
PAMOKOS APRAŠAS 

                   

 

MATEMATIKOS PAMOKA 

 

Mokykla Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla 

Klasė, dalykas 8 klasė 

Mokytojas Vyr. Matematikos mokytojas    -  Artūras Šliažas 

Bendrosios 

kompetencijos 
Mokėjimo mokytis: 

įsivertina savo veiklą ir vertina kitų veiklos rezultatus; 

numato, kaip siekti sėkmingesnės veiklos;  

 

Socialinė: 

mokosi bendradarbiaudami; 

 
Gamtamokslinė: 
Ieškoti įrodymais pagrįstų išvadų bei sprendimų;  
taisyklingai vartoti sakytinę ir rašytinę gimtąją kalbą; 
 

Kūrybingumo: 

tas pačias idėjas reiškia ir pristato skirtingomis raiškos priemonėmis. 
 

Pasiekimai iš 

bendrųjų programų 

 atpažinti, pavaizduoti, apibūdinti paprasčiausias geometrines figūras ( jų 

elementus; 

 klasifikuoti kampus, trikampius ; 

 taikyti žinias apie trikampį,  keturkampius  paprasčiausiems ir 

paprastiems uždaviniams spręsti, paprastiems teiginiams pagrįsti ar 

paneigti; 

 apskaičiuoti stačiojo trikampio nežinomą kraštinę, kai žinomos kitos dvi; 

 be matavimo įrankių įvertinti artimiausios aplinkos objektų ar daiktų 

parametrus ( ilgį, plotį, kampų didumą); 

 spręsti paprastus  uždavinius, kuriuose reikia naudoti įvairių matavimų 

rezultatus; 

 paprasčiausiose standartinėse situacijose sprendžiant uždavinius taikyti 

matematikos žinias; 

  perskaityti arba išklausyti ir suprasti paprastą matematinį tekstą ar 

uždavinio sąlygą,  paaiškinimą ar taisyklę, teiginį ir jo įrodymo idėjas; 

 atsakyti į klausimus, raštu ar žodžiu pateikti paprastų uždavinių 

sprendimus ir atsakymus, argumentus ir išvadas taip, kad kiti galėtų juos 

suprasti bei įvertinti; 

 
 

 

 

 

 



PAMOKOS PLANAS 

 

 

 

 

Pamokos tema      PITAGORO TEREMA 

Pamokos uždaviniai  išmoks formuluoti ir įrodyti Pitagoro teoremą; 

 rasti stačiojo trikampio kraštinės ilgį, kai žinomi kitų dviejų jo kraštinių 
ilgiai. 

Priemonės Vadovėlis  “  Matematika tau +”; Uždavinynas 8 kl. 
 braižymo įrankiai, rašymo priemonės; www.edmodo.com 

Mokymo ir mokymosi eiga 

Įvadinė dalis. 
1. Skelbiu pamokos  temą;  
2. Suformuluoju mokinių tikslus ir uždavinį; 

 

Laikas( min.) 
5 

Mokymosi veikla. 
1. Pakartojame: 

 trikampio apibrėžimą, ir kraštinių pavadinimus; 
Kvadrato ir rombo apibrėžimus; 
Kvadrato ir trikampio plotų apskaičiavimo formules; 
Kam lygi trikampio kampų suma; 
Dviejų narių sumos kvadrato formulę; 
Kvadratinės šaknies apibrėžimą. 

2. Mokinių veikla: 
Nubraižomas statusis trikampis, kurio statiniai yra 3 ir 4 ilgio 
vienetų. Matuojant įsitikinama, kad trikampio įžambinė lygi 5  
tokiems ilgio vienetams. Pastebima, kad teisinga lygybė 
          
Pateikiama analogiška užduotis, kai trikampio statiniai yra 5 ir 
12 sąsiuvinio langelių ilgio. 
Mokiniai remiantis išnagrinėtais pavyzdžiais pasako ir užrašo 
apibendrintą lygybę           

3.  Suformuluojama  ir įrodoma Pitagoro teorema . 
Pasiūloma mokiniams patiems išsiaiškinti įrodymo kelią ir 
nustatyti  iš kelių etapų (dalių) galimas įrodymas.( Šiai užduočiai 
atlikti pasiūlomas  darbas grupėmis – po 2-4 mokinius). 
1) Duotas st.trikampis papildomas iki kvadrato; 
2) Nubraižomas keturkampis, kurio viršūnės yra kvadrato 

kraštinėse; 
3) Įrodoma, kad tas keturkampis yra kvadratas; 
4) Sulyginus dviem būdais apskaičiuotą to kvadrato plotą 

gaunama lygybė           
4. Sprendžiame uždavinius (328 a,d); Pastaba – skaičiavimui 

pasiūloma ir leidžiama naudotis skaičiavimo priemonėmis. 
 
 

 
10 
 
 
 
 
 
 
25 

Apibendrinimas: vertinimas, įsivertinimas, refleksija 
Mokiniai savo žinias ir kompetencijas įsivertina  pateiktuose lapuose ir atiduoda 

5 



mokytojui. (Priedas Nr. 1) 
Namų darbas. Išmokti suformuluoti Pitagoro teoremą, išmokti įrodyti. Išspręsti 
Nr.328 e. EDMODO ( www.edmodo.com ) aplanke atlikti užduotį ir atsiųsti. 
 

 

 

 

Priedas Nr.1 

Aš pamokoje:  supratau viską     -  3; supratau ne viską   -  2;   prastai, beveik nieko nesupratau  - 1; 

                            

 
Užduotis 

sunki/sudėtinga 

Užduotis  

paprasta / lengva 

Dirbau su 

pagalba 

Dirbau 

savarankiškai 

Nebijojau klausti, 

kas neaišku 

Supratau ,ką reikia 

atlikti pamokoje 
Man puikiai sekėsi atsakyti į 

pateiktus klausymus 

Išsprendžiau 

pateiktas užduotis 


