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VIDURINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS: GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Srities paskirtis
1.1. Gamtamokslinis ugdymas vidurin je mokykloje skirtas gilesniam mokini
gamtamokslini geb jperkim ugdymui. Siekiama ne tiek pl sti gamtos moksl turin , kiek lavinti
mokini geb jimus kritiškai ir k rybiškai operuoti gamtos moksl id jomis, d sniais ir metodais,
spr sti teorines ir praktines problemas, formuoti vientis supančio pasaulio vaizd , parodyti glaud
gamtos ir ţmogaus ryš . Ugdomos vertybin s nuostatos imtis asmenin s atsakomyb s uţ aplinkos
išsaugojim , tausoti savo ir kit ţmoni sveikat .
1.2. Nors vidurin je mokykloje biologija, chemija ir fizika d stomi kaip atskiri dalykai,
šiuos gamtos mokslus sieja metodologiniai principai, bendros s vokos ir sampratos, praktini
problem sprendimas ir pan. Tod l b tina siekti gilesn s gamtos moksl ugdymo turinio
integracijos. Vis gamtos moksl turinys tur t b ti glaudţiai siejamas su naujomis
technologijomis ir j taikymu, ekologijos, sveikos gyvensenos, demografijos, gamtonaudos, etikos
problemomis. Daug s lyčio tašk yra tarp gamtos moksl ir matematikos bei informacini
technologij . Ne tik fizikos ir chemijos, bet ir biologijos mokytojai tur t taikyti matematikos ir
informacini technologij pamokose išugdytus geb jimus.
1.3. Patartina daugiau laiko skirti mokini praktinei gamtamokslinei veiklai, projektams,
ugdyti eksperimento planavimo ir atlikimo, rezultat analiz s, pateikimo ir apibendrinimo
geb jimus. Svarbu, kad b t ugdomas mokini k rybiškumas ir kritinis m stymas, geb jimas
ţvelgti ir spr sti problemas, mok jimas aiškiai ir nuosekliai d styti mintis, argumentuotai
diskutuoti, interpretuoti mokslinius faktus.
1.4. Mokiniai, atsiţvelgdami savo poreikius ir polinkius, gali rinktis bendr j arba išpl stin
gamtos moksl dalyko – biologijos, chemijos ar fizikos, kurs .
1.5. Atsiţvelgiant mokini poreikius, mokyklos materialin baz , gyvenamosios vietov s
teikiamas galimybes, mokytojas gali pasi lyti, tiek bendruoju, tiek išpl stiniu kursu
besimokantiems mokiniams, pasirenkamuosius modulius.
II. TIKSLAS, UŢDAVINIAI, STRUKT RA
2. Tikslas – sudaryti galimyb visiems mokiniams, pasirinkusiems biologijos, chemijos ar
fizikos dalyk , pl toti bendr sias ir gamtamokslin kompetencijas, svarbias visaverčiam
šiuolaikiškam gyvenimui ir pasirengti tolimesn ms studijoms.
3. Uţdaviniai. Siekdami šio tikslo mokiniai:
3.1. tyrin dami ir analizuodami gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinius išsiugdo mokslin
pasaul vok ir atsaking poţi r aplink , gamt , gyvyb , pl toja ir gilina ţemesn se klas se gytus
geb jimus, tobulina kritin m stym , problem sprendim , reali mokslo galimybi suvokim ,
savarankiškum , pl toja k rybingum ir vaizduot , mokosi suvokti supančio pasaulio vientisum ;
3.2. kelia klausimus ir hipotezes, planuoja steb jimus ir bandymus ir, saugiai naudodamiesi
laboratorine ranga ir medţiagomis, juos atlieka, apibendrina gautus duomenis, vertina j tikslum
ir patikimum , matavimo paklaidas, pastebi ir ištaiso klaidas, formuluoja pagr stas išvadas;
3.3. modeliuoja paprasčiausius gamtos reiškinius bei procesus, savarankiškai kelia ir
sprendţia gamtamokslinio pob dţio problemas ir uţdavinius, pritaikydami kit mokom j dalyk
ţinias bei geb jimus;
3.4. kritiškai vertindami aiškinasi biologijos, chemijos ir fizikos moksl ir j laim jimais
kuriam technologij vaidmen ţmonijos gyvenime, j ryš su gamtine, socialine ir kult rine
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aplinka ir taiko gytas gamtos moksl ţinias ir geb jimus sprendţiant vairias kasdienio gyvenimo,
aplinkotyros, aplinkosaugos ir darnaus vystymosi problemas;
3.5. dom damiesi moderniosiomis technologijomis, m s šalies prioritetin mis gamtos ir
technologijos moksl pl tot s kryptimis, susipaţ sta su profesijomis, kurioms reikia biologijos,
chemijos ir fizikos ţini ir geb jim ;
3.6. pasirengia studijoms aukštojoje mokykloje.
4. Strukt ra
4.1. Gamtamokslinio ugdymo sritis.
4.1.1. Biologija:
4.1.1.1. Metodologiniai biologijos klausimai
4.1.1.2. L stel – gyvyb s pagrindas
4.1.1.3. Organizm poţymi paveld jimas ir gen technologijos
4.1.1.4. Medţiag apykaita ir pernaša
4.1.1.5. Ţmogaus sveikata
4.1.1.6. Homeostaz ir organizmo valdymas
4.1.1.7. Evoliucija ir ekologija
4.1.2. Chemija:
4.1.2.1. Chemijos metodologija
4.1.2.2. Atomin teorija. Cheminis periodiškumas
4.1.2.3. Chemini reakcij energetiniai efektai
4.1.2.4. Reakcij greitis ir chemin pusiausvyra
4.1.2.5. R gštys ir baz s
4.1.2.6. Oksidacijos – redukcijos reakcijos ir j taikymas
4.1.2.7. Organini jungini sandara, savyb s ir taikymas
4.1.2.8. Gyvyb s chemija
4.1.2.9. Šiuolaikiniai tyrimo metodai
4.1.2.10. Aplinkos chemija
4.1.3. Fizika:
4.1.3.1. Metodologiniai fizikos klausimai
4.1.3.2. Jud jimas ir j gos
4.1.3.3. Makrosistem fizika
4.1.3.4. Elektra ir magnetizmas
4.1.3.5. Svyravimai ir bangos
4.1.3.6. Modernioji fizika
4.1.3.7. Šiuolaikin s astronomijos pagrindai.
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III. BIOLOGIJA
5. Biologija – gamtamokslinio ugdymo dalis
5.1. Dalyko paskirtis
5.1.1. Biologijos vidurinio ugdymo programa skirta toliau ugdyti gamtamokslin
kompetencij , nuodugniau nagrin jant biologini sistem funkcionavimo bei kaitos d sningumus,
gamtos vieningum ir dinamišk pusiausvyr . Mokydamiesi biologijos mokiniai geriau suvoks
sveikos gyvensenos biologin prasm bei darnaus vystymosi id j reikšm išsaugant biosfer ir
uţtikrinant visuomen s gyvenimo kokyb . Atlikdami vairius tiriamuosius darbus mokiniai taikys
biologijos ţinias spr sdami realias gyvenimo problemas.
5.1.2. Biologijos programa apima svarbiausias biologijos mokslo s vokas ir geb jimus jomis
naudotis bei tyrim metod specifik .
5.1.3. Nors šioje biologijos programoje nagrin jamos ir iš pagrindinio ugdymo bendr j
program temos tokios kaip: l stel , genetika, ekologija ir kt., bet jos yra išd stytos naujose veiklos
srityse tam, kad temos neb t nagrin jamos tame pačiame lygmenyje, kaip ir pagrindin je
mokykloje. Tod l biologijos vidurinio ugdymo programoje pakoreguotas turinys šiais aspektais:
gilesniu vidul stelini proces nagrin jimu, biotechnologijomis, skiriant daugiau d mesio
evoliucijai ir ekologijai, apjungiant jas vien veiklos srit ir modernesniu poţi riu ţmogaus
sveikat . Svarbu, kad mokiniai 11–12 klas se panaudot jau turim savo patirt ir gilint ţinias,
supratim ir geb jimus. Biologijos mokym si svarbu integruoti ir su kit dalyk pamokose gytomis
ţiniomis ir geb jimais, ugdyti mokini kritin m stym .
5.1.4. Bendrojoje biologijos programoje aptariami bendrojo ir išpl stinio kurs paskirtis,
tikslai ir uţdaviniai, strukt ra, ryšiai su kitais dalykais, didaktin s nuostatos, mokymosi aplinka,
apibr ţiami mokini pasiekimai, mokymo turinys ir vertinimas. Mokini pasiekimai (ţinios ir
supratimas, geb jimai, nuostatos), numato mokymosi rezultatus baigiant 12 klas . Mokytojai,
atsiţvelgdami
mokini poreikius, j geb jim ir pasiekim lyg bei mokymo(si) s lygas
mokykloje, bendr j program reikalavimus, pritaiko ugdymo turin klasei (mobiliai grupei) ir
pavieniams mokiniams. Mokini pasiekimai konkretinami formuluojant pamok mokymosi
uţdavinius, kurie yra orientuoti konkrečius rezultatus ir nusako vertinimo kriterijus.
5.2. Tikslas, uţdaviniai, strukt ra
5.2.1. Tikslas – sudaryti galimyb visiems mokiniams, pasirinkusiems biologijos dalyk ,
pl toti bendr sias, gamtamokslin ir biologin kompetencijas, svarbias visaverčiam šiuolaikiškam
gyvenimui ir pasirengti tolimesn ms studijoms.
5.2.2. Uţdaviniai. Siekdami šio tikslo mokiniai:
5.2.2.1. tyrin dami ir analizuodami biologinius gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinius
išsiugdo mokslin pasaul vok ir atsaking poţi r
aplink , gamt , gyvyb , pl toja ir gilina
ţemesn se klas se gytus geb jimus, tvirtina kritin m stym , reali mokslo galimybi suvokim ,
savarankiškum , pl toja k rybingum ir vaizduot , mokosi suvokti gyvojo pasaulio vientisum ;
5.2.2.2. kelia klausimus ir hipotezes, planuoja steb jimus ir bandymus ir, saugiai
naudodamiesi laboratorine ranga ir medţiagomis, juos atlieka, apibendrina gautus duomenis,
vertina j tikslum ir patikimum , priima sprendimus ir formuluoja pagr stas išvadas;
5.2.2.3. modeliuoja paprasčiausius gyvosios gamtos reiškinius bei procesus, savarankiškai
kelia ir sprendţia biologinio bei ekologinio pob dţio problemas, pritaiko biologijos ir kit
mokom j dalyk ţinias bei geb jimus praktin je veikloje ir pagrindţia savo poţi r
sveik
gyvensen , gamtonaud bei gamtosaug , ugdosi atsakomyb uţ gamtos išsaugojim ;
5.2.2.4. kritiškai vertina biologinio pob dţio informacij , mokslo bei technologij pl tot s
poveik gamtai, visuomenei ir atskiram ţmogui;
5.2.2.5. domisi biologijos mokslo istorija, moderniosiomis technologijomis ir kitais
biomedicinos mokslais, j raida Lietuvoje ir pasaulyje, m s šalies prioritetin mis ši moksl
pl tot s kryptimis, susipaţ sta su profesijomis, kurioms reikia biologini ţini ir geb jim ;
5.2.2.6. pasirengia studijoms aukštojoje mokykloje.
5.2.3. Strukt ra
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5.2.3.1. Biologijos bendrojo kurso program pasirenka mokiniai, kurie ateityje nenumato
studijuoti biologijos ar imtis kitos veiklos, susijusios su šiuo mokslu, tačiau siekia geresnio
išsilavinimo šioje srityje. Bendrasis kursas pad s pagilinti/prapl sti mokiniui gytas ţinias ir
geb jimus pagrindin je mokykloje nagrin jant biologijos d sningumus, j paţinimo reikšm
asmens ir visuomen s gyvenime, pl tos praktinius geb jimus ir supratim , daryti pagr stas išvadas
ir sprendimus vairiose gyvenimo situacijose.
5.2.3.2. Biologijos išpl stinio kurso programa suteikia mokiniams galimyb pasirengti
biologin s krypties, medicinos ar ţem s kio studijoms arba savo profesin veikl susieti su šiuo
mokslu. Šiame kurse giliau ir plačiau nagrin jami sud tingesni biologijos klausimai, sprendţiamos
problemos, atliekami sud tingesni tyrimai, reikalaujantys integruot chemijos, matematikos ir kit
mokom j dalyk ţini bei geb jim . Tyrim metu mokiniai turi tinkamai apdoroti ir pateikti
ţodţiu ar raštu savo tyrim duomenis bei išvadas.
5.2.3.3. Baigdamas mokykl mokinys gali laikyti valstybin biologijos brandos egzamin .
5.2.3.4. Mokiniams taip pat gali b ti si lomi pasirenkamieji moduliai, kuriuose b t giliau
nagrin jama viena kuri nors biologijos sritis (pavyzdţiui biotechnologijos) arba norint pereiti iš
bendrojo kurso programos išpl stinio kurso program (išlyginamasis modulis).
5.2.3.5. Tiek bendrojo, tiek išpl stinio kurs programas sudaro 7 veiklos sritys:
5.2.3.5.1. Metodologiniai biologijos klausimai
5.2.3.5.2. L stel – gyvyb s pagrindas
5.2.3.5.3. Organizm poţymi paveld jimas ir gen technologijos
5.2.3.5.4. Medţiag apykaita ir pernaša
5.2.3.5.5. Ţmogaus sveikata
5.2.3.5.6. Homeostaz ir organizmo valdymas
5.2.3.5.7. Evoliucija ir ekologija
5.2.3.6. Veiklos sritimis yra vadinama tod l, kad mokiniai šiose srityse tur t veikti
praktiškai. Veiklos srityje metodologiniai biologijos klausimai apibr ţtos ţinios ir supratimas bei
geb jimai mokymo ir mokymosi procese yra integruojami visas kitas veiklos sritis ir atskirai
nenagrin jama.
5.2.3.7. Vidurinio ugdymo biologijos bendroji programa pateikiama taip, kad mokytojas,
atsiţvelgdamas savo ir mokini poreikius, gal t lanksčiai planuoti udgymo turin , pavyzdţiui,
veiklos srities Ţmogaus sveikata pasiekimus integruoti bet kuri veiklos srit .
5.2.3.8. Programoje sudarytos galimyb s rinktis tyrim (praktikos, projektin darb ,
eksperiment , steb jim ar kt.), nurodant ne konkretaus darbo pavadinim , o jo aprašym traukt
bendrojo ir išpl stinio kurs pasiekimus, pavyzdţiui, atlikti vairi augalin s kilm s maisto
produkt tyrimus pasirinktai organinei medţiagai nustatyti – t.y. galima rinktis kelis maisto
produktus arba vien , ir jame nustatyti angliavandenius, baltymus arba riebalus. B d , kaip atlikti š
tyrim , mokytojas pasirenka pats.
5.2.3.9. Vidurin je mokykloje mokiniai kartu su dalykin mis kompetencijomis ugdo(si) ir
bendr sias kompetencijas.
5.2.3.10. Gamtamokslin s kompetencijos strukt ra:
Geb jimai ir
Ţinios ir
Problem
Gamtamokslinis Mok jimas
Taikymas
Nuostatos
nuostatos
supratimas
sprendimas komunikavimas
mokytis
Veiklos sritys
Metodologiniai
biologijos
klausimai
L stel –
gyvyb s
pagrindas
Organizm
poţymi
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paveld jimas ir
gen
technologijos
Medţiag
apykaita ir
pernaša
Ţmogaus
sveikata
Homeostaz ir
organizmo
valdymas
Evoliucija ir
ekologija
5.2.3.11. Apibr ţiant gamtamokslin s kompetencijos strukt r , mokini pasiekimai
skirstomi
grupes: ţinios ir supratimas (ţemesnio lygio geb jimai), taikymas, problem
sprendimas, gamtamokslinis komunikavimas, mok jimas mokytis ir nuostatos. Tai reiškia, kad
visos šios grup s tur t b ti ugdomos per visas biologijos veiklos sritis. Toliau pateikiamas
detalesnis geb jim paaiškinimas.
5.2.3.11.1. Ţinias ir supratim mokiniai parodo:
• nurodydami ir apibr ţdami biologinius faktus, s vokas, procesus, pateikdami
pavyzdţius;
• atpaţindami ir vardindami paveiksluose (piešiniuose ir nuotraukose), schemose,
grafikuose ir diagramose pavaizduotus objektus bei procesus, iš pateikto s rašo, teksto ar schemos
atrinkdami su nagrin jamu klausimu susijusius pavyzdţius;
• nurodydami, kokiai grupei ar grup ms priklauso tam tikras biologinis objektas, reiškinys
ar procesas;
• išd stydami biologinius objektus, procesus ar reiškinius nuosekliai tam tikra seka;
• pavaizduodami schema, grafiku ar diagrama, aprašydami biologinius objektus,
reiškinius, procesus ir modelius, atlikdami skaičiavimus;
5.2.3.11.2. Taikymo geb jimus mokiniai parodo taikydami ţinias ir supratim standartin se
situacijose:
• aiškindami gamtos reiškinius remiantis biologijos ir kit moksl d sningumais;
• palygindami ir klasifikuodami biologinius objektus, procesus ar reiškinius;
• naudodami diagram , grafik ar model s vokai ar reiškiniui paaiškinti;
• formuluodami hipotezes ir planuodami tiriamuosius darbus;
• tinkamai pasirinkdami tyrimo tip (steb jimus, eksperimentus) ir priemones;
• gaudami ir apdorodami bandym rezultatus, darydami duomenimis pagr stas išvadas;
5.2.3.11.3. Problem sprendimo geb jimus mokiniai parodo taikydami ţinias ir geb jimus
naujose situacijose, kai yra nepaţ stam ir sud ting aplinkybi ar reikia atsiţvelgti kelis
veiksnius:
• pritaikydami grafikuose, schemose, diagramose, lentel se, mokslinio pob dţio
tekstuose rast informacij probleminiams klausimams spr sti;
• apibendrindami ir kritiškai vertindami skirtinguose informacijos šaltiniuose
(ţiniasklaidoje, internete ir pan.) pateikiam informacij apie gyv j gamt , gamtos moksl
atradimus, aplinkosaug ir sveik gyvensen ;
• formuluodami problemin klausim ir hipotez ;
• numatydami priemones ir suplanuodami tyrim hipotezei patikrinti;
• darydami mokslo duomenimis ir faktais bei savo atlikto darbo rezultatais pagr stas
išvadas;
• remdamiesi mokslo duomenimis, nustatant biologini reiškini prieţastis;
• tinkamai paaiškindami nevienareikšmius problemini klausim atsakymus;
