/daugybos-dalybos-rysys

http://www.peliukai.lt/dalyba-is-vienazenklio

http://www.peliukai.lt/daugyba_dalyba

Mokydamiesi šios dalyko srities, mokiniai išmoksta:

• atlikti natūraliųjų skaičių sudėtį ir atimtį;

• daugybą iš vienaženklio, dviženklio skaičiaus bei apvalių triženklių 

ir keturženklių skaičių (pvz., 100, 1000);

• dalybą iš vienaženklio ir dviženklio skaičiaus,

• spręsti paprastus realaus gyvenimiško ir matematinio turinio uždavinius,

• numatyti ir pasitikrinti skaičiavimų rezultatus.

• Konkrečiose situacijose paaiškinti liekanos atsiradimą.

Daugiausia dėmesio skiriama 

mokinių tvirtiems mintinio ir rašytinio skaičiavimo įgūdžiams ugdyti,

siekiama, kad mokiniai suprastų aritmetinių veiksmų komponentų pavadinimus,

skaičiaus, skaitmens ir trupmenos sąvokas, bet nebūtinai jas vartotų.

http://www.peliukai.lt/dalyba-is-vienazenklio


II. Reiškiniai, lygtys, 

nelygybės
http://www.peliukai.lt/lygtys

http://www.peliukai.lt/daugybos-dalybos-lygtys

Mokydamiesi šios dalyko srities, mokiniai išmoksta:

• apskaičiuoti paprastų reiškinių ar dydžių skaitines reikšmes,

• paprasčiausių raidinių reiškinių reikšmes, remdamiesi sudėties ir daugybos perstatomumo 

ir jungiamumo dėsniais, – tapačiai pertvarkyti paprastus

skaitinius reiškinius, patikrinti, ar nurodytasis skaičius yra pateiktosios lygties (nelygybės)

sprendinys.

• Paprasčiausios lygtys ir nelygybės su vienu kintamuoju sprendžiamos 

spėjimo ir tikrinimo būdu.

http://www.peliukai.lt/lygtys


III. Geometrija
http://www.peliukai.lt/apskritimas-skritulys

http://www.peliukai.lt/gretasienis

http://www.peliukai.lt/erdviniai-statiniai

http://www.peliukai.lt/kampai

http://www.peliukai.lt/matematika_daugiakampiu_krastines_virsunes_kampai

http://www.peliukai.lt/orientav_plokst-erdv

http://www.peliukai.lt/plokstumos-figuros

Mokydamiesi geometrijos, mokiniai išmoksta:

• atpažinti ir pavaizduoti tašką, atkarpą, trikampį,stačiakampį, kvadratą, skritulį, apskritimą, kub

ą, stačiakampį gretasienį, ritinį, piramidę, kūgį, rutulį,

•modelyje ir brėžinyje parodyti trikampio ir stačiakampio elementus

(kraštinė, kampas, viršūnė), 

•Brėžinyje atpažinti ir pavaizduoti apskritimo spindulį ir skersmenį 

bei kubo, stačiakampio gretasienio,prizmės briaunas, viršūnes,sienas.

• Praktiškai nustatyti, ar daiktas, plokštumos geometrinė figūra yra simetriška.

•Tiksliai apibūdina įvairių objektų tarpusavio padėtį ir formą.

• Taiko žinias apie plokštumos ir erdvės geometrines figūras paprastiems uždaviniams spręsti.

http://www.peliukai.lt/apskritimas-skritulys
http://www.peliukai.lt/gretasienis
http://www.peliukai.lt/erdviniai-statiniai
http://www.peliukai.lt/kampai
http://www.peliukai.lt/matematika_daugiakampiu_krastines_virsunes_kampai


IV. Matai ir matavimai
http://www.peliukai.lt/matematika_ilgio_matai

http://www.peliukai.lt/plotas

http://www.peliukai.lt/perimetras

http://www.peliukai.lt/mililitras

http://www.peliukai.lt/laiko-matavimas

Mokiniai išmoksta: 

• ilgio (mm, cm, dm, m, km),

• ploto (kv. cm, kv. m),

• talpos (ml, l), masės (g, kg, t),

• laiko (s, min, h, para, metai, amžiai),

• pinigų (litai ir centai, eurai ir eurocentai),

• temperatūros(Celsijaus laipsniai),

• greičio (m/s, km/h) matavimo vienetus ir jų sąryšius.

