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 Ištrauka: 
  

Pratarmė 
  
Mokantis matematikos spręsti uždavinius labai svarbu, todėl tam skiriama daug dėmesio. 
Šios knygos tikslas — padėti patiems išmokti spręsti uždavinius. Leidinyje pateikiami visų 

uždavinių atsakymai. Bandykite. Uždavinio atsakymą gavote, puiku, sveikiname! Jeigu nepavyko 
išspręsti arba neaišku, nuo ko pradėti, naudokitės pirmąja pagalba, kuri duota šiame uždavinyne. Ji 
suteiks Jums žinių apie tai, kaip pradėti spręsti uždavinį, arba rasite sprendimo metodinius nurodymus. 
Jei toliau nepajėgiate savarankiškai užbaigti uždavinio naudokitės antrąja pagalba, kur duota, kaip 
toliau spręsti uždavinį. 

Mes tikimės, kad šis uždavinynas padės visiems, kas tik juo naudosis. 
Pastaraisiais metais išleista nemažai matematikos srities literatūros. Šis uždavinynas skiriasi nuo 

kitų tuo, kad jis skaitytojui padės išmokti dirbti su knyga, nuosekliai pereinant nuo nežinomo prie 
žinomo, naudojant pirmą žingsnį — atsakymus, antrą žingsnį — pirmąją pagalbą, ir trečią žingsnį —
antrąją pagalbą. 

Uždavinynas skiriamas aukštesniųjų klasių mokiniams, abiturientams, besirengiantiems 
valstybiniam matematikos egzaminui, mokytojams ir studentams — būsimiems matematikos 
mokytojams. 

Tikimės, kad ši knyga pravers ne tik savarankiškai mokantis mokiniams, ne tik per matematikos 
pamokas, modulius, bet ir rengiantis įvairiems konkursams, olimpiadoms. 
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