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• atrinkdami ir tinkamai pateikdami patikim informacij išsakytai nuomonei pagr sti ir
argumentuodami sprendimus;
• pritaikydami mokslinius metodus bei informacij iš mokslinio pob dţio tekst , grafik ,
schem , diagram ir lenteli naujoms problemoms spr sti;
• išskaidydami problem
sudedam sias dalis, susijusias su tam tikro d sningumo
taikymu;
• pasirinkdami tinkamas strategijas problemin ms situacijoms spr sti;
• taikydami ir paaiškindami alternatyvias problem sprendimo strategijas, svarstydami j
privalumus ir tr kumus;
• integruodami moksl ţinias ir d sningumus, reikalingus problemai spr sti;
• vertindami mokslo ir technologij poveik aplinkai atsiţvelgiant
socialinius ir
ekologinius veiksnius.
5.2.3.11.4. Gamtamokslinio komunikavimo geb jimus mokiniai parodo:
• tinkamai vartodami biologijos terminus, s vokas ir simbolius;
• sklandţiai reikšdami biologin supratim , aiškiai d stydami mintis ţodţiu ir raštu;
• atrasdami ir apdorodami tekstin , skaitin ir grafin informacij apie biologinius
procesus ir reiškinius;
• tinkamai (schemomis, paveikslais, diagramomis, tekstu ir kt.) perduodami mokslin
informacij apie gyvosios gamtos objektus, procesus, d sningumus adresatui;
• pagr sdami savo nuomon pokalbiuose ir diskusijose apie biologinius objektus ir
procesus;
• naudodami mokslinio tyrimo metodus, suprasdami ir kritiškai vertindami mokslin
informacij ;
• pritaikydami pvz. chemijos ţinias biologiniams reiškiniams ir situacijoms aiškinti.
5.2.3.11.5. Mok jim mokytis biologijos mokiniai parodo:
• keldami sau realius biologijos mokymosi tikslus;
• planuodami mokymosi veikl , atsiţvelgia asmenines savybes, padedančias mokytis
biologijos;
• taikydami vairias, sau tinkamas mokymosi strategijas;
• kritiškai galvodami apie biologijos mokymosi tikslus, uţdavinius ir jiems pasiekti
naudojamus metodus, veiklas, priemones ir kt.
• savarankiškai apm stydami mokymosi proces .
• Planuodami tolesn mokym si atsiţvelgiant pasiekimus.
5.2.3.11.6. Biologijoje ypač svarbu akcentuoti ir tyrim etikos svarb ir poţi ri bei
nuostat ugdym – kelti ne tik tolimas, bet aiškias darnaus vystymosi id jomis paremtas nuostatas.
5.3. Programos gyvendinimas: integravimo galimyb s, ugdymo gair s, mokymosi
aplinka
5.3.1. Integravimo galimyb s
5.3.1.1. Vidurinio ugdymo biologijos bendroji programa sudaro galimybes integracijai su
kitais gamtos moksl dalykais – su chemija ir fizika. Integracijos ašimis gali b ti – organin s
medţiagos, l stel se vykstantys cheminiai procesai, energijos virsmai, evoliucija, kitimai. Visuose
gamtos moksl kursuose taip pat nagrin jamos darnaus vystymosi, ekologijos ir aplinkosaugos,
sveikatos ir higienos problemos, ţmogaus vieta ir vaidmuo pasaulyje, mokslo ir technologij
pasiekimai.
5.3.1.2. Mokantis biologijos yra daug galimybi integracijai ir su kitomis ugdymo turinio
sritimis:
• su kalbomis – stiprinama kalbos ir rašto kult ra, taisyklingai vartojami moksliniai
terminai ir s vokos, mokiniai pristato parengtus pranešimus, diskutuoja ir pagrindţia savo
nuomon , pasirinkim ;
• su matematika – gytieji skaičiavimo, skaiči apvalinimo, statistini rezultat
apdorojimo, duomen interpretavimo, procent nustatymo, funkcij grafik br ţimo bei skaitymo ir
kt. geb jimai plačiai taikomi mokantis biologijos;
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• su informacin mis technologijomis – naudojamasi IKT teikiamomis galimyb mis
ieškant, apibendrinant ir pateikiant biologin informacij , apdorojant tyrim duomenis, tiriant ar
modeliuojant biologinius objektus ir reiškinius; mokomasi naudotis kompiuterin mis (virtualiomis)
laboratorijomis.
• su technologijomis – saugoma gamta kiniame šeimos ir visuomen s gyvenime
(vietiniu ir globaliniu mastu), biologijos mokslin s teorijos pagrindţiamos praktiniais pavyzdţiais,
nagrin jami technologiniai pasiekimai, r pinamasi sauga, sveika gyvensena;
• su socialiniais mokslais – aiškinamasi gamtoje vykstantys reiškiniai, procesai ir
atliekami tyrimai. Nagrin jama biologijos mokslo ir technologij
taka visuomen s raidos
procesams ir bio vairovei.
• su doriniu ugdymu – analizuojamas ir vertinamas biologinis (gamtamokslinis)
patyrimas. Akcentuojama tyrim etikos svarba ir tolerancija organizmams.
• Su k no kult ra – didţiausias d mesys skiriamas veiksni nagrin jimui, kurie turi
takos darniai organizmo veiklai, taip pat b dams ir priemon ms, kuriomis gali b ti stiprinama
organizmo sistem darna.
5.3.2. Ugdymo gair s
5.3.2.1. Vidurin je mokykloje ypač svarbus mokinio ind lis savo paties mokym si.
Mokymasis yra aktyvus – suprantamas kaip ne vien tik aktyvi metod taikymas, o ir planingas,
organizuotas ir mokini sav s vertinim orientuotas procesas. Mokymasis sukuria s lygas giliau
suprasti mokinius supanči aplink ir jos reiškinius ne vien tik prisitaikant, bet ir k rybiškai joje
veikiant. Mokymasis reiškia supratim , patirt , veikl , išgyvenimus ir komunikavim .
5.3.2.2. Planavimas
Bendrojoje programoje geb jimai suprantami kaip esminiai mokymosi siekiniai ir rezultatai,
o geb jimams pereinant veiklas (veikiant praktiškai), pasitelkus asmenines nuostatas ir patyrimus
jie išsivysto kompetencijas. Tod l planuojant ugdymo proces svarbu išsikelti ne tik aiškius tikslus
(tiksl ) ir pamatuojamus mokymosi uţdavinius, bet ir suplanuoti veiklas orientuotus geb jimus.
Planuojant vairi veikl per pamokas svarbu numatyti galimybes, kaip skatinti mokini motyvacij .
taikymo ir problem sprendimo geb jimus orientuotas mokym s(is) gerina asmens geb jim
susidoroti su kli timis ir permainomis. Noras taikyti ankstesn mokymosi ir gyvenimo patirt bei
smalsumas ieškant galimybi mokytis ir mokym si taikyti vairiose gyvenimiškose situacijose yra
pagrindiniai teigiamos motyvacijos elementai. Biologijos pamokose tur t b ti uţtikrinta saugi ir
etiška tyrim veikla, tam, kad mokiniai saugiai atlikt tyrimus klas je, laboratorijoje ar lauko
s lygomis. Vidurin je mokykloje mokinys tur t ir pats planuoti savo mokym si: numatyti
mokymosi tikslus ir j gyvendinim . Susid rus su mokymosi sunkumais mokinys tur t pats
koreguoti savo mokymosi proces ir numatyti savo paj gumus tolesniems planams gyvendinti.
5.3.2.3. Organizavimas
Labai svarbu, kad mokiniai taikyt pasirinktas ar mokytojo parinktas mokymuisi tinkamas
strategijas ir taip gyt biologijos ţini ir ugdyt si geb jimus svarbius veikti naujose situacijose ir
gyvenime. Tinkamai parinktos, susietos su problemomis, su kuriomis mokiniai susiduria
kasdieniame gyvenime, praktinio darbo uţduotys leidţia suprasti vairius, gyvuose organizmuose ir
aplink juos vykstančius procesus ir reiškinius. Susid r su naujomis problemomis, mokiniai kelia
hipotezes ir ieško j sprendimo b d . Spr sdami kilusias problemas ar bandydami patikrinti
savarankiškai suformuluotas hipotezes, mokiniai gali pasitikrinti ir sivertinti, kaip suprato
biologininius procesus. Ypač svarbu t sti mokini mokym si piešiant biologinius objektus, ir
pateikiant platesnius objekt ar reiškini biologinius paaiškinimus (pavyzdţiui rašant trumpesnius
ar ilgesnius es ). Taip ugdomas mokini kritinis m stymas, geb jimas argumentuoti, ieškoti,
atsirinkti ir vertinti informacij . Su mokiniais nereik t bijoti diskutuoti apie gal b t ir neišaiškintus
reiškinius ar sp jimus. Veikla organizuojama taip, kad mokiniai naudot si vairiais informacijos
šaltiniais (ţinynais, enciklopedijomis, atlasais, duomen baz mis, internetu), mokomosiomis
kompiuterin mis programomis, virtualiomis laboratorijomis ir modernesniais mikroskopais. Dar
daugiau d mesio negu pagrindin je mokykloje turi b ti skiriama mokini savarankiškumui ugdyti.
Remiantis teigimu, jog kompetencija atsiskleidţia tik veikloje, svarbiausios savarankiško darbo
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formos yra: eksperimentai, steb jimai ir bandymai, modeliai (imitacijos), projektai, diskusijos ir t. t.
Naudojantis moderniomis priemon mis (pvz. virtualiomis laboratorijomis) bei priemoni rinkiniais,
b tina skatinti mokinius uţsiimti savarankiška tyrin jim ir aplinkosaugos veikla, dom tis ţymi
pasaulio ir Lietuvos mokslinink gyvenimu bei nuveiktais darbais. Šie dalykai ir mokytojo
pavyzdys skatins mokinio Aš, kaip sudedamosios gamtos dalies, pl tot , ugdys pagarb gyvybei ir
atsakomyb uţ gamtos likim . Norint pagerinti mokini pasiekimus, reikia tobulinti ugdymo
organizavim intensyvinant mokym si (per vien pamok sunku gerai atlikti praktikos darb ),
atliekant mokini savarankiškai suplanuotus tiriamuosius ir projektinius darbus, sudarant s lygas
keisti erdves (gamta, laboratorija ir pan.) biologijos mokymui(si). Taip dirbant mokymasis iš
pradţi atrodo sunkesnis, tačiau kartu jis yra k rybiškesnis ir domesnis, skatina mokinius ir
mokytoj bendradarbiauti, integruoti poţi rius ir dalykus, tobul ti.
5.3.2.4. Vertinimas
Vertinant mokinius remiamasi Mokini paţangos ir pasiekim vertinimo samprata.
Mokantis taikomas formuojamasis ir diagnostinis vertinimas. Baigiant kurs (ar modul ) gali b ti
taikomas apibendrinamasis vertinimas. Formuojamasis vertinimas nesiejamas su paţymiu. Šio
vertinimo metu mokytojai turi pad ti mokiniui mokytis, o ne tik matuoti tai, ko jie išmoko ar
neišmoko. Vidurin je mokykloje turi b ti stiprinamas mokinio sav s vertinimas ( sivertinimas).
Mokiniui jis suteikia gr ţtamosios informacijos apie savo mokymosi paţang , padeda pačiam
išsiaiškinti spragas ir pasirinkti tinkamas tolesnio mokymosi strategijas. Taip mokydamiesi
mokiniai tur t prisiimti daugiau atsakomyb s uţ savo pači mokym si. Diagnostinis vertinimas
taikomas siekiant išsiaiškinti, ar pasiekti mokymosi uţdaviniai, padeda numatyti tolesnius
mokymosi ţingsnius. Svarbu, kad diagnostinio vertinimo uţduotys atitikt tai, ko buvo mokoma,
mokiniai iš anksto ţinot , kaip bus vertinami, kad jiems b t aišk s vertinimo kriterijai. Norint
pagerinti mokini pasiekimus, ypač ruošiant mokinius tolimesn ms studijoms reik t vertinti j
pasiekimus daugiau nei iš vienos temos. Rengiant diagnostines uţduotis rekomenduojama laikytis
tokio ţini ir geb jim santykio, koks apibr ţtas biologijos egzamino programoje. Pagal uţduoči
sunkum diagnostin s uţduotys tur t b ti rengiamos stengiantis laikytis toki proporcij : 30 proc.
lengv uţduoči , 40 proc. – vidutinio sunkumo ir 30 proc. sunki uţduoči .
5.3.3. Mokymosi aplinka
5.3.3.1. Organizuojant mokym si turi b ti kuriama mokym si ir bendradarbiavim
skatinanti aplinka. Biologijos vidurinio ugdymo bendroji programa turi suteikti mokiniams
galimybes mokytis b ti:
5.3.3.1.1. nepriklausomais tyr jais:
• patiems pasirengti atlikti mokslinius tyrimus, analizuoti atsakymus klausimus ar
problem sprendimus, kurie jiems patiems atrodo reikšmingi;
• nuspr sti, kaip rinkti, analizuoti, interpretuoti bei vertinti medţiag , iš kurios jie patys
tur s padaryti išvadas;
• naujai išmoktus dalykus pritaikyti naujuose, sud tingesniuose kontekstuose ir tyrin ti
gyjant vis daugiau savarankiškumo.
5.3.3.1.2. k rybingais m stytojais:
• pl toti mokslines id jas, derinant bandymus, rodymus ir k rybingum ;
• m ginti spr sti problem skirtingais b dais, pasinaudojant k rybing mokslini id j
pritaikymu;
• geb jimus bei ţinias taikyti bei derinti prie nauj skirting kontekst siekiant juos
suprasti.
5.3.3.1.3. komandos darbuotojais:
• bendradarbiauti su kitais mokiniais atliekant tyrimus, sprendţiant d l tinkamo uţduoči
paskirstymo grup je ir prisiimant atsakomyb uţ savo ind l bendr darb ;
• bendradarbiauti naudojantis elektronin mis technologijomis mokykloje ar uţ jos rib ;
• pateikti konstruktyvius atsiliepimus apie kit veikl ir tinkamai reaguoti kit ţmoni
atsiliepimus, atsiţvelgti skirtingus poţi rius ir ugdantis pasitik jim spr sti problemas, norint
s kmingai pasiekti uţsibr ţt tiksl .
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5.3.3.1.4. veiksmingais dalyviais ir apm stančiais mokiniais:
• nagrin ti bei spr sti klausimus ir problemas, kurie parodo biologijos aktualum bei
svarb j pači ir kit ţmoni gyvenime;
• ugdytis geb jim suderinti skirtingus poţi rius;
• darbo eigoje pl toti eksperimentin ar tiriam j veikl , pritaikyti bei tobulinti id jas;
5.4. Mokini pasiekimai, turinio apimtis, vertinimas
Šiame skyriuje nurodyti mokini biologijos pasiekimai, apibr ţiama turinio, su kuriuo
dirbama, apimtis, aprašomas mokini pasiekim vertinimas. Aprašant mokini pasiekimus kartu
nurodomos ugdomos vertybin s nuostatos, esminiai geb jimai, geb jimai, ir ţinios, reikalingos
geb jimams ugdyti.
5.4.1. Bendrasis kursas
5.4.1.1. Mokini pasiekimai
1. Metodologiniai biologijos klausimai
Nuostata
Remiantis mokslo ţiniomis, tyrin ti biologinius reiškinius ir procesus.
Esminis geb jimas
Analizuoti mokslinius metodus ir mokslini atradim reikšm .
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
1.1. Atpaţinti ir pritaikyti
1.1.1. Nusakyti biologinius terminus: mokslinis faktas, s voka,
pagrindines biologijos
objektas, procesas, reiškinys, prieţastis, pasekm , modelis,
mokslo koncepcijas ir
hipotez , teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai.
s vokas.
1.1.2. Suprasti ir analizuoti biologinio pob dţio tekstus. Paaiškinti
biologines temas tiek raštu, tiek ţodţiu.
1.1.3. Gaut duomen pagrindu formuluoti ir tikrinti hipotezes.
1.1.4. Suprasti biologini tyrim moralines, etines ir teisines
problemas.
1.2. Susiplanuoti ir atlikti
1.2.1. Apib dinti eksperimentinio biologijos tyrimo eig :
biologinius tyrimus.
problema, hipotez , steb jimas ar bandymas, rezultatai, išvados.
1.2.2. Apib dinti biologijoje taikomus tyrim metodus (pvz.
vandens ir sausumos populiacijoms tirti).
1.2.3. Apib dinti biologini modeli esm , atskleidţiant per jim
nuo realaus biologinio reiškinio ar proceso prie biologinio
modeliavimo.
1.2.4. Saugiai ir atsakingai dirbti su laboratorine ar lauko steb jim
ranga.
1.3. Pritaikyti matematinius ir 1.3.1. Tiksliai atlikti matavimus ir apibendrinti gautus rezultatus.
informacijos paieškos ţinias
Mok ti apskaičiuoti procentus, vidurkius, santykius. Uţrašyti
ir geb jimus tyrim
gautus rezultatus ir pavaizduoti juos naudojant kompiuterines
rezultatams apdoroti.
technologijas.
1.3.2. Schemiškai pavaizduoti piešiniu biologinius objektus
atskleidţiant turim supratim apie juos.
1.3.3. Naudotis kompiuterin mis mokomosiomis programomis
aiškinantis biologinius objektus ir procesus.
1.4. Kritiškai vertinti
1.4.1. Apib dinti pagrindinius biologijos mokslo raidos
biologinius atradimus
d sningumus, diskutuoti apie galim gamtos moksl laim jim
aplinkosaugos aspektu,
taikym visuomen s gyvenime bei pasekmes.
diskutuoti apie šio mokslo
1.4.2. Aptarti Lietuvos mokslinink vaidmen biologijos mokslo
perspektyvas.
raidoje.
1.4.3. Kritiškai vertinti gyv n naudojim medicininiams ir
kitiems tyrimams.
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2. L stel – gyvyb s pagrindas
Nuostata
Suvokti l stel kaip maţiausi
Esminis geb jimas
Suprasti, kad visi organizmai
gyvybinei organizmo veiklai.
Geb jimai
2.1. Apib dinti organinius
junginius, einančius l steli
sud t . Susieti ši organini
jungini bei vandens reikšm
su organizmo gyvybin mis
funkcijomis.