• Iš akies bando įvertinti ir mokosi tiesiogiai išmatuoti ir užrašyti įvairių aplinkos daiktų ir

objektų parametrus.

• Geba nubraižyti nurodyto didumo atkarpą, stačiakampį, apskritimą.

• Išmoksta apskaičiuoti trikampio, keturkampio perimetrą, stačiakampio plotą,

• Geba spręsti realaus turinio uždavinius, kuriuose reikia naudoti įvairių 

matavimų rezultatus.

http://www.peliukai.lt/plotas
http://www.peliukai.lt/perimetras
http://www.peliukai.lt/mililitras


V. Statistika
http://www.peliukai.lt/statistika

http://www.peliukai.lt/statistinis-tyrimas

Mokydamiesi statistikos, mokiniai įgyja supratimą apie tai,

• kas yra duomenys,

• kam ir kaip jie renkami,

• kokias būdais tvarkomi, 

• kaip vaizduojami.

Renka duomenis apie

• artimą aplinką,

• skaito informaciją, pateiktą diagrama bei lentele, atsako į paprastus klausimus,

• mėgina daryti išvadas,

• paprasčiausiais atvejais pavaizduoja duomenis stulpeline diagrama.

(Nagrinėjamos lentelės ir diagramos, kuriose duomenų skaičius neviršija 30.)

http://www.peliukai.lt/statistika


Mokinių pasiekimų lygių

požymiai
Lygiai/

Pasiekimų

sritys

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis

Žinios ir

supratimas
Atkartoja tam tikras žinias,

bet žinios ir supratimas

paviršutiniški,ne visai

atitinka mokinių pasiekimų 

aprašus. Atlikdamas 

standartines matematines 

procedūras (aritmetinius 

veiksmus, matavimus), 

dažnai klysta.

Sprendžia tik

paprasčiausius uždavinius

įprastomis sąlygomis.

Atgamina žinias, taiko 

jas naujose, paprastose

situacijose, 

žiniosir supratimas atitinka 

mokinių pasiekimų 

aprašus. Atlikdamas 

standartines 

matematinesprocedūras,

nedaro esminių klaidų.

Gerai išmokęs ir supranta 

visas pagrindines žinias

ir su tema

susijusias sąvokas, jas 

taiko naujose nesudėtingose 

situacijose, be klaidų atlieka 

standartines matematines 

procedūras.



Lygiai/ 

Pasiekimų 

sritys

Komunikavimas

Patenkinamas

Teisingai supranta

paprasčiausių 

uždavinių, pateiktų įprastame

kontekste, sąlygas. 

Atsakydamas 

į klausimus, samprotaudamas

,spręsdamas paprasčiausius 

uždavinius, bando perteikti

(žodžiais, simboliais ar kitaip) 

pagrindines mintis, vartoti kai 

kuriuos terminus ir simbolius, 

tačiau pagal pateikimą

ryškėja,kad nepakankamai 

suprantamas 

tiek komunikavimo 

tikslas, tiek matematinės 

sąvokos bei simboliai.

Perteikiami atskiri,nesusieti

uždavinio sprendimo 

fragmentai be paaiškinimų,

nesilaikoma susitarimų dėl

uždavinio sprendimo ir 

atsakymo pateikimo 

(pateiktus sprendimus sunku 

suprasti).

Pagrindinis

Teisingai supranta 

paprastų įvairaus 

konteksto praktinio ir 

matematinio turinio 

uždavinių sąlygas. 

Atsakydamas įklausimus, 

pagrįsdamas 

samprotavimus, 

spręsdamas paprastus 

uždavinius, vartoja 

tinkamus terminus bei 

simbolius. Uždavinio 

sprendimą pateikia 

laikydamasis 

susitarimų dėl 

uždavinių sprendimo ir 

atsakymo pateikimo. 

Trūksta tikslumo,

nuoseklumo, rišlumo, 

glaustumo, kartojasi,

,,šokinėja“ mintys.

Aukštesnysis

Teisingai supranta 

įvairiais būdais pateiktas 

nesudėtingų uždavinių 

sąlygas,

sprendžia įvairaus 

konteksto praktinius ir 

matematinius paprastus 

uždavinius.Nuosekliai,

išsamiai ir glaustai

pateikia uždavinio 

sprendimą,sklandžiai

atsako įklausimus ir 

pagrindžias amprotavimus. 

