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PATVIRTINTA 

,,Saulės” privačios gimnazijos direktoriaus  
2018 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. V-63 

 

 
 ,,Saulės” privati gimnazija 

 

Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasių mokinių matematinio žaidimo 

,,TIKSLIUKAS” nuostatai 
                                  

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Vilniaus miesto  bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasių mokinių matematinio žaidimo   

nuostatai reglamentuoja žaidimo tikslus, dalyvius, organizavimą, laimėtojų nustatymą ir jų paskatinimą.  

2.  Žaidimas skirtas Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasių mokiniams. 

 

II.  RENGINIO TIKSLAI 

 

1. Skatinti moksleivius domėtis matematika ir jos istorija. 

2. Sukurti aplinką, kurioje vaikai patirs bendravimo džiaugsmą. 

3. Stiprinti bendradarbiavimą tarp miesto mokyklų. 

4. Aktyvinti matematikos mokytojų darbą. 
 

III.  RENGINIO ORGANIZAVIMAS 

 

1. Dalyviai - Vilniaus miesto mokyklų 7 klasių mokiniai. 

2. Žaidime dalyvauja užsiregistravusios mokyklų komandos, kurias sudaro po 4 žaidėjus. 

2.1 Kiekviename žaidimo etape dalyvauja  4 komandos. Žaidimas vyksta trimis etapais. 

2.2 Finaliniame žaidimo etape dalyvauja kiekvieno etapo komanda - nugalėtoja. 

3. Matematinio žaidimo klausimai ir užduotys apima 5 - 7 klasės matematikos kursą.  

4. Žaidimo dalyviams ir juos ruošusiems mokytojams įteikiami padėkos raštai, finalinio etapo nugalėtojai 

apdovanojami prizais. 

 

IV.  ŽAIDIMO TAISYKLĖS 

 

Dalyviai supažindinami su žaidimo eiga: 

 Komandų prisistatymas (iki 3 min.). 

 Burtų keliu nustatoma, kuri komanda pradeda žaidimą. 

 Komandų atsakymai į pateiktus klausimus: 

 

       3 klausimai po 100 eurų, 

       3 klausimai po 200 eurų, 

       3 klausimai po 500 eurų, 

 

 Atsakius į šiuos klausimus, komandos pasirenka vieną bet kokio sudėtingumo  klausimą. 

 Kapitonų mūšis (į pasirinktą klausimą atsako tik komandos kapitonas). 

 Laimi ta komanda, kuri surenka daugiausia eurų. 
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V. LAIKAS IR VIETA 

 

Žaidimas vyks 2019 m. sausio 29 d. (antradienį) nuo 9.00 val. Vilniaus ,,Saulės” privačioje gimnazijoje,  

 R. Jankausko g. 17, Vilnius. 

 
VI. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

Kiekviena Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokykla į žaidimą užregistruoja vieną komandą  (4 mokiniai).  

Į žaidimą registruojame 11 komandų. 

Registracija vyks iki 2019 m. sausio 15 d. užpildžius anketą internete. Registracija. 

 

 

 
 

VII. ORGANIZATORIAI 

 

,,Saulės” privačios gimnazijos matematikos ir IT metodinės grupės mokytojai D. Gerbutavičienė,  

N. Urbonavičienė, J. Andiatis, D. Kiudulienė, G. Sereika. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWQ52_T4f4YdwCEKnYklaJGziS9XLmnA4L7FfpUgSJFLcspg/viewform?usp=sf_link