2.2. Apib dinti prokariotini
ir eukariotini l steli
sandar .

2.3. Apib dinti plazmin
membran sandar ir susieti
j su pasyvi ja pernaša.

2.4. Apib dinti fermentus ir
j veikimo princip .

organizmo dalel , kurioje vyksta visi gyvybiniai procesai.
sudaryti iš l steli , paaiškinti l stel se vykstanči proces reikšm
Ţinios ir supratimas
2.1.1. Apib dinti angliavandenius kaip energetines, atsargines ir
statybines medţiagas ir pateikti šias funkcijas atliekanči
angliavandeni pavyzdţi .
2.1.2. Atlikti vairi augalin s kilm s maisto produkt tyrimus
pasirinktai organinei medţiagai nustatyti.
2.1.3. Nurodyti baltymus kaip iš aminor gšči sudarytas organines
medţiagas. Remiantis baltym pavyzdţiais (hemoglobinas,
virškinimo fermentai, kalogenas) apib dinti baltym funkcijas
organizme: statybin , katalizin , pernašos.
2.1.4. Apib dinti lipidus kaip energetines ir atsargines medţiagas.
2.1.5. Nagrin ti DNR ir RNR sandar , pavyzdţiui kuriant
nukleor gšči modelius.
2.1.6. Apib dinti vandens reikšm l stelei ir susieti j su
organizmo gyvybin mis funkcijomis (pernaša).
2.2.1. Paveiksluose ir schemose atpaţinti prokariotines ir
eukariotines l steles. Nurodyti, kad prokariotin s l stel s neturi
branduolio ir membranini organeli .
2.2.2. Apib dinti eukariotin s l stel s strukt ras (branduol ,
citoplazm , l stel s sienel , plazmin membran , ribosomas,
mitochondrijas, chloroplastus, vakuol ), atpaţinti jas paveiksluose
ir schemose ir apib dinti j funkcijas l stel je.
2.2.3. Remiantis audini pavyzdţiais (pavyzdţiui, augal –
vandens ir r tini ind , statinio mezofilio, gyv n – kraujo,
epitelinio, nervinio, skersaruoţio raumens) apib dinti juos
sudaranči l steli sandar ir funkcijas.
2.2.4. Mikroskopu steb ti l steles ir audinius, atpaţinti l steli
strukt ras, schemiškai pavaizduoti jas piešiniu. Išsiaiškinti
šviesinio mikroskopo naudojimo galimybes l steli tyrimams.
2.3.1. Paveiksluose atpaţinti l steli plazmin membran ir
remiantis supratimu apie organinius junginius, nurodyti jos sandar
(fosfolipidai ir baltymai).
2.3.2. Remiantis pavyzdţiais apib dinti osmoso (pvz. vandens
siurbimas šaknimis) ir difuzijos (pvz. duj apykaita) bei nurodyti
egzocitoz s (pvz. ferment išskyrimas) ir endocitoz s (pvz.
bakterij traukimas fagocit ) reikšm organizmui.
2.3.3. Atliekant osmoso arba difuzijos bandym , išsiaiškinti, kaip
vandens ar jame ištirpusi medţiag pernaša per plazmin
membran priklauso nuo koncentracij skirtumo l stel je ir jos
aplinkoje.
2.4.1. Apib dinti fermentus kaip biologinius katalizatorius.
Remiantis pavyzdţiais apib dinti ferment vaidmen organizme
vykstančiose chemin se reakcijose, pavyzdţiui, pepsinas
katalizuoja baltym skaidym , amilaz katalizuoja krakmolo
skaidym .
2.4.2. Susipaţinti su ferment panaudojimu maisto ar kitose
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Lietuvos pramon s šakose, pavyzdţiui: s ri , sirupo, sulči ,
saldaini gamyboje, odos apdirbime ar kt.
2.5. Apib dinti energijos ir
2.5.1. Apib dinti energijos b tinum organizmui ir nurodyti ATP,
medţiag virsmus l stel je ir kaip universal energijos nešikl , kurio energija naudojama l steli
organizme.
gyvybiniams procesams.
2.5.2. Apib dinti vidul stelin kv pavim kaip kontroliuojam
proces , kurio metu oksiduojant gliukoz išsiskiria energija,
reikalinga l stel s gyvybinei veiklai. Susieti energijos
panaudojim organizme, pavyzdţiui su raumen darbu.
2.5.3. Apib dinti anaerobin kv pavim , kaip kv pavim be
deguonies ir susieti š energijos gavimo b d su organizm
prisitaikymu apsir pinti energija tr kstant deguonies.
2.5.4. Apib dinti fotosintez kaip augal l stel se vykstant
proces , kurio metu šviesos energija vartojama organin ms
molekul ms sintetinti. Susieti ši molekuli panaudojim su augalo
augimu: nauj l steli susidarymu, vidul steliniu kv pavimu ir
medţiag kaupimu.
2.5.5. Susieti šviesos intensyvum su augalo augimu ir didesnio
derliaus gavimu.
2.5.6. Susieti fotosintez s proces augaluose su gliukoz s ir
deguonies panaudojimu augal ir gyv n l stel se.
3. Organizm poţymi paveld jimas ir gen technologijos
Nuostatos
Suvokti dauginimosi reikšm organizm išlikimui. Kritiškai vertinti biotechnologij taikym .
Esminis geb jimas
Apib dinti gen vaidmen informacijos saugojime ir perdavime bei j panaudojim
biotechnologijose.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
3.1. Apib dinti gen kaip
3.1.1. Apib dinti DNR kaip chromosom sudedam j dal ir
DNR atkarp , kurioje yra
genetin s informacijos neš j .
informacija reikalinga
3.1.2. Susieti DNR dvigub jim su seserini chromatidţi
atitinkamam baltymui
susidarymu.
susintetinti.
3.1.3. Apib dinti gen kaip genetin s informacijos vienet .
3.1.4. Nurodyti, kaip perduodama informacija vykstant baltym
sintezei.
3.2. Paaiškinti l stel s ciklo
3.2.1. Apib dinti l stel s ciklo etapus: interfaz ir mitoz .
etapus.
3.2.2. Nurodyti l stel s cikl kaip kontroliuojam proces ir
susirgim v ţiu kaip nekontroliuojamo l steli dalijimosi rezultat .
3.2.3. Nurodyti, kur susidaro ţmogaus gametos. Susieti mejoz su
lytini l steli susidarymu ir organizm genetine vairove.
3.2.4. Apib dinti atsitiktin lytini l steli susiliejim kaip
kombinacinio kintamumo prieţast .
3.3. Apib dinti organizm
3.3.1. Apibr ţti genotip ir fenotip . Apib dinti gen ir
poţymi paveld jim ir
chromosom vaidmen susidarant homozigotiniams ir
kintamum .
heterozigotiniams organizmams ir susieti su poţymi paveld jimu.
3.3.2. Nagrin ti genetiniais simboliais pavaizduotas kryţminimo
schemas, spr sti genetikos uţdavinius: monohibridinio, su lytimi
sukibusi poţymi ir kraujo grupi paveld jimo.
3.3.3. Nagrin ti ir sudaryti genealoginio medţio schemas.
3.4. Palyginti vairi
3.4.1. Susieti augal vegetatyvin dauginim si su poţymi
organizm dauginim si.
pastovumu ir dauginim si s klomis su poţymi kintamumu.
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3.4.2. Atliekant bandym apib dinti aplinkos s lyg tak s kl
dygimui.
3.4.3. Apib dinti ţmogaus apvaisinimo proces , gemalo vystymasi
iki placentos susidarymo ir placentos vaidmen vaisiaus
vystymuisi.
3.4.4. Paaiškinti tabako, alkoholio ir narkotini medţiag ,
medikament bei stres poveik ţmogaus gemalo vystymuisi.
3.4.5. Suprasti hormon vaidmen br stant mergait ms ir
berniukams bei vyro ir moters dauginimosi funkcijoms.
3.4.6. Aptarti ţmoni nevaisingumo prieţastis ir diskutuoti apie
priemones šiai problemai spr sti.
3.4.7. Pateikti po kelet šeimos planavimo ir kontracepcijos b d .
Diskutuoti etiniais šeimos planavimo ir kontracepcijos klausimais.
3.5. Argumentuotai diskutuoti 3.5.1. Pateikiant kelet paveldim susirgim pavyzdţi , aiškintis
gen technologij taikymo
ţmogaus gemalo genetini tyrim reikšm diagnozuojant šiuos
medicinoje klausimais.
susirgimus. Diskutuoti etiniais klausimais, susijusiais su genetiniais
ţmogaus tyrimais.
4. Medţiag apykaita ir pernaša
Nuostata
Suprantant vairi organizm prisitaikymus, saugoti gyvyb .
Esminis geb jimas
Apib dinti organizm prisitaikym vykdyti vairi medţiag apykait ir pernaš .
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
4.1. Apib dinti duj apykait
4.1.1. Apib dinti duj apykait kaip proces , kurio metu dujos
vandenyje gyvenančiuose
patenka organizm ar l stel ir išeina iš j .
organizmuose.
4.1.2. Aptariant konkrečius pavyzdţius (pavyzdţiui, naudojantis
kompiuteriniais mokomaisiais objektais) apib dinti organizm
prisitaikymus (didelis paviršiaus plotas t rio atţvilgiu, plonas ir
dr gnas paviršius) vykdyti duj apykait vandenyje, pavyzdţiui
duj difuzija vienal sčiuose, kv pavimas ţiaunomis ţuvyse.
4.2. Apib dinti ţmogaus
4.2.1. Remiantis ţmogaus kv pavimo organ sandaros pavyzdţiu
prisitaikym vykdyti duj
(naudojantis paveikslais, schemomis, muliaţais, kompiuteriniais
apykait sausumoje.
mokomaisiais objektais arba kv pavimo tyrimais), paaiškinti, kaip
oras patenka ţmogaus plaučius ir kaip iš j pasišalina.
4.2.2. Susieti alveoli sandar (didelis paviršiaus plotas t rio
atţvilgiu, plonas ir dr gnas paviršius) su plaučiuose vykstančia
duj difuzija.
4.2.3. Apib dinti, kaip ţmogaus kv pavimo organai (pvz. d ka
virpamojo epitelio), yra prisitaik prie kvepiamo oro kokyb s
gerinimo.
4.3. Susieti augal organ –
4.3.1. Susieti duj ir vandens pernaš augaluose su fotosinteze.
šaknies, stiebo ir lapo
4.3.2. Atliekant medţiag jud jimo augalo stiebu tyrim ,
prisitaikym vykdyti
išsiaiškinti, pavyzdţiui, apytakos audini išsid stym stiebe,
medţiag pernaš .
medţiag jud jimo kryptis augale ir aptarti, kaip ši tyrim
rezultatai gal t b ti pritaikomi sodininkyst je, pavyzdţiui,
skiepijant, gen jant augalus, apsaugant sodinuk stiebus juos
aprišant.
4.4. Susieti ţmogaus
4.4.1. Naudojantis paveikslais, schemomis, muliaţais ar
kraujotak su prisitaikymu
kompiuteriniais mokomaisiais objektais, apib dinti ţmogaus
vykdyti medţiag pernaš bei kraujotak , kaip uţdar sistem , kurioje d ka širdies darbo kraujas
organizmo apsaug .
teka dviem kraujo apytakos ratais ir išnešioja skirtingas medţiagas
po organizm .
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Nagrin jant kraujotakos sutrikimus, pavyzdţiui, padid jus
kraujosp d , insult , infarkt arba tromboz , aiškintis kraujotakos
svarb ţmogaus organizmui.
4.4.2. Apib dinti kraujo sandar ir analizuojant kraujo tyrimo
rezultatus, aiškintis, kaip kraujo sud ties pokyčiai, pavyzdţiui,
sumaţ j s hemoglobino kiekis, padid j s leukocit skaičius ar
sumaţ j s trombocit skaičius gali tur ti takos organizmui (duj
pernašai, imunitetui, kreš jimui).
4.4.3. Diskutuojant argumentuotai išreikšti savo nuomon apie
kraujo donoryst .
4.5. Apib dinti virškinimo
4.5.1. Naudojantis paveikslais, schemomis, muliaţais ar
reikšm ţmogaus organizmui. interaktyviais kompiuteriniais objektais, apib dinti ţmogaus
virškinim kaip proces , kurio metu ferment pagalba maisto
medţiagos yra skaidomos ir siurbiamos.
4.5.2. Remiantis supratimu apie siurbt medţiag panaudojim
l stel se, paaiškinti virškinimo reikšm organizmui.
5. Ţmogaus sveikata
Nuostata
Saugoti savo ir kit ţmoni sveikat .
Esminis geb jimas
Apib dinti nuo ţmogaus priklausanči veiksm tak jo paties sveikatai ir imuniteto stiprinimui.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
5.1. Apibr ţti sveik
5.1.1. Aptarti sveikatos ir sveikos gyvensenos sampratas. Paaiškinti
gyvensen .
sveikatos saugojimo ir tausojimo b dus, naud .
5.1.2. Susieti ger fizin savijaut ir psichologin b sen .
5.2. Paaiškinti maistini
5.2.1. Remiantis ţiniomis ir supratimu apie organines, neorganines
medţiag ir energijos poreik
medţiagas bei junginius, aptarti tinkam ţmogaus mityb , susiejant
vairioms ţmoni grup ms
j su organizmo energijos poreikiais, teikiamu energijos kiekiu,
atsiţvelgiant amţi ir fizin
k no augimo ir atnaujinimo procesais bei tinkamu medţiag
b kl .
apykaitos reguliavimu (metabolizmu).
5.2.2. Apib dinti energijos ir maistini medţiag poreikio
skirtumus priklausomai nuo amţiaus ir fizinio aktyvumo.
5.2.3. Kritiškai vertinti maiste esanči maisto pried , ţymim raide
E, poveik sveikatai, suprasti sveikos (racionalios) mitybos
principus, jos proči formavim , reikšm ţmogaus dvasinei ir
fizinei gyvenimo kokybei. Remiantis badavimo, anoreksijos arba
nutukimo pavyzdţiais, aptarti ir diskutuoti apie netaisyklingos
mitybos pasekmes.
5.2.4. Išsiaiškinti kokie virškinimo sistemos sutrikimai labiausiai
paplit Lietuvoje. Aptarti ši sutrikim prieţastis bei b dus, kaip j
galima b t išvengti.
5.3. Paaiškinti reguliarios
5.3.1. Remiantis supratimu apie atramos ir jud jimo sistem ,
mankštos poveik atramos ir
aiškintis taisyklingos laikysenos ir aktyvaus gyvenimo b do
jud jimo, širdies ir
reikšm ţmogaus sveikatai.
kraujagysli , kv pavimo
5.3.2. Atliekant plauči t rio matavimo tyrimus ar analizuojant
sistem veiklai ir vertinti
vairiuose šaltiniuose pateikt informacij , apib dinti reguliarios
koki tak šis poveikis turi
mankštos poveik kv pavimo sistemos veiklai.
ţmogaus sveikatai.
5.3.3. Apib dinti pulso daţnio priklausomyb nuo fizinio kr vio.
Praktini uţsi mim metu apib dinti kraujosp dţio matavimo
metu gautus duomenis.
5.3.4. Remiantis ţiniomis apie kv pavimo tak ir kraujotakos
sistemos sandar apib dinti r kymo sukeliamus pavojus (l tinis
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5.4. Apib dinti kaip ţmogaus
organizmas yra prisitaik s
apsisaugoti nuo ţalingo
mikroorganizm poveikio ir
vardinti priemones
naudojamas profilaktikai.

bronchitas, plauči v ţys ar širdies infarktas).
5.4.1. Susieti balt j kraujo l steli prisitaikymus ginti organizm
nuo ligas sukelianči organizm su nat ralia organizmo gynyba.
5.4.2. Remiantis tuberkulioz s ir gripo pavyzdţiais, apib dinti
bakterines ir virusines ligas.
5.4.3. Naudojantis vairiuose šaltiniuose pateikta informacija apie
Lietuvoje paplitusias bakterines ir virusines ligas rengti pranešimus
apie ši lig profilaktik ir sveik gyvensen .
5.4.4. Remiantis supratimu apie antigenus ir antik nus aptarti
skiep paskirt .
5.4.5. Nurodyti antibiotikus kaip mikroorganizm gaminamas
chemines medţiagas, kuri maţa koncentracija gali sunaikinti ligos
suk l jus. Apib dinti atspari antibiotikams mikroorganizm
atsiradimo prieţastis ir pasekmes.
6. Homeostaz ir organizmo valdymas