Tiksliai bei tikslingai vartoja 

tinkamus simbolius 

bei terminus.



Lygiai/ 

Pasiekimų 

sritys

Matematinis

mąstymas

Patenkinamas

Mokinys reproduktyviai 

mąsto įprastomis 

aplinkybėmis. Dalį 

informacijos supranta

neteisingai, 

neįžvelgia ryšių tarp atskirų 

objektų.

Atpažįsta ir nagrinėja tik 

atskiras tiriamojo klausimo 

detales, jų nesiedamas, 

neįžvelgia dėsningumų,

ryšių.

Pagrindinis

Daugeliu atvejų 

produktyviai mąsto 

įprastomis 

aplinkybėmis. Taiko 

ryšius, iš esmės 

naudoja analizę irsintezę,

tačiau objektai ar reiškiniai 

nagrinėjami ne pagal 

visus būdingus 

bruožus, nustato tik 

pagrindinius jų sąryšius ar 

dėsningumus.

Mokytojo padedamas,

bando daryti teisingu 

sprendimu pagrįstas 

išvadas.

Aukštesnysis

Mokinys daugeliu 

atvejų parodo kūrybiniam 

mąstymui būdingus 

elementus neįprastomis 

aplinkybėmis. 

Apžvelgia būdingus 

objektų bei 

reiškinių bruožus,nustato 

ne tik pagrindinius, bet ir 

smulkesnius jų sąryšius ar 

dėsningumus.Rodo 

savarankiškumą,minčių 

originalumą. Daro galutines, 

tikslias ir logines ar

teisingu sprendimu

pagrįstas išvadas.



Lygiai/ 

Pasiekimų 

sritys

Problemų

Sprendimas

Patenkinamas

Atpažindamas jau žinomą 

kontekstą, sprendžia 

paprasčiausias (elementarias, 

supaprastintas) problemas, 

atlieka standartines procedūras 

analogiškose situacijose.

Pateikia tam tikrus rezultatus ar 

sprendimu bei samprotavimais 

paremtas išvadas, tačiau dėl 

sprendime pasitaikiusių klaidų 

gautas rezultatas ar daromos 

išvados yra klaidingos, nedera

su konkrečiais nagrinėtais

atvejais,nepagrįstos loginiais 

samprotavimais. 

Gauto atsakymo ar išvados

neargumentuoja ir 

neinterpretuoja pradinės

sąlygos kontekste.

Pagrindinis

Pasirenka ne visai racionalias 

problemų 

sprendimo strategijas.Teisingai

sprendžia problemą, paaiškina

uždavinio sprendimą ir 

gautus rezultatus, 

tačiau gauto atsakymo ar išvados 

neinterpretuoja pradinės sąlygos 

kontekste. Problema 

lyg ir išspręsta, tačiau ne visai 

susiejami atskiri sprendimo 

etapai, dėl kosprendimas tarsi 

nutrūksta ir nepateikiamas 

galutinis atsakymas ar 

nepadaroma galutinė išvada.

Aukštesnysis

Pasirenka tinkamas ir 

racionalias problemų 

sprendimo 

strategijas,paaiškina 

uždavinio sprendimą. 

Daro išsamias ir tikslias 

išvadas, paremtas 

teisingu problemos 

sprendimu, randa 

teisingą atsakymą    

(sprendinį,rezultatą) ir 

interpretuoja jį 

pradinės sąlygos 

kontekste.



Lygiai/ 

Pasiekimų 

sritys

Nuostatos

Patenkinamas

Daugeliu atveju atlieka, kas

pavesta, tačiau 

būdingas menkas 

pasitikėjimas savo jėgomis,

ribotas domėjimasis 

matematika. Mokydamasis

bendradarbiauja su kitais.

Pagrindinis

Supranta matematikos 

mokymosi svarbą, 

jaučia atsakomybę už 

mokymosi 

rezultatus,stengiasi, aktyviai 

dalyvauja mokymosi procese.

Teigiamai vertina savo 

ir kitų daromą 

pažangą, vertina 

įgyjamas matematikos žinias 

ir gebėjimus.

Aukštesnysis

Domisi 

matematika,aktyviai dalyva

uja mokymosi procese, 

pasitiki savo jėgomis 

mokydamasis 

matematikos, siūlo 

originalias idėjas ir 

jų įgyvendinimo būdus.

Jaučia atsakomybę 

už savo ir kitų daromą 

pažangą, noriai padeda 

kitiems mokytis, 

vertina įgyjamas 

matematikos žinias 

ir gebėjimus.



TESTŲ 

PAVYZDŽIAI 



I testas

1. Susmulkinkite ir atimkite.

7 m  47 cm = ....... cm         - 7 m 23 cm

6 cm 7 mm = .......  mm      2 m  56 cm

2 h 45 min = .........min    

2 h  = ....... min      3 h = ....... min         4 h = ........ min 

6                            5                               10

7t.



I testas

2. Sustambinkite ir sudėkite.

177min =......h ......min              + 3 h 18 min         

73 mm = ...... cm...... mm            6 h 49 min

8090g  = ...... kg ...... g           

209cm = .... m......cm

5t.



I testas

3. Sudėkite ir atimkite ir sudauginkite.

+ 347       + 595     + 273     + 918        x 142     x 218

473 176 568 94 6 5

x  423       x 68- 715      - 502      - 800     - 941

8 9 197 256 143 482

12t.



I testas

4. Palygink.

9010 – 1935 O 264 x 4         89 + 9 x 8 O (  9 x 8) + 98

80 mm O 8 cm                       656 + 19 O 665 + 19

2 h O 15 min                          24 kg 99 g O 24990 g

6

6 t.



I testas

5.       Paulius turi  81 litą.      1 šių pinigų jis išleido

9

sąsiuviniams. Kiek  pinigų liko Pauliui?

2t.

6.      Močiutei reikia aptverti daržą vieline tvora. Daržo ilgis 

25 m, o plotis – 15 m. Kiek vielinės tvoros reikės pirkti 

močiutei? 

1t.



I testas
7.      Artojui reikia aparti lauką, kurio ilgis 35 m, o plotis    20 

m. Kokį plotą turi aparti artojas?       

.........................................................   

1t      

8.      Apskaičiuokite reiškinį.

900 + 81 – 8 x 100 + 7 x 8 = .............                      5 t.

Pagrindiniam lygiui turi  be klaidų padaryti visas šias 

užduotis.



I testas
9.  Prie 56 pridėkite 98 ir 89 skirtumą.

.........................................................................................   2t.     

10. Skaičių 76 ir 24 sumą sumažinkite 26.

..........................................................................................  2t.

11. Tadas turėjo nuvažiuoti 735 km. Pirmą diena jis nuvažiavo 

156 km, o antrą – 2 kartus daugiau. Kiek km Tadui liko 

važiuoti trečią dieną?

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

3t.



I testas
12. Autobusas važiuoja 90km/ h greičiu, lengvasis automobilis 

– 130km/h. Abi mašinos važiavo po 3 valandas. Kiek km 

daugiau nuvažiavo lengvasis automobilis negu autobusas?

.......................................................................................3t.

49 – 47   Aukšt. l.     O

46 – 45  Aukšt. l.      O

39 – 33   Pagr. l.       O

32 – 29   Pagr. l.       O

28 – 25   Pat. l.         O

24 – 21   Pat. l.         O

20 – 17   Pat. l.         O

16 -....     Nepat. l.    O

3 t.



II testas
1.Sudėk

+ 7483         + 5909        + 8109          +2845           +3956

2589 4992 3991 3359 9278

2. Atimk

- 6423         - 5802         - 8100          - 5245         -13256

2589 4999 3991 3359 9978



II testas
3. Sustambink  ir  susmulkink.

8088 kg = ......t ......cnt ......kg             3h 18 min  = ...... min

3706 kg = ......t ......cnt ......kg             5cnt 13 kg = ...... kg

304 min = ...... h ......min                    2t 8 cnt 15kg = ............ Kg

4. Išspręsk  lygtis.                                                                          

908  +  x  =  3019           x  – 298  = 566          1001 – x =  256



II testas

5. Laukinė obelis gyvena 50 metų, o pušis - 250 metų

ilgiau už obelį, eglė gyvena  3 kartus trumpiau už pušį. 

Kiek metų gyvena kiekvienas  medis? 

Pažymėkite diagramoje.