Nuostata
Suvokti organizm sandaros ir funkcij vienov .
Esminis geb jimas
Apib dinti organizmo veiklos reguliavim .
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
6.1. Apib dinti homeostaz ir 6.1.1. Apib dinti ţmogaus organizmo vidin terp : krauj , limf ir
jos svarb ţmogaus
audini skyst - kaip viening sistem ir homeostaz – kaip
organizmui.
dinamin šios sistemos pastovumo palaikym .
6.1.2. Apib dinti, kaip veikiant insulinui ir gliukagonui
reguliuojama gliukoz s koncentracija kraujyje. Susieti gliukoz s
koncentracijos reguliavim kraujyje su kasos ir kepen veikla bei
kraujotaka.
6.1.3. Naudojantis cukralig s pavyzdţiu, kuomet sutrinka insulino
gamyba organizme, išsiaiškinti šio sutrikimo prieţastis ir pasekmes
organizmui (reg jimui, širdies veiklai ar kt.).
6.2. Paaiškinti ţmogaus
6.2.1. Apib dinti inkst , kaip organ , kurio d ka iš organizmo yra
inkst vaidmen šalinimui ir
šalinami šalutiniai produktai, susidar l stel se vykstant medţiag
homeostaz s palaikymui.
apykaitai.
6.2.2. Naudojantis paveikslais, schemomis, muliaţais ar
interaktyviais kompiuteriniais objektais aiškintis šlapimo
susidarym .
6.2.3. Analizuojant šlapimo tyrimo rezultatus aiškintis, kaip
šlapimo sud ties pokyčiai, pavyzdţiui, gliukoz s, baltym ar
kraujo l steli atsiradimas šlapime, gali b ti panaudojami
diagnozuojant sutrikimus.
6.2.4. Susieti inkst veikl su vandens ir drusk pusiausvyros
organizme palaikymu. Remiantis pavyzdţiu, kai, padid jus drusk
koncentracijai kraujyje, audini l stel s dehidratuoja, paaiškinti
vandens ir drusk pusiausvyros reguliavimo svarb organizme.
6.2.5. Diskutuoti apie inkst donoryst s svarb gelbstint kit
ţmoni sveikat ar gyvyb .
6.3. Paaiškinti kaip nerv
6.3.1. Apib dinti neuron , kaip nerv sistemos funkcin vienet .
sistema valdo ir koordinuoja
Susieti neurono sandar su jo atliekama funkcija – nervinio
m s veiksmus.
impulso perdavimu.
6.3.2. Aptariant narkotini medţiag poveik nerv sistemai,
aiškintis sinapsi vaidmen nervinio signalo perdavimui.
6.3.3. Remiantis pavyzdţiu, apib dinti centrin s nerv sistemos
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vaidmen nevaling refleks susidaryme. Skirti s lyginius ir
nes lyginius refleksus.
6.3.4. Skersaruoţio raumens, kaip organo, pavyzdţiu paaiškinti,
kaip nerv sistema dalyvauja reguliuojant raumens susitraukim .
6.3.5. Aptarti prieţastis, d l kuri gali pablog ti reg jimas, ir teikti
si lymus kaip b t galima išvengti reg jimo sutrikim .
6.3.6. Naudojantis paveikslais, schemomis, muliaţais ar
interaktyviais kompiuteriniais objektais aiškintis, kaip pailgosios
smegenys dalyvauja kv pavimo refleks susidaryme, tarpin s
smegenys – homeostaz je ir smegen l s dalyvauja koordinuojant
tikslius k no judesius.
6.3.7. Apib dinti didţiuosius pusrutulius, kaip centrin s nerv
sistemos dal , atsaking uţ s moning ţmogaus veikl .
6.3.8. Apib dinti periferin nerv sistem , kaip nerv sistemos dal
sudaryt iš nerv .
7. Evoliucija ir ekologija
Nuostatos
Suprasti, kad biologin vairov lemia genai ir aplinka. Suvokti, kad gamta yra vientisa ir darniai
veikianti sistema.
Esminiai geb jimai
Apib dinti paveldim kintamum , gamtin atrank ir jos reikšm evoliucijoje. Apib dinti
organizm sisteminimo reikšm tyrin jant gyv j gamt .
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
7.1. Susieti paveldim
7.1.1. Apib dinti evoliucij , kaip populiacijose vykstant
kintamum su evoliucijos
prisitaikymo prie kintančios aplinkos proces ir nurodyti, kad Č.
procesu.
Darvinas pirmasis pasi l id j , kad r šys atsiranda vykstant
gamtinei atrankai.
7.1.2. Susieti paveldim kintamum (nauj alelini gen derini
susidarym ir mutacijas) su gamtine atranka, kai organizmai, gyj
nauj poţymi , padedanči geriau prisitaikyti prie aplinkos, turi
didesnes galimybes patys išlikti ir palieka prisitaikiusius
palikuonis.
7.1.3. Nagrin jant pavyzdţius (pvz.: bakterij atsparumo
antibiotikams, augal atsparumo herbicidams atsiradim ), susieti
organizm prisitaikym su krypting j atrank .
7.1.4. Atliekant tyrim , nubraiţyti pavyzdţiui, medţio lap ilgio
variacines kreives ir remiantis gautais rezultatais apib dinti
modifikacin kintamum , kaip atsak pasikeitusias aplinkos
s lygas.
7.2. Apib dinti, kad naujos
7.2.1. Apib dinti r š kaip visum individ , kurie gali kryţmintis
r šies atsiradimas yra
tarpusavyje ir palikti vaising palikuoni .
evoliucijos rezultatas.
7.2.2. Nagrin ti ţmogaus (nuo Homo erectus) evoliucij , kaip ilgai
trunkant proces , kur galima aiškinti remiantis pavyzdţiui,
paleontologiniais duomenimis.
7.3. Paaiškinti sistematikos
7.3.1. Paaiškinti organizm klasifikavimo principus.
reikšm biologijoje.
7.3.2. Argumentuotai diskutuoti apie klasifikavimo reikšm
biologijoje.
7.3.3. Remiantis Lietuvoje paplitusiais pavyzdţiais apib dinti 5
karalysči (moner , protist , gryb , augal ir gyv n ), tip
(kirm li , nariuotakoj ir chordini ), skyri (saman , sporini
induoči , puš n ir magnolij n ) ir klasi reikšm gamtoje ir
ţmogaus gyvenime.
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7.4. Paaiškinti biologin s
vairov s svarb
ekosistemoms.

7.5. Susieti medţiag ir
energijos srautus
ekosistemoje su organizm
mityba, fotosinteze ir
kv pavimu.

7.6. Paaiškinti biotin s ir
abiotin s aplinkos poveik
populiacijos pokyčiams.

7.7. Paaiškinti ţmogaus
veiklos tak vietinei aplinkai
ir visam pasauliui.

7.4.1. Apib dinti bendrij , kaip tam tikroje buvein je gyvenanči
organizm visum .
7.4.2. Remianti pavyzdţiais paaiškinti, kad ekosistemose vairias
r šis sieja mitybos tinklas ir kiekviena r šis daţniausiai priklauso
nuo daugelio kit . Kadangi kiekviena r šis paprastai dalyvauja
keliose skirtingose mitybos grandin se, biologin vairov
ekosistemose yra labai svarbi.
7.4.3. Sudaryti mitybos tinklus susiejant bendrijos organizmus.
7.5.1. Apib dinti gyvosios gamtos funkcines karalijas ir paaiškinti,
kaip ši karalij atstovai yra tarpusavyje susij ekosistemose.
7.5.2. Remiantis pavyzdţiais paaiškinti, kad mitybos grandin yra
kelias, kuris jungia skirtingas bendrijos r šis. Nurodyti mitybos
lygmenis.
7.5.3. Paaiškinti energijos piramid s sudarym .
7.5.4. Paaiškinti, kod l kuo ilgesn mitybos grandin , tuo didesni
energijos nuostoliai.
7.5.5. Apib dinti gamintoj , gyva dţi ir skaidytoj vaidmen
ekosistemoje.
7.5.6. Apib dinti anglies ir deguonies apytak biosferoje.
Apib dinti ši medţiag apytakos reikšm gamtai ir ţmogui.
7.6.1. Paaiškinti, kad populiacijos individ gausumas did ja d l
gimstamumo ir imigracijos, maţ ja d l mirtingumo ir emigracijos.
7.6.2. Paaiškinti, kad populiacijos dyd tam tikru laiko momentu
lemia biotinis potencialas, aplinkos pasipriešinimas ir aplinkos
talpa.
7.6.3. Paaiškinti, kad aplinkos pasipriešinimas yra visi veiksniai
(abiotiniai ir biotiniai), galintys stabdyti populiacijos augim .
7.6.4. Pl šr no ir aukos ciklo pavyzdţiu parodyti glaudţius dviej
skirting r ši populiacij organizm tarpusavio ryšius.
7.7.1. Apib dinti globalines aplinkos problemas: klimato kait ,
r gšči krituli problem , ozono sluoksnio plon jim , paviršini
vanden ir dirvos uţterštum , susieti jas su Lietuvos ekologine
situacija, nagrin ti ši problem prieţastis ir sprendimo b dus.
7.7.2. Analizuoti ţmogaus veiklos tak Lietuvos biologinei
vairovei ir jos išsaugojimo galimybes.

5.4.1.2. Turinio apimtis
Šioje dalyje smulkiau nurodomas vis veiklos sriči biologijos bendrojo kurso turinys.
5.4.1.2.1. Metodologiniai biologijos klausimai
Biologinis pasaulio paţinimas: biologiniai terminai, tyrim atlikimas, biologini tekst
nagrin jimas. Biologini tyrimo metod pagrindai, ši metod galimyb s, j nauda, galimi pavojai
ir ţala gamtai, taka socialinei, kult rinei aplinkai.
Biologijos mokslo raida ir reikšm visuomen s gyvenimui; moksliniai atradimai ir
asmenyb s; Lietuvos mokslinink vaidmuo ir vieta biologijos mokslo raidoje: nagrin jama
kiekvienoje veiklos srityje, siejant su konkrečiais objektais, reiškiniais ar procesais.
5.4.1.2.2. L stel – gyvyb s pagrindas
Angliavandeniai ir j funkcijos. Baltymai: hemoglobinas, virškinimo fermentai, kalogenas.
Lipidai ir j funkcijos. Nukleor gšči DNR ir RNR sandara. Vandens reikšm l stelei.
Prokariotin s ir eukariotin s l stel s, j sandara ir funkcijos. Augal ir gyv n audini
pavyzdţiai.
L stel s plazmin s membranos sandara. Pasyvioji ir aktyvioji pernaša.
Ferment veikimas ir j panaudojimas pramon je.
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ATP reikšm . Vidul stelinis kv pavimas. Energijos panaudojimas organizme. Anaerobinis
kv pavimas. Fotosintez s procesas. Fotosintez s ryšys su augal ir gyv n l stel se vykstančiais
procesais.
5.4.1.2.3. Organizm poţymi paveld jimas ir gen technologijos
DNR kaip genetin s informacijos neš jas. DNR dvigub jimas ir seserin s chromatid s.
Genas – genetin s informacijos vienetas. Baltym sintez .
Interfaz ir mitoz . Mejoz – lytini l steli susidarymas ir genetin vairov . Kombinacinis
kintamumas.
Genotipas ir fenotipas. Homozigotiniai ir heterozigotiniai organizmai. Genetikos uţdaviniai:
monohibridinis, su lytimi sukibusi gen ir kraujo grupi paveld jimas. Genealoginio medţio
schemos.
Augal vegetatyvinis dauginimasis ir dauginimasis s klomis. Ţmogaus apvaisinimas ir
gemalo vystymasis, placentos vaidmuo. Tabako, alkoholio ir narkotini medţiag poveikis
ţmogaus gemalo vystymuisi. Hormon vaidmuo ţmogaus organizmui. Nevaisingumo problema.
Šeimos planavimas ir kontracepcija.
Paveldimos ligos ir genetiniai tyrimai.
5.4.1.2.4. Medţiag apykaita ir pernaša
Duj apykaita ir vandens organizm (vienal sči , vandens kirm li , ţuv ) bei sausumos
organizm (ţmogaus) prisitaikymai j vykdyti: kv pavimo organai ir alveoli sandara.
Augal prisitaikymai vykdyti fotosintez .
Ţmogaus kraujotakos sistema. Širdies darbas. Kraujo sandara ir funkcijos. Kraujo donoryst .
Ţmogaus virškinimo procesas ir jo reikšm . Ferment vaidmuo virškinime.
5.4.1.2.5. Ţmogaus sveikata
Ši veiklos srit galima nagrin ti atskirai arba integruojant kitas veiklos sritis.
Sveikos gyvensenos samprata. Maistini medţiag ir organizmo energijos poreikiai.
Sveikos mitybos principai ir netaisyklingos mitybos pasekm s. Virškinimo sistemos sutrikim
prieţastys ir b dai j išvengti.
Taisyklingos laikysenos ir aktyvaus gyvenimo b do reikšm . Reguliarios mankštos
poveikis. Pulso daţnio priklausomyb nuo fizinio kr vio. R kymo keliami pavojai kraujotakai bei
kv pavimui.
Ţmogaus organizmo prisitaikymas apsisaugoti nuo ţalingo aplinkos poveikio. Bakterin s ir
virusin s ligos. Skiepai, antibiotikai.
5.4.1.2.6. Homeostaz ir organizmo valdymas
Ţmogaus organizmo vidin terp . Gliukoz s koncentracijos kraujyje reguliavimas. Insulino
gamybos sutrikimas organizme. Inkst vaidmuo. Šlapimo susidarymas. Vandens ir drusk
pusiausvyros reguliavimo svarba.
Neuronas, sinaps ir nervinio impulso perdavimas. Reflekso lankas. S lyginiai ie
nes lyginiai refleksai. Galvos smegen vaidmuo. Periferin nerv sistema.
5.4.1.2.7. Evoliucija ir ekologija
Evoliucijos apib dinimas ir Č. Darvinas. Paveldimas kintamumas ir gamtin atranka.
Kryptingoji atranka ir organizm prisitaikymai. Modifikacinis kintamumas.
R šies s voka. Ţmogaus evoliucija.
Organizm klasifikavimo principai ir reikšm . Augal ir gyv n reikšm : karalyst s, tipai,
skyriai ir klas s.
Bendrija. Ekosistemos ir j biologin vairov . Mitybos tinklai ir mitybos grandin s.
Gyvosios gamtos funkcin s karalijos. Mitybos lygmenys. Energijos piramid ir energijos
nuostoliai. Gamintoj , gyva dţi ir skaidytoj vaidmuo. Anglies ir deguonies apytaka biosferoje.
Biotin s ir abitin s aplinkos poveikis populiacijoms. Pl šr no ir aukos santykiai.
Globalin s aplinkos problemos ir Lietuvos ekologin situacija. Ţmogaus veiklos tak
biologinei vairovei.
5.4.1.3. Vertinimas
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5.4.1.3.1. Toliau pateikiami apibendrinti kokybiniai mokini ţini , supratimo ir geb jim
vertinimo aprašai. Pagal juos mokytojas numato mokini pasiekim vertinimo kriterijus.
Patenkinamas lygis, vertinant paţymiu, atitinka 4-5, pagrindinis – 6-8, aukštesnysis 9-10 bal .
5.4.1.3.2. Mokini pasiekim lygi poţymiai
Pasiekim
lygiai
Pasiekim
sritys

Ţinios ir
supratimas

Taikymas

Problem
sprendimas

Patenkinamas
Turi esmini ţini apie
biologij . Ţinias ir
supratim parodo
nurodydami ir
atpaţindami vairius
biologijos objektus.

Kartais taiko esmines
biologijos ţinias
standartin se situacijose.
Padedamas klasifikuoja
ir palygina objektus,
naudojasi tekstine ar
grafine informacija
biologiniams objektams
paaiškinti ir bando
kritiškai vertinti
vairiuose šaltiniuose
pateikt informacij .
Naudodamasis aprašymu
padedamas kelia
hipotezes, savarankiškai
atlieka tiriamuosius
darbus, savarankiškai
daro išvadas.

Pastebi keli gamtos
moksl ţini
integralum , remiasi
analogija ir bendrais
d sningumais, suvokia
biologijos mokslo
galimybes ir bando
taikyti tinkamas
strategijas problemoms
spr sti. Atrenka ir
vertina duomenis.

Pagrindinis
Remdamasis
dalykin mis ţiniomis
paaiškina biologini
reiškini ir proces
esm , atrenka su
nagrin jamu klausimu
susijusius pavyzdţius.
Atlieka standartinius
skaičiavimus.
Kartais taiko esmines
biologijos ţinias ir
supratim standartin se
situacijose.
Savarankiškai
klasifikuoja ir palygina
objektus, naudojasi
tekstine ar grafine
informacija biologiniams
objektams paaiškinti ir
kritiškai vertina
vairiuose šaltiniuose
pateikt informacij .
Padedamas planuoja
tiriamuosius darbus,
savarankiškai kelia
hipotezes, atlieka
tyrimus, daro išvadas,
išsako savo id jas.