400

300

200

100

0
Obelis             Pušis                Eglė



II testas
6. Sudaugink x   8365           x  5206        x  1947                   

7 9 4

7. Apskaičiuok  figūros  perimetrą.

10 cm                       8cm

2 cm

1 cm



II testas
8. Futbolo aikštelę, kurios ilgis yra 15 m, o plotis – 10 m, 

reikia iškloti dirbtinės žolės danga. Apskaičiuok  futbolo 

aikštelės plotą ? 

................................................................................ 

9. Petras sugalvojo skaičių, iš jo atėmė 234 ir gavo 987. Kokį 

skaičių sugalvojo Petras?  

Parašyk lygtį ir išspręsk.

................................................................................

10. Apskaičiuok reiškinį.

9000 – 350 + 9 x 9 – ( 215 + 428) = ...............



II testas

11. Mokyklos stadiono aikštelė yra stačiakampio 

formos. Jos ilgis 63 m, o plotis - 2 ilgio. 

Koks aikštelės plotas? 3



II testas
Iš 268 vytelių meistras padarė 9 didelius ir 5 mažus krepšius. 

Kiekvienam mažam krepšeliui sunaudojo po 14 vytelių. 

Iš kiek vytelių meistras padarė vieną didelį krepšį?

...............................................................................



1. Padalink

-5664   4            - 8157   7           - 6350   5                                                         3t.

III TESTAS

2. Išspręsk lygtis:  

372 : x = 3          x ● 6 = 732          x – 879 = 1018       x : 7 = 569

4t.                                                               



III testas

3. Sudėk:

+ 28 m 56 cm          +  12 h 09 min            + 3 kg 125 g                      

78 m 87 cm 9 h 56 min 12 kg 945 g

3t.

4. Sudaugink:     

x  8, 55 € x 9 € 45 ct x  445 ct

7 8  6  

4t.



III testas

5. Apskaičiuok:  

2237 + 149 x 8 – 9316 : 4 = .............        

4t.

6. Traukinys 336 km nuotolį nuvažiavo per 4 h, o autobusas 

126 km – per 3 h. Kiek autobuso greitis mažesnis už traukinio 

greitį?                 

3t.



III testas
7. Į vieną parduotuvę atvežė 9 maišus cukraus po 50 kg 

kiekviename, o į kitą parduotuvę 12 tokių maišų. Kiek 

kilogramų cukraus atvežė į abi parduotuves?                                                                                 

3t.

8. Lėktuvas turėjo nuskristi  700 km. Per valandą jis nuskrido 

7/10 to kelio. Kiek kilometrų daugiau jis nuskrido negu liko 

skristi?    

3t.

9. Knygos viršelio perimetras lygus 64 cm. Viršelio plotis 12 

cm. Koks knygos viršelio plotas?                                                               

4t.



III testas

5t.

10. Sugalvok ilgius ir pločius. Apskaičiuok  sklypo plotą ir 

perimetrą:



III testas

32 – 30 t.    O

29 – 28 t.   O

27 – 24 t.    O

23 – 21 t.    O 

20 – 18 t.    O

17 - 15 t.    O

14 – 12 t.   O

11 - … t.    O



IV testas

1. Apskaičiuokite:

-4872  8       - 8568  9        -21035  7         -2592  6         - 1192   4

5t

.

2. x 8934             x 5863         x 9342         x 7506          x 9007 

6 4 9 7 3

4t



IV testas

3. 4 € = ...... ct     2 3 € = ...... ct      5 € = ...... ct    3 2m =

5                           4                       5                           4 

0,006 km = ...... m        4,003 kg = ........ g   

0,13 m =....... cm    

7t.  



IV testas

4.   493 min = ......h ...... min              3h 24 min = ....... min

8965 m = ....... km ....... m            9kg 01 g   = ........    g               

4t.

5.   - 17 h 13 min            - 5 kg   89 g         - 3 cm 5 mm

3 h 54 min 2 kg 569g 1 cm 8 mm

3t.



IV testas
6.    +14 min  45 s          +  8 m  95 cm            + 23 km 587 m

8 min  38 s 4 m  49 cm 98 km 934 m

3t.

7. Mokinys popieriaus lapą, kurio ilgis yra 14 cm, o plotis – 7 

cm nuspalvino  žaliai ir mėlynai. Žaliai nuspalvino  6

7 lapo, 

o visą likusį plotą – raudonai. Kokį  plotą  mokinys nuspalvino 

raudonai?         