Suvokia biologijos
mokslo galimybes ir
taiko tinkamas
strategijas problemoms
spr sti. Analizuoja
informacij ,
argumentuotai
diskutuoja klausimais
neturinčiais
vienareikšmiško
atsakymo, apibendrina ir
nustato ryšius tarp
reiškini , modeliuoja ir

Aukštesnysis
Skiria, lygina,
savarankiškai papildo,
išplečia, tinkamai
vertina ir vartoja
biologijos s vokas.
Atlieka standartinius
skaičiavimus.
Daţnai taiko esmines
biologijos ţinias ir
supratim standartin se
situacijose.
Savarankiškai
klasifikuoja ir palygina
objektus, naudojasi
tekstine ar grafine
informacija biologiniams
objektams paaiškinti ir
kritiškai vertina bei
apibendrina vairiuose
šaltiniuose pateikt
informacij .
Savarankiškai planuoja
tiriamuosius darbus,
kritiškai vertina atlikt
tyrim rezultatus.
Nurodo alternatyvas
iškeltai hipotezei
patikrinti.
Geba palyginti ir
vertinti alternatyvius
problemini situacij
sprendim b dus,
argumentuotai
pagrindţia pasirinkt
strategij probleminei
situacijai spr sti.
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Aiškiai d sto mintis
raštu. Tekste, schemose
randa ir jomis
remdamasis apib dina,
pagrindţia konkrečiais
Gamtamokslinis
pavyzdţiais ir tinkamai
komunikavimas
perduoda informacij
apie biologinius
objektus, procesus,
d sningumus.

Mok jimas
mokytis

Savarankiškai pasirenka
tinkamus mokymosi
šaltinius, mokymosi
veikl planuoja ir
vertina, taiko tinkamas
biologijos mokymosi
strategijas, bando
apm styti mokymosi
proces .

vertina problemines
situacijas.
Suformuluoja atsakym ,
tinkamai vartoja
reikšmines s vokas,
simbolius, sklandţiai
išreiškia biologin
supratim . K rybingai
pritaiko matematikos
ţinias ir geb jimus
sud tingesniems
reiškiniams ir
situacijoms aiškinti.
Ţino savo asmenines
savybes, padedančias
mokytis biologijos. Kelia
mokymosi tikslus,
planuoja mokymosi
veikl , taiko vairias
mokymosi strategijas,
apm sto mokymosi
proces .

Argumentuotai
suformuluot atsakym
iš vienos veiklos srities
geba paaiškinti kitos
veiklos srities kontekste.
Tinkamai pritaiko ne tik
matematikos geb jimus,
bet ir kit dalyk , pvz.
fizikos, sud tingesniems
reiškiniams ir
situacijoms aiškinti.
Tinkamai vertindamas
savo mokymosi
galimybes, susikuria tik
sau tinkam mokymosi
sistem padedanči
siekti uţsibr ţt
rezultat .

5.4.2. Išpl stinis kuras
5.4.2.1. Mokini pasiekimai
1. Metodologiniai biologijos klausimai
Nuostata
Remiantis mokslo ţiniomis, tyrin ti biologinius reiškinius ir procesus.
Esminis geb jimas
Analizuoti mokslinius metodus ir mokslini atradim reikšm biologijoje bei j kaitos aspektus.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
1.1. Paaiškinti ir pritaikyti
1.1.1. Nusakyti biologinius terminus: mokslinis faktas, s voka,
pagrindines biologijos
objektas, procesas, reiškinys, d sningumas, prieţastis, pasekm ,
mokslo koncepcijas ir
modelis, hipotez , teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai.
s vokas.
1.1.2. Suprasti, analizuoti ir vertinti biologinio pob dţio tekstus.
Paaiškinti biologines temas tiek raštu, tiek ţodţiu.
1.1.3. Gaut duomen pagrindu formuluoti ir tikrinti hipotezes.
1.1.4. Paaiškinti biologini tyrim moralines, etines ir teisines
problemas.
1.2. Susiplanuoti ir atlikti
1.2.1. Apib dinti eksperimentinio biologijos tyrimo eig :
biologinius tyrimus,
problema, hipotez , steb jimas ar bandymas, rezultatai, išvados.
analizuoti ir interpretuoti
1.2.2. Apib dinti biologijoje taikomus tyrim metodus (pvz.
gautus rezultatus.
vandens ir sausumos populiacijoms tirti).
1.2.3. Apib dinti biologini modeli esm , atskleidţiant per jim
nuo realaus biologinio reiškinio ar proceso prie biologinio
modeliavimo.
1.2.4. Saugiai ir atsakingai dirbti su laboratorine ar lauko
steb jim ranga.
1.3. Pritaikyti matematinius ir 1.3.1. Tiksliai atlikti matavimus, apibendrinti ir atsiskaityti uţ
informacijos paieškos ţinias
gautus rezultatus. Mok ti apskaičiuoti procentus, vidurkius,
ir geb jimus tyrim
santykius. Uţrašyti gautus rezultatus, apdoroti juos statistikai ir
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rezultatams apdoroti ir
problemoms spr sti.

1.4. Kritiškai vertinti
biologinius atradimus
socialiniu, ekonominiu ir
aplinkosaugos aspektais,
diskutuoti apie šio mokslo
perspektyvas.

pavaizduoti naudojant kompiuterines technologijas. Palyginti ir
analizuoti lauko ir laboratorinius duomenis.
1.3.2. Schemiškai pavaizduoti piešiniu biologinius objektus ir
reiškinius atskleidţiant turim supratim apie juos.
1.3.3. Naudotis kompiuterin mis mokomosiomis programomis
aiškinantis biologinius objektus ir procesus.
1.4.1. Apib dinti pagrindinius biologijos mokslo raidos
d sningumus, diskutuoti apie galim gamtos moksl laim jim
taikym visuomen s gyvenime bei pasekmes.
1.4.2. Aptarti Lietuvos mokslinink vaidmen biologijos mokslo
raidoje.
1.4.3. Kritiškai vertinti gyv n naudojim medicininiams ir
kitiems tyrimams.
2. L stel – gyvyb s pagrindas

Nuostata
Suvokti l stel kaip maţiausi organizmo dalel , kurioje vyksta visi gyvybiniai procesai.
Esminis geb jimas
Suprasti, kad visi organizmai sudaryti iš l steli , paaiškinti l stel se vykstanči proces reikšm
gyvybinei organizmo veiklai.
Geb jimai
2.1. Apib dinti organinius
junginius, einančius l steli
sud t . Susieti ši organini
jungini bei vandens reikšm
su organizmo gyvybin mis
funkcijomis.

2.2. Paaiškinti ir palyginti
prokariotini ir eukariotini

Ţinios ir supratimas
2.1.1. Apib dinti angliavandenius kaip energetines, atsargines ir
statybines medţiagas ir pateikti šias funkcijas atliekanči
angliavandeni pavyzdţi . Pateikti krakmol kaip augalams
b ding ir glikogen kaip gyv nams b dingus, kaupiam j
funkcij atliekančius angliavandenius.
Apib dinti angliavandeni sandar (monosacharidai, disacharidai
ir polisacharidai) ir susieti su j funkcijomis.
2.1.2. Atlikti vairi augalin s kilm s maisto produkt tyrimus
pasirinktai organinei medţiagai nustatyti.
2.1.3. Nurodyti baltymus kaip iš aminor gšči sudarytas organines
medţiagas. Nurodyti baltym strukt ras (pirmin , antrin , tretin
ir ketvirtin ) ir atpaţinti peptidin ryš .
Remiantis baltym pavyzdţiais (hemoglobinas, virškinimo
fermentai, kalogenas, antik nai, jud jimo baltymai – aktinas ir
miozinas) apib dinti ši baltym funkcijas organizme: statybin ,
katalizin , apsaugin , pernašos, jud jimo.
2.1.4. Apib dinti lipidus kaip energetines ir atsargines medţiagas.
2.1.5. Nurodyti lytini hormon reguliacin funkcij .
2.1.6. Aptarti cholesterolio reikšm ţmogui.
2.1.7. Apib dinti fosfolipid reikšm biologin ms membranoms
susidaryti.
2.1.8. Nagrin ti DNR ir RNR sandar bei nukleorugšči vaidmen
baltym sintez je, pavyzdţiui kuriant nukleor gšči modelius.
2.1.9. Apib dinti elektroforez kaip baltym ir DNR tyrim
metod taikom medicinoje, pvz., kraujo chemin s sud ties
nustatymui ir paveldim lig diagnozavimui.
2.1.10. Apib dinti vandens reikšm l stelei ir susieti j su
organizmo gyvybin mis funkcijomis: pernaša, vandens reikšm
fotosintez je, virškinimo reakcijose, homeostaz je.
2.2.1. Apib dinti citologij kaip biologijos mokslo srit ,
naudojanči vairius metodus l stel ms tirti.
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l steli sandar .

2.3. Paaiškinti plazmin s
membranos sandar ir susieti
j su pasyvi ja ir aktyvi ja
pernaša.

2.4. Apib dinti fermentus ir
j veikimo princip .

2.2.2. Palyginti prokariotines ir eukariotines l steles ir nurodyti
pagrindinius j skirtumus (branduolys ir membranin s organel s).
2.2.3. Apib dinti eukariotin s l stel s strukt ras (branduol ,
citoplazm , plazmin membran , l stel s sienel , mitochondrijas,
ribosomas, chloroplastus, endoplazmin tinkl , Goldţio kompleks ,
lizosomas, vakuoles), atpaţinti jas paveiksluose ir schemose ir
apib dinti j funkcijas l stel je.
2.2.4. Palyginti augal , gyv n ir gryb l steles, apib dinant j
panašumus ir skirtumus (l stel s sienel , centrin vakuol ,
chloroplastai).
2.2.5. Remiantis audini pavyzdţiais (pavyzdţiui, augal –
vandens ir r tini ind , statinio mezofilio, gyv n – kraujo,
epitelinio, nervinio, skersaruoţio raumens) susieti l steli sandar
su audini funkcijomis.
2.2.6. Protisto pavyzdţiu apib dinti vienal sčio organizmo
prisitaikym vykdyti visas gyvybines funcijas.
2.2.7. Mikroskopu steb ti l steles ir audinius, atpaţinti l steli
strukt ras, schemiškai pavaizduoti jas piešiniu. Išsiaiškinti
šviesinio mikroskopo naudojimo galimybes l steli tyrimams.
Nagrin jant elektroniniu mikroskopu darytas nuotraukas, palyginti
šviesinio ir elektroninio mikroskop naudojimo galimybes l steli
tyrimams.
2.3.1. Paveiksluose atpaţinti l steli plazmin membran ir
remiantis supratimu apie organinius junginius, apib dinti jos
sandar .
2.3.2. Apib dinti plazmin membran sudaranči fosfolipid bei
membranos baltym savybes ir susieti jas su medţiag pernaša.
2.3.3. Remiantis pavyzdţiais paaiškinti osmoso (pvz. vandens
siurbimas šaknimis), difuzijos (pvz. duj apykaita), egzocitoz s
(pvz. ferment išskyrimas), endocitoz s (pvz. bakterij traukimas
fagocit ) ir aktyviosios pernašos (pvz. kalio-natrio jon pernaša
neuronuose) reikšm organizmui.
2.3.4. Atliekant bandym , susieti turgor ir plazmin membran su
osmoso reiškiniu. Išsiaiškinti, kaip vandens pernaša per plazmin
membran priklauso nuo koncentracij skirtumo l stel je ir jos
aplinkoje.
2.3.5. Remiantis supratimu apie plazmin s membranos sandar ,
apib dinti medicinoje ir moksliniuose tyrimuose taikomo
uţšaldymo proceso reikšm audini ir organ transplantacijoje.
2.4.1. Apib dinti fermentus kaip biologinius katalizatorius,
sumaţinančius reakcijoms prad ti reikalingos energijos kiek .
2.4.2. Remiantis „spynos ir raktoį teorija, apib dinti ferment
veikimo specifik , pavyzdţiui, pepsinas katalizuoja tik baltym
skaidym , amilaz katalizuoja tik krakmolo skaidym .
2.4.3. Nagrin ti ferment panaudojim maisto ar kitose Lietuvos
pramon s šakose, pavyzdţiui: s ri , sirupo, sulči , saldaini
gamyboje, odos apdirbime ar kt.
2.4.4. Atliekant bandym , pavyzdţiui naudojant bulvi ar kepen
katalaz , aiškintis kaip gali b ti nustatomas fermento aktyvumas ir
jo priklausomyb nuo aplinkos salyg , pavyzdţiui, temperat ros,
pH, substrato koncentracijos.
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2.5. Paaiškinti energijos ir
medţiag virsmus l stel je ir
organizme.

2.5.1. Apib dinti energijos b tinum organizmui ir apib dinti ATP,
kaip universal energijos nešikl , kurio energija naudojama l steli
gyvybiniams procesams.
2.5.2. Apib dinti vidul stelin kv pavim kaip kontroliuojam
proces , kurio metu oksiduojant gliukoz išsiskiria energija,
reikalinga l stel s gyvybinei veiklai.
2.5.3. Apib dinti l steli citoplazmoje vykstanči glikoliz .
Nurodyti mitochondrijose vykstančio kv pavimo etapus: Krebso
cikl bei elektron pernašos grandin ir j reikšm ATP sintez je.
2.5.4. Susieti energijos panaudojim organizme, pavyzdţiui su
raumen darbu, nervinio signalo perdavimu, baltym sinteze.
2.5.5. Apib dinti anaerobin kv pavim kaip kv pavim be
deguonies ir susieti š energijos gavimo b d su organizm
prisitaikymu apsir pinti energija tr kstant deguonies. Palyginti
aerobin ir anaerobin kv pavim .
2.5.6. Paveiksluose atpaţinti ir apib dinti mitochondrijos sandar ,
susiejant j su mitochondrijoje vykstančiais procesais.
2.5.7. Apib dinti fotosintez kaip augal l stel se vykstant
proces , kurio metu šviesos energija vartojama organin ms
molekul ms sintetinti. Susieti ši molekuli panaudojim su augalo
augimu: nauj l steli susidarymu, vidul steliniu kv pavimu ir
medţiag kaupimu.
2.5.8. Paveiksluose atpaţinti ir apib dinti chloroplasto sandar ,
susiejant j su chloroplaste vykstančiais procesais bei chlorofilo
funkcija.
2.5.9. Apib dinti nuo šviesos priklausančias ir nuo šviesos
nepriklausančias fotosintez s reakcijas.
2.5.10. Atliekant fotosintez s tyrim išsiaiškinti fotosintez s
reakcijos greičio priklausomyb nuo šviesos intensyvumo arba
temperat ros.
2.5.11. Susieti šviesos intensyvum su augalo augimu ir didesnio
derliaus gavimu.
2.5.12. Susieti fotosintez s proces augaluose su gliukoz s ir
deguonies panaudojimu gyv n l stel se.
2.5.13. Remiantis supratimu apie vidul stelinio kv pavimo
proces , aptarti jo taikym biotechnologijoje, pavyzdţiui alaus,
biodegal ar kt.
3. Organizm poţymi paveld jimas ir gen technologijos

Nuostatos
Suvokti dauginimosi reikšm organizm išlikimui. Kritiškai vertinti biotechnologij taikym .
Esminis geb jimas
Apib dinti gen vaidmen informacijos saugojime ir perdavime bei j panaudojim
biotechnologijose.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
3.1. Paaiškinti geno veikim
3.1.1. Apib dinti DNR kaip chromosom sudedam j dal ir
ir genom .
genetin s informacijos neš j .
3.1.2. Susieti DNR dvigub jim su seserini chromatidţi
susidarymu.
3.1.3. Apib dinti gen kaip genetin s informacijos vienet ir kaip
DNR atkarp , kurioje yra informacija reikalinga atitinkamam
baltymui susintetinti. Apib dinti genetin kod ir paaiškinti jo
universalum .
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3.1.4. Apib dinti, kaip perduodama informacija vykstant baltym
sintezei. Nurodyti geno ir polipeptidin s grandin s ryš . Paaiškinti,
kaip susidaro polipeptidin grandin .
3.1.5. Apib dinti genom , kaip gen rinkinio visum , b ding visai
biologinei r šiai.
3.2. Susieti replikacijos
3.2.1. Apib dinti l stel s ciklo etap – interfaz . Apib dinti
proces su nauj l steli
procesus, vykstančius l stel je mitoz s metu.
susidarymu.
3.2.2. Nurodyti l stel s cikl kaip kontroliuojam proces ir
susirgim v ţiu kaip nekontroliuojamo l steli dalijimosi rezultat .
3.2.3. Apib dinti replikacijos proces . Apib dinti
komplementarumo reikšm replikacijoje.
3.2.4. Susieti mejoz su lytini l steli susidarymu ir organizm
genetine vairove. Paaiškinti krosingoverio proces .
3.2.5. Susieti kombinacin kintamum su mejoze. Apib dinti
kombinacinio kintamumo reikšm evoliucijai bei selekcijai.
3.2.6. Apib dinti gen ir chromosom mutacijas ir j atsiradimo
prieţastis.
3.3. Paaiškinti organizm
3.3.1. Apibr ţti genotip ir fenotip . Apib dinti gen ir
poţymi paveld jim ir
chromosom vaidmen susidarant homozigotiniams ir
kintamum .
heterozigotiniams organizmams ir susieti su poţymi paveld jimu.
3.3.2. Paaiškinti aleli s veik per nepiln dominavim .
3.3.3. Nagrin ti genetiniais simboliais pavaizduotas kryţminimo
schemas, spr sti genetikos uţdavinius: monohibridinio,
dihibridinio, analizuojamojo kryţminimo, su lytimi sukibusi
poţymi ir kraujo grupi paveld jimo.
3.3.4. Nagrin ti ir sudaryti genealoginio medţio schemas.
3.4. Susieti ir palyginti vairi
3.4.1. Susieti augal vegetatyvin dauginim si su poţymi
organizm dauginim si.
pastovumu ir dauginim si s klomis su poţymi kintamumu.
3.4.2. Apib dinti apdulkinimo, apvaisinimo ir s kl platinimo
reikšm augal vairovei ir išplitimui.
3.4.3. Atliekant bandym apib dinti dygstančioje s kloje
vykstančius procesus ir susieti juos su s kl dygimui reikiamomis
s lygomis.
3.4.4. Palyginti vidin ir išorin gyv n apvaisinim , tiesiogin ir
netiesiogin poembrionin vystym si.
3.4.5. Apib dinti ţmogaus gemalo vystym si iki gimimo.
3.4.6. Paaiškinti tabako, alkoholio ir narkotini medţiag ,
medikament bei stres poveik ţmogaus gemalo vystymuisi.
3.4.7. Suprasti hormon vaidmen br stant mergait ms ir
berniukams bei vyro ir moters dauginimosi funkcijoms. Apib dinti
moters lytinio (m nesini ) ciklo eig bei reikšm apvaisinimui.
3.4.8. Aptarti ţmoni nevaisingumo prieţastis ir diskutuoti apie
priemones šiai problemai spr sti.
3.4.9. Pateikti po kelet šeimos planavimo ir kontracepcijos b d .
Diskutuoti etiniais šeimos planavimo ir kontracepcijos klausimais.
3.5. Argumentuotai diskutuoti 3.5.1. Apib dinti ţmogaus genomo projekt , kaip svarb
gen technologij taikymo
šiuolaikin s genetikos pasiekim ir jo reikšm diagnozuojant bei
medicinoje ir ţem s kyje
gydant genetinius susirgimus.
klausimais.
3.5.2. Nurodyti rekombinantin s DNR svarb gen technologijoje.
3.5.3. Rengiant pranešimus apie gen inţinerijos pasiekimus ir
iškilusius klausimus, aptarti genetiškai modifikuot (transgenini )
organizm k rim .
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3.5.4. Argumentuotai diskutuoti apie augal ir gyv n klonavim
bei su tuo susijusiais etiniais, ekologiniais ar kitais klausimais.
3.5.5. Analizuoti kamienini l steli panaudojimo galimybes
paţeist audini , organ atstatymui ar susirgim gydymui.
4. Medţiag apykaita ir pernaša
Nuostata
Suprantant vairi organizm prisitaikymus, saugoti gyvyb .
Esminis geb jimas
Apib dinti organizm prisitaikym vykdyti duj apykait ir medţiag pernaš .
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
4.1. Apib dinti organizm
4.1.1. Apib dinti duj apykait kaip proces , kurio metu dujos
prisitaikym vykdyti duj
patenka organizm ar l stel ir išeina iš j .
apykait vandenyje.
4.1.2. Aptariant konkrečius pavyzdţius apib dinti organizm
prisitaikymus (didelis paviršiaus plotas t rio atţvilgiu, plonas ir
dr gnas paviršius, koncentracijos gradiento palaikymas) vykdyti
duj apykait vandenyje, pavyzdţiui duj difuzija vienal sčiuose,
kv pavimas ţiaunomis ţuvyse.
4.1.3. Remiantis varl s pavyzdţiu, paaiškinti kaip ši gyv n
kv pavimo sistema uţtikrina tinkam duj apykait vandenyje ir
pereinant gyventi sausum .
4.2. Apib dinti organizm
4.2.1. Remiantis vabzdţi pavyzdţiu, paaiškinti kaip ši gyv n
prisitaikym vykdyti duj
kv pavimo sistema uţtikrina tinkam duj apykait sausumoje.
apykait sausumoje.
4.2.2. Remiantis ţmogaus kv pavimo organ sandaros pavyzdţiu
(naudojantis paveikslais, schemomis, muliaţais, kompiuteriniais
mokomaisiais objektais arba kv pavimo tyrimais), paaiškinti, kaip
oras patenka ţmogaus plaučius ir kaip iš j pasišalina.
4.2.3. Susieti alveoli sandar (didelis paviršiaus plotas t rio
atţvilgiu, plonas ir dr gnas paviršius, koncentracijos gradiento
palaikymas) su plaučiuose vykstančia duj difuzija.
4.2.4. Apib dinti, kaip ţmogaus kv pavimo organai (pvz. d ka
virpamojo epitelio) yra prisitaik prie kvepiamo oro kokyb s
gerinimo.
4.3. Susieti augal organ –
4.3.1. Susieti duj ir vandens pernaš augaluose su fotosinteze.
šaknies, stiebo ir lapo
4.3.2. Atliekant medţiag jud jimo augalo stiebu tyrim ,
prisitaikym vykdyti
išsiaiškinti, pavyzdţiui, apytakos audini išsid stym stiebe,
medţiag pernaš .
medţiag jud jimo kryptis augale ir aptarti, kaip ši tyrim
rezultatai gal t b ti pritaikomi sodininkyst je, pavyzdţiui,
skiepijant, gen jant augalus, apsaugant sodinuk stiebus juos
aprišant.
4.3.3. Atliekant transpiracijos tyrim , išsiaiškinti lapo paviršiaus
ploto ir aplinkos s lyg , pavyzdţiui, temperat ros, v jo ar
dr gm s, tak vandens pernašai augaluose.
4.4. Susieti ţmogaus
4.4.1. Naudojantis paveikslais, schemomis, muliaţais ar
kraujotak su prisitaikymu
kompiuteriniais mokomaisiais objektais, apib dinti ţmogaus
vykdyti medţiag pernaš bei kraujotak , kaip uţdar sistem , kurioje d ka širdies darbo kraujas
organizmo apsaug .
teka dviem kraujo apytakos ratais ir išnešioja skirtingas medţiagas
po organizm .
4.4.2. Nagrin jant kraujotakos sutrikimus, pavyzdţiui, padid jus
kraujosp d , insult , infarkt arba tromboz , aiškintis kraujotakos
svarb ţmogaus organizmui.
4.4.3. Aiškintis širdies darbo cikl nagrin jant
elektrokardiogramas.
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4.4.4. Apib dinti kraujo sandar ir analizuojant kraujo tyrimo
rezultatus, aiškintis kaip kraujo sud ties pokyčiai, pavyzdţiui,
sumaţ j s hemoglobino kiekis, padid j s leukocit skaičius ar
sumaţ j s trombocit skaičius gali tur ti takos organizmui.
Deguonies pernaš susieti su eritrocit sandara ir juose esančiu
hemoglobinu, leukocitus – su imunitetu, trombocitus – su kraujo
kreš jimui.
4.4.5. Apib dinti ţmogaus organizmo vidin terp kaip sistem ,
kurioje kraujas, limfa ir audini skystis dalyvauja medţiag
pernašoje.
4.4.6. Apib dinti A, B, O sistemos ir Rh kraujo grupes ir
diskutuojant argumentuotai išreikšti savo nuomon apie kraujo
donoryst .
4.5. Paaiškinti virškinimo
4.5.1. Naudojantis paveikslais, schemomis, muliaţais,
reikšm ţmogaus organizmui. interaktyviais kompiuteriniais objektais, ar tyrimais apib dinti
ţmogaus virškinim kaip proces , kurio metu ferment pagalba
maisto medţiagos yra skaidomos. Susieti plonosios ţarnos sandar
su maisto medţiag siurbimu.
4.5.2. Remiantis supratimu apie siurbt medţiag panaudojim
l stel se, paaiškinti virškinimo reikšm organizmui.
5. Ţmogaus sveikata
Nuostata
Saugoti savo ir kit ţmoni sveikat .
Esminis geb jimas
Paaiškinti veiksnius ir j tak ţmogaus sveikatai.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
5.1. Apibr ţti sveikat ir
5.1.1. Aptarti sveikatos ir sveikos gyvensenos sampratas. Paaiškinti
sveik gyvensen
sveikatos saugojimo ir tausojimo b dus, naud .
5.1.2. Susieti ger fizin savijaut ir psichologin b sen .
5.1.3. Apib dinti uţkrečiam j ir neuţkrečiam j susirgim
paplitimus pasaulio šalyse (maţai išsivysčiusiose, vidutiniškai
išsivysčiusiose ir išsivysčiusiose šalyse).
5.2. Paaiškinti maistini
5.2.1. Remiantis supratimu apie organines, neorganines medţiagas
medţiag ir energijos poreik . bei cheminius junginius, aptarti aminor gšči , riebal r gšči bei
vitamin reikšm kasdien je mityboje. Kritiškai vertinti maiste
esanči maisto pried , ţymim raide E, poveik sveikatai.
5.2.2. Remiantis vainikini širdies arterij lig bei jas sukelianči
rizikos veiksni pavyzdţiu aptarti ir diskutuoti apie netaisyklingos
mitybos pasekmes.
5.3. Paaiškinti reguliarios
5.3.1. Remiantis supratimu apie atramos ir jud jimo sistem ,
mankštos poveik atramos ir
aiškintis taisyklingos laikysenos ir aktyvaus gyvenimo b do
jud jimo, širdies ir
reikšm ţmogaus sveikatai.
kraujagysli , kv pavimo
5.3.2. Remiantis supratimu apie duj apykait tarp alveoli ir
sistem veiklai ir vertinti
kraujo, tarp kraujo ir organizmo audini l steli , apib dinti sporto
koki tak šis poveikis turi
tak viso organizmo ištvermei didinti.
ţmogaus sveikatai.
5.3.3. Atliekant plauči t rio matavimo tyrimus ar analizuojant
vairiuose šaltiniuose pateikt informacij apib dinti gyvybin
plauči talp .
5.3.4. Remiantis supratimu apie širdies sandar ir širdies darbo
cikl , paaiškinti sistolin ir diastolin kraujo spaudim .
5.3.5. Remiantis plauči emfizemos, ateroskleroz s ar širdies
ligomis nagrin ti r kymo poveik vairioms ţmoni grup ms.
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5.4. Apib dinti kaip ţmogaus
organizmas yra prisitaik s
apsisaugoti nuo ţalingo
mikroorganizm poveikio ir
vardinti priemones
naudojamas profilaktikai.

5.4.1. Remiantis pavyzdţiais apib dinti, kaip ţmogus yra
apsaugotas nuo ţalingo aplinkos poveikio (oda, gleivin , kraujo
sandara, skrandţio r gštis).
5.4.2. Apib dinti bakterij dauginimuisi takos turinčius veiksnius.
Nagrin jant praktinius pavyzdţius, aiškinti mikroorganizm
kult r auginim ir j panaudojim biotechnologijose.
5.4.3. Nagrin ti viruso sandar ir ŢIV pavyzdţiu paaiškinti virus
dauginim si ir plitim .
5.4.4. Naudojantis Lietuvos AIDS centro ir kit staig parengta
medţiaga, nagrin ti ŢIV ir AIDS profilaktik .
5.4.5. Paaiškinti antik no ir antigeno s veikos mechanizm .
5.4.6. Nagrin ti antibiotik veikimo princip ir paaiškinti
organizmo atsparum antibiotikams.
6. Homeostaz ir organizmo valdymas

Nuostata
Suvokti organizm sandaros ir funkcij vienov .
Esminis geb jimas
Apib dinti organizmo veiklos reguliavim .
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
6.1. Apib dinti homeostaz ir 6.1.1. Apib dinti organizmo vidin terp : krauj , limf ir audini
jos svarb organizmams
skyst - kaip viening sistem ir homeostaz – kaip dinamin šios
sistemos pastovumo palaikym .
6.1.2. Apib dinti organizmo homeostaz s reguliavim neigiamojo
gr ţtamojo ryšio principu. Apib dinti reguliavimo sistemos
sandar : receptorius, valdymo centras, efektorius.
6.1.3. Remiantis ţmogaus pavyzdţiu paaiškinti, kod l aktyvios
fizin s veiklos metu organizme išsiskiria daugiau šilumos ir kaip
tuo metu palaikoma pastovi k no temperat ra. Apib dinti
pagumburio ir odos vaidmen termoreguliacijoje.
6.1.4. Remiantis pavyzdţiais, apib dinti elgsenos svarb
termoreguliacijai.
6.1.5. Apib dinti, kaip veikiant insulinui ir gliukagonui
reguliuojama gliukoz s koncentracija kraujyje. Susieti gliukoz s
koncentracijos reguliavim karujyje su kasos ir kepen veikla bei
kraujotaka.
6.1.6. Naudojantis cukralig s pavyzdţiu, kuomet sutrinka insulino
gamyba organizme, išsiaiškinti šio sutrikimo prieţastis ir pasekmes
organizmui (reg jimui, širdies veiklai ar kt.).
6.1.7. Diskutuoti apie diabetu serganči ţmoni gaus jimo
prieţastis Lietuvoje ir visame pasaulyje.
6.2. Paaiškinti medţiag
6.2.1. Apib dinti inkst , kaip organ , sudaryt iš daugyb s nefron ,
šalinim ir osmoreguliacij
kuriame susidaro šlapimas ir reguliuojama vandens ir drusk
jas susiejant su nefrono
pusiausvyra organizme.
sandaros ypatyb mis.
6.2.2. Naudojantis paveikslais, schemomis, muliaţais ar
interaktyviais kompiuteriniais objektais aiškintis šlapimo
susidarym .
6.2.3. Analizuojant šlapimo tyrimo rezultatus aiškintis, kaip
šlapimo sud ties pokyčiai, pavyzdţiui, gliukoz s, baltym ar
kraujo l steli atsiradimas šlapime, gali b ti panaudojami
diagnozuojant sutrikimus.
6.2.4. Susieti inkst veikl su vandens ir drusk pusiausvyros
organizme palaikymu. Remiantis pavyzdţiu, kai, padid jus drusk
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6.3. Paaiškinti kaip nerv
sistema valdo ir koordinuoja
m s veiksmus priimdama
dirgiklius, apdorodama
informacij ir sukeldama
atsakus.

koncentracijai kraujyje, audini l stel s dehidratuoja, paaiškinti
vandens ir drusk pusiausvyros reguliavimo svarb organizme.
6.2.5. Analizuoti dializ s panaudojim , sutrikus inkst veiklai, kai
kraujyje ima kauptis šalinimo medţiagos ir nebepalaikoma
vandens ir drusk pusiausvyra. Diskutuoti apie inkst donoryst s
svarb gelbstint kit ţmoni sveikat ar gyvyb .
6.2.6. Dykumos ir vandens ţinduolio pavyzdţiu paaiškinti, kaip
skirtingoje aplinkoje gyvenantys gyv nai yra prisitaik reguliuoti
vandens ir drusk pusiausvyr organizme.
6.3.1. Apib dinti neuron , kaip nerv sistemos funkcin vienet .
Susieti neurono sandar su jo atliekama funkcija – nervinio
impulso perdavimu. Apib dinti reflekso lank . Skirti s lyginius ir
nes lyginius refleksus.
6.3.2. Paaiškinti sinaps s sandar ir nervinio signalo perdavim
sinaps je. Aptarti narkotini medţiag poveik nervinio signalo
perdavimui sinaps se.
6.3.3. Apib dinti svarbiausius receptori tipus: chemoreceptorius,
fotoreceptorius, termoreceptorius ir mechanoreceptorius.
6.3.4. Remiantis pavyzdţiu, apib dinti centrin s nerv sistemos
vaidmen nevaling refleks susidaryme.
6.3.5. Remiantis tarpšonkaulini raumen ir diafragmos
susitraukimo reguliavimo pavyzdţiu paaiškinti, kaip nerv sistema
dalyvauja valdant kv pavimo judesius.
6.3.6. Naudojantis paveikslais, schemomis, muliaţais ar
interaktyviais kompiuteriniais objektais ar atliekant tyrim ,
paaiškinti kaip ţmogaus akis yra prisitaikysiu matyti ryšk vaizd .
Aptarti prieţastis, d l kuri gali pablog ti reg jimas, ir teikti
si lymus kaip b t galima išvengti reg jimo sutrikim .
6.3.7. Naudojantis paveikslais, schemomis, muliaţais ar
interaktyviais kompiuteriniais objektais aiškintis, kaip centrin s
nerv sistemos dalys dalyvauja: pailgosios smegenys – kv pavimo
refleks susidaryme, tarpin s smegenys – homeostaz je ir
smegen l s – koordinuojant tikslius k no judesius.
6.3.8. Apib dinti didţiuosius pusrutulius, kaip centrin s nerv
sistemos dal , atsaking uţ s moning ţmogaus veikl .
6.3.9. Aiškintis nervo sandar ir naudojantis paveikslais,
schemomis ar muliaţais susieti j su periferin s nerv sistemos
funkcija perduoti nervinius impulsus iš centrin s nerv sistemos
organus ir atgal.
7. Evoliucija ir ekologija

Nuostatos
Suprasti, kad biologin vairov lemia genai ir aplinka. Suvokti, kad gamta yra vientisa ir darniai
veikianti sistema.
Esminiai geb jimai
Apib dinti paveldim kintamum , gamtin atrank ir jos reikšm evoliucijoje. Apib dinti
organizm sisteminimo reikšm tyrin jant gyv j gamt .
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
7.1. Susieti paveldim
7.1.1. Apib dinti evoliucij , kaip populiacijose vykstant
kintamum su evoliucijos
prisitaikymo prie kintančios aplinkos proces ir nurodyti, kad Č.
procesu.
Darvinas pirmasis pasi l id j , kad r šys atsiranda vykstant
gamtinei atrankai.
7.1.2. Susieti paveldim kintamum – nauj gen kombinacij
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7.2. Apib dinti, kad naujos
r šies atsiradimas yra
evoliucijos rezultatas.