3t.



IV testas
8.   Į turgų atvežė 6 paprastas eglutes ir 3 sidabrines. Jos 

visos kainavo 264 Lt.  3 sidabrinės eglutės kainavo  126 litus. 

Kiek kainavo viena  paprasta eglutė?     

2 t.

9. Apskaičiuok:              

6237 + 7049 – 8016 : 4 x 6 = ........................              

5t



IV testas

10. Martyno mama šv. Kalėdoms turėjo susitaupiusi  4614 

litus.  2/ 6 pinigų ji išleido dovanoms,  1/3 ji išleido maistui. 

Kiek pinigų liko mamai?                                                                                            

4t.

11. Baseiną, kurio plotas 393 m², o plotis 3 m nutarta iškloti

plytelėmis. Koks baseino ilgis?                                                                         

1t.

12. Nubraižykite stačiakampį kurio plotis 6 cm, o plotas 24 

cm².   

1t.



IV testas
•

Aukštenysis lygis: 42 – 36 O

Pagrindinis lygis :  35 – 28 O

Patenkinamas lygis : 27 – 15  O

Nepatenkinamas lygis:  14 - ....   O     

Surinkai ......t.



• V testas
1. Išspręsk  lygtis:

x + 235 = 362           b – 117 = 298            824 – c = 139 

a  x  60 = 240          b  :  9  =  90                540  : c = 60

Sudaugink: x  8, 58                  x  19, 8                x 57,9

30 600 400



V testas

3. Palygink 428 x  38        428 x  36       567 x  76        576  x  76

385  x  48       296  x  65      349  x  32       175  x 59

4.  Apskaičiuok reiškinį:

897 + 254  x 46  - 600 : 60  - 8549 = ......................



V testas
5. Į parduotuvę atvežė  40 dėžių saldainių supakuotų po 

250 g ir 60 dėžių sausainių supakuotų po 350 g. Kiek 

svėrė visas krovinys?

6. Ūkininko sklypo ilgis yra 135m, o plotis  65 m  

trumpesnis. Rudenį  1/6 viso sklypo  ploto liko nesuarta. 

Koks plotas žemės liko nesuartas?

7. Kiškio greitis yra 412 m/min, o bitės 105 m/min. Kiek 

daugiau m nubėgo per 35 min kiškis  negu per 35 min 

nuskrido bitė?



V testas
8. Miško plotis yra 86 m, o ilgis 37 m ilgesnis. 

Apskaičiuok miško plotą ir perimetrą.

9. Mantas iš  Lenkijos  į Vilnių  atvyko 12.35 h. Kiek  

valandų jie užtruko kelyje, jeigu žinome, kad iš Lenkijos 

jie išvyko 3.57 h ?

10. Anykščių sodininkai priskynė 2940 kg obuolių ir 648 

kg  kriaušių. 4/7 visų obuolių pardavė iki Naujųjų metų, o 

kriaušių – 1/4 . Kiek vaisių liko neparduota?





Siūloma literatūra

• http://pradinukas.jimdo.com/ikt-mano-pamokose/matematika-4-

klas%C4%97/

• file:///C:/Users/sandora-

37/Downloads/5438_Matematika_ST2015_4kl.pdf

• file:///C:/Users/sandora-

37/Downloads/5434_2015_standartizuoto_matematikos_testo_4_kl

asei_vertinimo_instrukcija.pdf

• http://www.testai.tinklas.lt/testas/xy4/take

• http://www.didakta.lt/images/Matematikos-testai/I_testas.pdf

• http://www.didakta.lt/mokyklai/1-4-klase/matematika/pratybu-

sasiuviniai2013-01-09-14-28-32_/matematikos-testai-4-klasei-pagal-

standartizuota-matematikos-programa-detail

http://pradinukas.jimdo.com/ikt-mano-pamokose/matematika-4-klas%C4%97/
file:///C:/Users/sandora-37/Downloads/5438_Matematika_ST2015_4kl.pdf
file:///C:/Users/sandora-37/Downloads/5434_2015_standartizuoto_matematikos_testo_4_klasei_vertinimo_instrukcija.pdf
http://www.testai.tinklas.lt/testas/xy4/take
http://www.didakta.lt/images/Matematikos-testai/I_testas.pdf