7.3. Paaiškinti sistematikos
reikšm biologijoje.

7.4. Paaiškinti biologin s
vairov s svarb
ekosistemoms.

7.5. Apib dinti skirtingus
mitybos b dus ir j lygmenis.

susidarym ir mutacijas su organizm genetine vairove.
7.1.3. Susieti organizm genetin vairov su gamtine atranka, kai
organizmai, gyj nauj poţymi , padedanči geriau prisitaikyti
prie aplinkos, turi didesnes galimybes patys išlikti ir palieka
prisitaikiusius palikuonis.
7.1.4. Nagrin jant pavyzdţius, susieti gamtin s atrankos formas:
stabilizuojanči j (stabilizuojam j ), krypting j (kreipianči j ) ir
išskirianči j (skaldanči j ) su nauj r ši susidarymu.
7.1.5. Aiškintis, kaip naujos r šys atsiranda d l populiacij
padalijusi fizini barjer ir d l atsiradusios biologin s izoliacijos.
7.1.6. Atliekant tyrim , nubraiţyti pavyzdţiui, medţio lap ilgio
variacines kreives ir remiantis gautais rezultatais apib dinti
modifikacin kintamum , kaip atsak pasikeitusias aplinkos
s lygas.
7.2.1. Apib dinti r š kaip visum individ , kurie gali gyventi tam
tikrose aplinkos s lygose (r šies ekologin je nišoje), kryţmintis
tarpusavyje ir palikti vaising palikuoni .
7.2.2. Apib dinti, kad skirtingos r šys, išsivysčiusios iš to paties
prot vio, turi bendrus genus ir panaši sandar .
7.2.3. Nagrin ti ţmogaus (nuo Homo erectus) evoliucij , kaip ilgai
trunkant proces , kur galima aiškinti remiantis pavyzdţiui:
paleontologiniais, lyginamosios anatomijos ar embriologijos
duomenimis.
7.3.1. Apib dinti l stelin sandar kaip vien iš poţymi , pagal
kur organizmai skirstomi karalystes.
7.3.2. Apib dinti organizm klasifikavim , kaip hierarchin s
organizm grupi klasifikacin s sistemos sudarym (hierarchija,
kai organizm grup s išrikiuojamos skirtingomis pakopomis arba
rangais: karalyst , tipas arba skyrius, klas , b rys arba eil , šeima,
gentis ir r šis).
7.3.3. Remiantis Lietuvoje paplitusiais pavyzdţiais apib dinti 5
karalysči (moner , protist , gryb , augal ir gyv n ), tip
(kirm li , nariuotakoj ir chordini ), skyri (saman , sporini
induoči , puš n ir magnolij n ), klasi prisitaikymus gyventi tam
tikroje aplinkoje ir reikšm gamtoje ir ţmogaus gyvenime.
7.3.4. Diskutuoti apie organizm atpaţinimo ir klasifikavimo
praktin naud ţemdirbyst je, farmacijoje, pramon je, teismo
medicinoje, aplinkos taršai vertinti.
7.4.1. Apib dinti bendrij , kaip tam tikroje buvein je gyvenanči
organizm visum .
7.4.2. Remianti pavyzdţiais paaiškinti, kad ekosistemose vairias
r šis sieja mitybos tinklas ir kiekviena r šis daţniausiai priklauso
nuo daugelio kit . Kadangi kiekviena r šis paprastai dalyvauja
keliose skirtingose mitybos grandin se, biologin vairov
ekosistemose yra labai svarbi.
7.4.3. Sudaryti mitybos tinklus susiejant bendrijos organizmus.
7.4.4. Remiantis pavyzdţiais (eţero pelk jimas, kop apaugimas)
apib dinti daigiamet bendrij kait .
7.5.1. Apib dinti gyvosios gamtos funkcines karalijas ir paaiškinti,
kaip ši karalij atstovai yra tarpusavyje susij ekosistemose.
7.5.2. Apib dinti saprofitin mitybos b d , b ding grybams ir
bakterijoms. Susieti š mitybos b d su organizm (gryb ir
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7.6. Susieti medţiag ir
energijos srautus
ekosistemoje su organizm
mityba, fotosinteze ir
kv pavimu.

7.7. Paaiškinti biotin s ir
abiotin s aplinkos poveik
populiacijos pokyčiams.

7.8. Paaiškinti ţmogaus
veiklos tak vietinei aplinkai
ir visam pasauliui.

bakterij ) l steline sandara.
7.5.3. Apib dinti parazitin mitybos b d , b ding grybams ir
gyv nams. Susieti š mitybos b d su organizm (tam tikr gryb
ir gyv n ) l steline sandara.
7.5.4. Remiantis pavyzdţiais apib dinti mutualizm .
7.6.1. Remiantis pavyzdţiu, paaiškinti mitybos grandini ilg
ribojančius veiksnius.
7.6.2. Remiantis produkcijos piramid mis, paaiškinti energijos
virsmus ir perdavim ekosistemose.
7.6.3. Apib dinti anglies ir deguonies apytak biosferoje.
7.6.4. Apib dinti azoto apytak biosferoje. vertinti skaidytoj ,
nitrifikuojanči , azot fiksuojanči ir denitrifikuojanči bakterij
vaidmen azoto apytakoje.
7.6.5. Apib dinti anglies, deguonies ir azoto apytak reikšm
gamtai ir ţmogui.
7.7.1. Paaiškinti, kad populiacijos individ gausumas did ja d l
gimstamumo ir imigracijos, maţ ja d l mirtingumo ir emigracijos.
7.7.2. Paaiškinti, kad populiacijos dyd tam tikru laiko momentu
lemia biotinis potencialas, aplinkos pasipriešinimas ir aplinkos
talpa.
7.7.3. Paaiškinti, kad aplinkos pasipriešinimas yra visi veiksniai
(abiotiniai ir biotiniai), galintys stabdyti populiacijos augim .
Konkrečios populiacijos pavyzdţiu paaiškinti, kaip aplinkos
veiksni poveikis populiacijai priklauso nuo populiacijos tankio.
7.7.4. Pl šr no ir aukos ciklo pavyzdţiu parodyti glaudţius dviej
skirting r ši populiacij organizm tarpusavio ryšius.
7.7.5. Diskutuoti, kaip biologinei apsaugai galima b t pritaikyti
pl šr nus, parazitus ar patogenus. Pateikti konkreči pavyzdţi .
7.8.1. Apib dinti globalines aplinkos problemas: klimato kait ,
r gšči krituli problem , ozono sluoksnio plon jim , paviršini
vanden ir dirvos uţterštum , susieti jas su Lietuvos ekologine
situacija, nagrin ti ši problem prieţastis ir sprendimo b dus.
7.8.2. Analizuoti ţmogaus veiklos tak Lietuvos biologinei
vairovei ir jos išsaugojimo galimybes.
7.8.3. Diskutuoti apie priemones, kuri imamasi, kai r šims gresia
pavojus išnykti.

5.4.2.2. Turinio apimtis
Šioje dalyje nurodomas vis veiklos sriči biologijos išpl stinio kurso turinys.
5.4.2.2.1. Metodologiniai biologijos klausimai
Biologinis pasaulio paţinimas: biologiniai terminai, tyrim atlikimas, biologini tekst
nagrin jimas, mokslinio pranešimo rengimas.
Biologini tyrimo metod pagrindai, ši metod galimyb s, j nauda, galimi pavojai ir ţala
gamtai, taka socialinei, kult rinei aplinkai.
Biologijos vieta modernios visuomen s gyvenime ir ryšys su naujomis technologijomis;
moksliniai atradimai ir asmenyb s; Lietuvos mokslinink vaidmuo ir vieta biologijos mokslo
raidoje: nagrin jama kiekvienoje veiklos srityje, siejant su konkrečiais objektais, reiškiniais ar
procesais.
5.4.2.2.2. L stel – gyvyb s pagrindas
Angliavandeniai (monosacharidai, disacharidai ir polisacharidai) ir j funkcijos. Baltym
strukt ros (pirmin , antrin , tretin ir ketvirtin baltym strukt ros) ir pavyzdţiai: hemoglobinas,
virškinimo fermentai, kalogenas, antik nai, jud jimo baltymai – aktinas ir miozinas. Lipidai
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(lytiniai hormonai, cholesterolis), fosfolipid reikšm . Nukleor gšči DNR ir RNR sandara ir
vaidmuo baltym sintez je. Vandens reikšm l stelei.
Prokariotini ir eukariotini l steli sandara ir funkcijos. Augal , gyv n ir gryb l stel s.
Augal ir gyv n audini pavyzdţiai. Vienal sčio organizmo gyvybin s funkcijos.
L stel s plazmin s membranos sandara. Pasyvioji ir aktyvioji pernašos. Turgoras ir
plazmoliz .
Ferment veikimo specifika. Ferment panaudojimas pramon je.
ATP reikšm . Vidul stelinis kv pavimas: glikoloz , Krebso ciklas, elektron pernašos
grandin . Energijos panaudojimas organizme. Anaerobinis kv pavimas. Fotosintez s procesas.
Chloroplastas ir jame vykstantys procesai. Nuo šviesos priklausančios ir nepriklausančios
fotosintez s reakcijos. Fotosintez s ryšys su augal ir gyv n l stel se vykstančiais procesais.
5.4.2.2.3. Organizm poţymi paveld jimas ir gen technologijos
DNR kaip genetin s informacijos neš jas. DNR dvigub jimas ir seserin s chromatid s.
Genas – genetin s informacijos vienetas. Genetinis kodas. Baltym sintez . Polipeptidin s
grandin s susidarymas.
Interfaz ir mitoz . Replikacijos ir komplementarumo reikšm . Mejoz , lytini l steli
susidarymas ir genetin vairov . Krosingoverio procesas. Kombinacinis kintamumas. Gen ir
chromosom mutacijos.
Genotipas ir fenotipas. Homozigotiniai ir heterozigotiniai organizmai. Genetikos uţdaviniai:
monohibridinis, dihibridinis, analizuojamasis, su lytimi sukibusi gen ir kraujo grupi
paveld jimas. Genealoginio medţio schemos.
Augal apdulkinimas, apvaisinimas ir s kl platinimas. Vidinis ir išorinis gyv n
apvaisinimas, tiesioginis ir netiesioginis poembrioninis vystymasis. Ţmogaus gemalo vystymasis iki
gimimo. Tabako, alkoholio, narkotini medţiag , medikament ir streso poveikis ţmogaus gemalo
vystymuisi. Hormon vaidmuo ţmogaus organizmui. Moters lytinis ciklas. Nevaisingumo
problema. Šeimos planavimas ir kontracepcija.
Ţmogaus genomo projektas. Paveldimos ligos ir genetiniai tyrimai. Transgenini organizm
k rimas ir gen inţinerija. Augal ir gyv n klonavimas ir su tuo susijusios problemos.
5.4.2.2.4. Medţiag apykaita ir pernaša
Duj apykaita ir vandens organizm (varliagyvi , ţuv ) bei sausumos organizm (vabzdţi ,
ţmogaus) prisitaikymai j vykdyti. Kv pavimo organai ir alveoli sandara.
Augal prisitaikymai vykdyti fotosintez . Transpiracijos reikšm .
Ţmogaus kraujotakos sistema. Širdies darbas. Kraujo sandara ir funkcijos. Kraujo, audini
skysčio ir limfos s veika. Kraujo grup s ir kraujo donoryst .
5.4.2.2.5. Ţmogaus sveikata
Ši veiklos srit galima nagrin ti atskirai arba integruojant kitas veiklos sritis.
Sveikos gyvensenos samprata. Uţkrečiamos ir neuţkrečiamos ligos.
Organini medţiag reikšm kasdien je mityboje. Netaisyklingos mitybos pasekm s.
Taisyklingos laikysenos ir aktyvaus gyvenimo b do reikšm . Sporto taka organizmo
ištvermei. Gyvybin plauči talpa. Sistolinis ir diastolinis kraujo spaudimas. R kymo keliami
pavojai kraujotakai bei kv pavimui.
Ţmogaus organizmo prisitaikymas apsisaugoti nuo ţalingo aplinkos poveikio.
Mikroorganizm panaudojimas. Bakterin s ir virusin s ligos, ŢIV ir AIDS. Antibiotik veikimas ir
organizm atsparumas.
5.4.2.2.6. Homeostaz ir organizmo valdymas
Organizmo reguliavimo sistemos sandara. Pagumburio ir odos vaidmuo termoreguliacijoje.
Gliukoz s koncentracijos kraujyje reguliavimas. Insulino gamybos sutrikimas organizme.
Inkst vaidmuo. Šlapimo susidarymas. Vandens ir drusk pusiausvyros reguliavimo svarba.
Inkst vaidmuo ir inkst donoryst . Dykum ir vandens gyv n prisitaikymai reguliuoti
vandens ir drusk pusiausvyr .
Neuronas, sinaps ir nervinio impulso perdavimas. Reflekso lankas. Receptori tipai.
Centrin s ir periferin s nerv sistem vaidmuo.
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5.4.2.2.7. Evoliucija ir ekologija
Evoliucijos apib dinimas ir Č. Darvinas. Paveldimas kintamumas. Gen ir chromosom
mutacijos. Organizm genetin vairov ir gamtin atranka. Gamtin s atrankos formos ir nauj
r ši susidarymas. Modifikacinis kintamumas.
R šies s voka. Ţmogaus evoliucija.
Organizm klasifikavimo principai ir reikšm . Augal ir gyv n prisitaikymai: karalyst s,
tipai, skyriai ir klas s.
Bendrijos. Ekosistemos ir j biologin vairov . Mitybos tinklai ir mitybos grandin s.
Gyvosios gamtos funkcin s karalijos. Mitybos lygmenys. Mitybos b dai. Produkcijos
piramid s ir energijos virsmai. Anglies, deguonies ir azoto apytaka biosferoje.
Biotin s ir abitin s aplinkos poveikis populiacijoms. Pl šr no ir aukos santykiai. Biologin
apsauga.
Globalin s aplinkos problemos ir Lietuvos ekologin situacija. Ţmogaus veiklos tak
biologinei vairovei. R ši apauga.
5.4.2.3. Vertinimas
5.4.2.3.1. Toliau pateikiami apibendrinti kokybiniai mokini ţini , supratimo ir geb jim
vertinimo aprašai. Pagal juos mokytojas numato mokini pasiekim vertinimo kriterijus.
Patenkinamas lygis, vertinant paţymiu, atitinka 4-5, pagrindinis – 6-8, aukštesnysis 9-10 bal .
5.4.2.3.2. Mokini pasiekim lygi poţymiai
Pasiekim
lygiai
Pasiekim
sritys

Ţinios ir
supratimas

Taikymas

Patenkinamas
Turi esmini ţini apie
biologij . Ţinias ir
supratim parodo
skirdami ir tinkamai
vartodami pagrindines
biologijos ţinias.

Kartais taiko esmines
biologijos ţinias ir
supratim standartin se
situacijose.
Padedamas klasifikuoja
ir palygina objektus,
naudojasi tekstine ar
grafine informacija
biologiniams objektams
paaiškinti ir kritiškai
vertina bei apibendrina
vairiuose šaltiniuose
pateikt informacij .
Kelia hipotezes, pagal
aprašym savarankiškai
atlieka gamtos tyrimus,
padedamas juos

Pagrindinis
Remdamasis
dalykin mis ţiniomis
paaiškina biologini
reiškini ir proces
esm , atrenka su
nagrin jamu klausimu
susijusius pavyzdţius,
grafiškai pavaizduoja
biologinius objektus ir
procesus, atlieka
skaičiavimus.
Daţnai taiko esmines
biologijos ţinias ir
supratim standartin se
situacijose.
Savarankiškai
klasifikuoja ir palygina
objektus, naudojasi
tekstine ar grafine
informacija biologiniams
objektams paaiškinti ir
kritiškai vertina bei
apibendrina vairiuose
šaltiniuose pateikt
informacij .
Kelia hipotezes,
savarankiškai planuoja
tiriamuosius darbus ir

Aukštesnysis
Skiria, lygina,
savarankiškai papildo,
išplečia, tinkamai
vertina ir vartoja
biologijos s vokas.
Grafiškai pavaizduoja
biologinius objektus ir
procesus, modeliuoja ir
atlieka skaičiavimus.

Visada taiko esmines
biologijos ţinias ir
supratim standartin se
situacijose.
Savarankiškai
klasifikuoja ir palygina
objektus, naudojasi
tekstine ar grafine
informacija biologiniams
objektams paaiškinti ir
kritiškai vertina,
apibendrina ir perteikia
kitiems vairiuose
šaltiniuose pateikt
informacij .
Kelia hipotezes,
savarankiškai planuoja
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planuoja, išsako savo
id jas.

juos atlieka, formuluoja
išvadas išsako savo
id jas ir prognozuoja.

tiriamuosius darbus ir
juos atlieka, išsako savo
id jas, prognozuoja,
nurodo alternatyv
iškeltai hipotezei rodyti.
Tikslingai formuluoja
išvadas. Esant
neatitikim , ieško
sprendimo b d ir
tyrimus kartoja.
vertina biologij kaip
Argumentuotai
Analizuoja, vertina ir
moksl svarb
diskutuoja klausimais
argumentuotai sprendţia
gyvenimiškoms
neturinčiais
iškeltas gamtos moksl
problemoms spr sti.
vienareikšmiško
problemas, prognozuoja,
Susieja keli gamtos
atsakymo, modeliuoja ir kelia naujas hipotezes.
moksl ţinias, remiasi
vertina problemines
Vertina mokslo ir
Problem
analogija ir bando taikyti situacijas, pasirenka
technologij poveik
sprendimas
d snius problemoms
tinkamas strategijas joms aplinkai, atsiţvelgiant
spr sti.
spr sti. Vertina mokslo
socialinius ir ekologinius
ir technologij poveik
veiksnius.
aplinkai, atsiţvelgiant
ekologinius veiksnius.
Suformuluoja atsakym , Argumentuotai
Argumentuotai
tinkamai vartoja
suformuluot atsakym
suformuluot atsakym
reikšmines s vokas,
iš vienos veiklos srities
iš vienos veiklos srities
simbolius, sklandţiai
paaiškina kitos veiklos
geba paaiškinti kitos
išreiškia biologin
srities kontekste.
veiklos srities kontekste.
Gamtamokslinis
supratim . K rybingai
Tinkamai pritaiko ne tik Tinkamai pritaiko ne tik
komunikavimas
pritaiko matematikos
matematikos geb jimus, matematikos geb jimus,
ţinias ir geb jimus
bet ir kit , pvz. fizikos
bet ir kit , pvz. fizikos
sud tingesniems
dalyko, sud tingesniems dalyko, sud tingesniems
reiškiniams ir
reiškiniams ir
reiškiniams ir
situacijoms aiškinti.
situacijoms aiškinti.
situacijoms aiškinti.
Ţino savo asmenines
Tinkamai vertindamas
Supranta, kad
savybes, padedančias
savo mokymosi
mokydamasis vairias
mokytis biologijos. Kelia galimybes, susikuria tik
biologijos sritis, gali
mokymosi tikslus,
sau tinkam mokymosi
prireikti ne vienos
Mok jimas
planuoja mokymosi
sistem padedanči
mokymosi strategijos.
mokytis
veikl , taiko vairias
siekti uţsibr ţt
Analizuoja kit mokini
mokymosi strategijas,
rezultat .
mokymosi proces .
apm sto mokymosi
proces .
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IV. CHEMIJA
6. Chemija – gamtamokslinio ugdymo dalis
6.1. Dalyko paskirtis
6.1.1. Vidurin s mokyklos chemijos kursas skirtas t sti gamtamokslin s ir bendr j
kompetencij ugdym , nuodugniau paţinti ir suprasti vairi medţiag savybes ir j kitimo
d sningumus, gamtos vieningum ir dinamišk pusiausvyr . Mokydamiesi chemijos mokiniai
lengviau suvoks, koki tak mokslas daro ekonominiam, socialiniam ir kult riniam visuomen s
vystymuisi, gamtos moksl reikšm išsaugant biosfer ir uţtikrinant visuomen s gyvenimo kokyb
– ugdysis vertybes imtis asmenin s atsakomyb s uţ aplinkos išsaugojim , tausoti savo ir kit
ţmoni sveikat .
6.1.2. Chemijos mokslo ţinios, d sniai ir tyrimo metodai, nagrin jami chemijos pamokose,
tur t b ti glaudţiai susieti su pagrindiniais gamtos moksl metodologijos klausimais bei
problemomis. Chemija yra eksperimentinis mokslas, tod l kokybiniai ir kiekybiniai eksperimentai,
chemini reakcij tyrimo metodai, šiuolaikiniai medţiag tyrimo metodai tur t tapti integralia tiek
bendrojo, tiek išpl stinio chemijos kurso dalimi. Mokiniai turi pl toti ir tobulinti saugaus darbo
laboratorijoje chemini eksperiment planavimo ir atlikimo geb jimus.
6.1.3. Vidurinio ugdymo programa, apimdama paskutin mokyklos chemijos mokymosi
koncentr , praplečia ir pagilina chemijos kurso dalis, nagrin tas ankstesn se klas se. Siekiant
nuosekliai išd styti temas, programoje nevengta pakartoti esmini chemijos termin , s vok ar net
d sni , kuriuos mok si ţemesn se klas se, tačiau tam neskiriant pagrindinio laiko, tik primenant,
juos mokiniams. Programoje numatoma chemijos mokym si integruoti kit dalyk pamokose
gytas ţinias ir geb jimus, taip optimizuojant mokymosi proces ir racionaliai paskirstant laik .
6.1.4. Vidurin je mokykloje mokiniai gali mokytis chemijos pagal bendrojo arba išpl stinio
kurso program , arba visai jos nesimokyti.
6.1.5. Bendrojoje chemijos programoje numatomi tikslai ir uţdaviniai, strukt ra, ryšiai su
kitais dalykais, didaktin s nuostatos, mokymosi aplinka, bendrojo ir išpl stinio kurs paskirtis,
mokini pasiekimai, mokymo turinys, vertinimas. Bendrosiose programose pateikiami mokini
pasiekimai (ţinios ir supratimas, geb jimai, nuostatos), kuri tikimasi baigiant XII klas .
Mokytojai, atsiţvelgdami mokini poreikius, geb jimus ir pasiekim lyg , mokymo(si) s lygas
mokykloje, bendr j program reikalavimus, pritaiko chemijos ugdymo turin klasei (mobiliai
grupei) ir pavieniams mokiniams. Formuluojant mokymosi uţdavinius nusakomi mokini
pasiekimai bei vertinimo kriterijai konkrečiai pamokai.
6.2. Tikslas, uţdaviniai, strukt ra
6.2.1. Tikslas – sudaryti visiems pasirinkusiems chemijos dalyko mokym si mokiniams
galimyb pl toti gamtamokslin kompetencij , nuodugniau nagrin jant pagrindines klasikin s ir
šiuolaikin s chemijos sritis.
6.2.2. Uţdaviniai. Siekdami šio tikslo mokiniai:
6.2.2.1. tyrin dami ir analizuodami vairias medţiagas, j savybes ir kitimus bei gyvosios ir
negyvosios gamtos reiškinius išsiugdo mokslin pasaul vok ir atsaking poţi r aplink , gamt ,
gyvyb , pl toja ir gilina ţemesn se klas se gytus geb jimus, tvirtina kritin m stym ,
savarankiškum , pl toja k rybingum ir vaizduot , mokosi suvokti mus supančio pasaulio
vientisum ;
6.2.2.2. kelia klausimus ir hipotezes, planuoja steb jimus ir bandymus ir, saugiai
naudodamiesi laboratorine ranga ir medţiagomis, juos atlieka, apibendrina gautus duomenis,
vertina j tikslum ir patikimum , matavimo paklaidas, pastebi ir ištaiso klaidas, formuluoja
pagr stas išvadas;
6.2.2.3. modeliuoja paprasčiausius gamtos reiškinius bei procesus, sprendţia praktinius
chemijos mokslo uţdavinius, pritaikydami ir kit mokom j dalyk ţinias bei geb jimus;
6.2.2.4. supranta mokslo populiariuosius tekstus, prasmingai vartoja savo kalboje
svarbiausias, daţniausias chemijos s vokas ir terminus; randa, analizuoja, kaupia ir apibendrina
reikiam chemijos informacij .
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6.2.2.5. aiškinasi chemijos mokslo ir jo laim jimais kuriam technologij vaidmen
ţmonijos gyvenime, j ryš su gamtine, socialine ir kult rine aplinka ir taiko gytas chemijos
mokslo ţinias ir geb jimus sprendţiant vairias kasdienio gyvenimo, aplinkotyros, aplinkosaugos ir
subalansuotosios pl tros problemas;
6.2.2.6. dom damiesi chemijos mokslo istorija, moderniosiomis technologijomis ir
biomedicinos mokslais, j raida Lietuvoje ir pasaulyje, m s šalies prioritetin mis fizini ,
technologijos ir biomedicinos moksl pl tot s kryptimis, susipaţ sta su profesijomis, kurioms reikia
chemijos ţini ir geb jim ;
6.2.2.7. pasirengia studijoms aukštojoje mokykloje.
6.2.3. Dalyko strukt ra
6.2.3.1. Chemijos bendrojo kurso program pasirenka mokiniai, kurie ateityje neplanuoja
studijuoti chemijos ar imtis veiklos, susijusios su šiuo mokslu, tačiau siekia platesnio išsilavinimo
šioje srityje. Bendrasis kursas pad s pagilinti/prapl sti mokiniui gytas pagrindin je mokykloje
ţinias ir geb jimus nagrin jant chemijos d sningumus, pl tos praktinius geb jimus ir supratim
daryti pagr stas išvadas ir sprendimus vairiose gyvenimo situacijose. Šiame kurse nenumatyta
nuodugniau analizuoti sud ting chemijos klausim , spr sti sud ting uţdavini ir atlikti tyrim ,
reikalaujanči išsamesni chemijos bei kit dalyk ţini bei geb jim .
6.2.3.2. Chemijos išpl stinio kurso programa suteikia mokiniams galimyb pasirinkti
studijas chemijos, biochemijos, biotechnologij , medicinos, ţem s kio srityse arba savo profesin
veikl susieti su šiuo mokslu. Šiame kurse giliau ir plačiau nagrin jami sud tingesni chemijos
klausimai, sprendţiamos problemos, atliekami sud tingesni tyrimai, reikalaujantys integruot
matematikos ir kit dalyk ţini bei geb jim . Š kurs rekomenduojama rinktis pagrindiniu ar
aukštesniu pasiekim lygiu pagrindin mokykl baigusiems mokiniams
6.2.3.3. Baigdamas mokykl mokinys gali laikyti valstybin chemijos egzamin , kurio
uţduotis rengiama traukiant bendrajame ir išpl stiniame kursuose apibr ţtus pasiekimus.
6.2.3.4. Mokiniams taip pat gali b ti si lomi pasirenkamieji moduliai, kuri metu b t
giliau nagrin jama viena kuri nors chemijos sritis arba norint pereiti iš bendrojo kurso programos
išpl stinio kurso (išlyginamasis modulis).
6.2.3.5. Chemijos kurso program sudaro šios veiklos sritys:
6.2.3.5.1. Chemijos metodologija
6.2.3.5.2. Atomin teorija. Cheminis periodiškumas
6.2.3.5.3. Chemini reakcij energetiniai efektai
6.2.3.5.4. Reakcij greitis ir chemin pusiausvyra
6.2.3.5.5. R gštys ir baz s
6.2.3.5.6. Oksidacijos – redukcijos reakcijos ir j taikymas
6.2.3.5.7. Organini jungini sandara, savyb s ir taikymas
6.2.3.5.8. Gyvyb s chemija
6.2.3.5.9. Šiuolaikiniai tyrimo metodai
6.2.3.5.10. Aplinkos chemija
6.2.3.6. Rekomenduojami laboratoriniai darbai bendrajam ir išpl stiniam kursams nurodyti
turinio apimtyje. Esant galimyb ms, si loma, kai kuriuos eksperimentus atlikti virtualiai,
naudojantis kompiuterin mis mokomosiomis priemon mis.
6.2.3.7. Gamtamokslin s kompetencijos strukt ra
Geb jimai ir
Ţinios ir
nuostatos
Taikymas
supratimas
Veiklos sritys
Chemijos
metodologija
Atomin teorija.
Cheminis
periodiškumas

Problem
sprendimas

Gamtamokslinis
komunikavimas

Mok jimas
Nuostatos
mokytis
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Chemini
reakcij
energetiniai
efektai
Reakcij greitis
ir chemin
pusiausvyra
R gštys ir baz s
Oksidacijos –
redukcijos
reakcijos ir j
taikymas
Organini
jungini
sandara, savyb s
ir taikymas
Gyvyb s
chemija
Šiuolaikiniai
tyrimo metodai
Aplinkos
chemija
6.2.3.8. Apibr ţiant gamtamokslin s kompetencijos strukt r , mokini pasiekimai
skirstomi
grupes: ţinios ir supratimas, Taikymas, problem sprendimas, gamtamokslinis
komunikavimas, mok jimas mokytis ir nuostatos. Šie pasiekimai turi b ti ugdomi per visas
chemijos veiklos sritis. Toliau pateikiamas detalesnis geb jim paaiškinimas, pritaikytas chemijai.
6.2.3.8.1. Ţinias ir supratim , apibr ţt lentel je „Mokini pasiekimaiį, mokiniai parodo:
• nurodydami ir apibr ţdami pagrindinius chemijos faktus, d snius, s vokas, procesus,
pateikdami pavyzdţius;
• atpaţindami chemin se formul se, lygtyse, tekste, paveiksluose, lentel se, schemose,
grafikuose ir diagramose pateiktus objektus bei procesus;
• apib dindami cheminius procesus, vairius modelius;
• paaiškindami ţinom chemini element , medţiag , jungini sandar , savybes,
panaudojim ;
• nurodydami tam tikr chemini element , medţiag , jungini , reakcij priklausomyb
tam tikrai grupei, klasei;
• paprasčiausiais atvejais pavaizduodami duomenis schema ar grafiku, kai duomenys
pateikti lentel je.
6.2.3.8.2. Taikymo geb jimus, apibr ţtus lentel je „Mokini pasiekimaiį mokiniai parodo:
• naudodami chemini element simbolius cheminei informacijai perteikti;
• atlikdami paprasčiausius standartinius skaičiavimus;
• pritaikydami cheminius d sningumus bei chemines lygtis paţ stamo konteksto
kiekybin ms ir kokybin ms uţduotims atlikti;
• naudodami chemin lygt , diagram , grafik ar model s vokai, procesams ar
reiškiniams paaiškinti;
• palygindami bei pagal vien poţym klasifikuodami medţiagas, procesus ir reiškinius;
• paprasčiausiose standartin se situacijose taikydami chemijos ţinias nustato reiškini
d sningumus ir priima argumentuotus sprendimus;
• atpaţindami klausimus kuriuos gali atsakyti gamtos mokslai;
• pagal pateikt aprašym atlikdami eksperiment ar laboratorin darb ;
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• formuluodami hipotezes ir planuodami tiriamuosius darbus (steb jimus, eksperimentus,
laboratorinius darbus ir pan.);
• tinkamai pasirinkdami tyrimo tip , reikaling laboratorin rang bei chemines
medţiagas;
• vertindami tiriamo darbo netikslumus bei matavimo paklaidas;
• gaudami ir apdorodami bandym rezultatus, darydami duomenimis pagr stas išvadas.
6.2.3.8.3. Problem sprendimo geb jimus, apibr ţtus lentel je „Mokini pasiekimaiį
mokiniai parodo:
• apibendrindami ir kritiškai vertindami vairiuose informacijos šaltiniuose pateikiam
informacij apie chemijos mokslo atradimus, technologij pl tot , aplinkosaug ;
• rasdami reikiam informacij mokslinio pob dţio tekstuose, grafikuose, schemose,
diagramose, lentel se ir j pritaikydami naujoms situacijoms išsiaiškinti;
• formuluodami problemin klausim ir hipotez ;
• numatydami priemones ir suplanuodami tyrim hipotezei patikrinti;
• darydami moksliniais faktais bei savo atlikto darbo rezultatais pagr stas išvadas;
• pateikdami ir pagr sdami nevienareikšmius problemini klausim atsakymus;
• atrinkdami ir tinkamai pateikdami patikim informacij išsakytai nuomonei pagr sti;
• pasirinkdami tinkamas strategijas problemin ms situacijoms spr sti;
• integruodami kit moksl ţinias ir geb jimus, reikalingus problemai spr sti;
• atsiţvelgdami socialinius ir ekologinius veiksnius, vertinant mokslo ir technologij
poveik aplinkai ir visuomenei.
6.2.3.8.3. Gamtamokslinio komunikavimo geb jimus, apibr ţtus lentel je „Mokini
pasiekimaiį mokiniai parodo:
• skaitydami ir rašydami ţinomas chemines formules ir lygtis;
• tinkamai vartodami chemijos s vokas, dydţi simbolius, matavimo vienetus;
• sklandţiai reikšdami chemijos proces supratim , aiškiai d stydami mintis ţodţiu ir
raštu;
• tinkamai (schemomis, paveikslais, diagramomis, tekstu ir kt.) perduodami informacij
apie cheminius elementus, medţiagas, junginius, procesus, d sningumus;
• pritaikydami matematikos ţinias reiškiniams ir situacijoms aiškinti;
• pritaikydami pateikiam informacij apie medţiagas, j savybes, chemijos procesus
tikslui ir adresatui;
• argumentuotai diskutuodami apie chemijos procesus, aplinkosaugines problemas.
6.2.3.8.4. Mok jim mokytis chemijos, apibr ţt lentel s „Mokini pasiekimaiį mokiniai
parodo:
• keldami chemijos mokymosi tikslus;
• planuodami mokymosi veikl ;
• atsiţvelgdami asmenines savybes, padedančias mokytis chemijos;
• taikydami vairias mokymosi strategijas;
• taikydami vairias chemini formuli sudarymo, chemini lygči rašymo bei chemijos
uţdavini sprendimo strategijas;
• reflektuodami mokymosi proces .
6.3. Programos gyvendinimas: integravimo galimyb s, ugdymo gair s, mokymosi
aplinka
6.3.1. Integravimo galimyb s
6.3.1.1. Vidurinio ugdymo chemijos bendroji programa sudaro galimybes integruoti chemij
su kitais gamtos moksl dalykais: biologija ir fizika. Integracijos ašimis gali b ti globalaus turinio
s vokos: energija, sistema, makro- ir mikrosistema, kitimai. Visuose gamtos moksl kursuose
nagrin jamos darnaus vystymosi, ekologijos ir aplinkosaugos, sveikatos ir higienos problemos,
ţmogaus vieta ir vaidmuo pasaulyje. Su fizika tiesiogiai susijusios veikos sritys – „Atomin teorija.
Cheminis periodiškumasį bei „Šiuolaikiniai tyrimo metodaiį, o su biologija – „Gyvyb s chemijaį.
6.3.1.2. Mokantis chemijos yra daug galimybi integruoti ugdymo turin su kitomis sritimis:
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• su kalbomis – kreipiamas d mesys kalbos ir rašto kult r , mokoma taisyklingai vartoti
mokslinius terminus ir s vokas, diskutuoti ir pagr sti savo nuomon , pasirinkim ; vidurin je
mokykloje mokini pirmosios uţsienio kalbos mok jimo lygis tur t b ti pakankamas suprasti
nesud tingus dalykinius ar mokslo populiarinimo tekstus, tod l rekomenduojama skatinti mokinius
ieškoti informacijos ne tik lietuvi , bet ir uţsienio kalba, o esant galimyb ms organizuoti
integruotas chemijos ir uţsienio kalbos pamokas;
• su matematika – gytieji skaičiavimo, skaiči apvalinimo, reiškini palyginimo,
prastinimo, procent nustatymo, grafik br ţimo ir j analiz s ir kt. geb jimai plačiai taikomi
mokantis chemijos;
• su informacin mis technologijomis – mokoma naudotis IKT teikiamomis galimyb mis
ieškant, apibendrinant ir pateikiant informacij , apdorojant tyrim , bandym ir steb jim duomenis,
tiriant ar modeliuojant gamtoje vykstančius reiškinius;
• su technologijomis – parodomas glaudus chemijos ir technologij ryšys, nagrin jami
naujausi technologiniai pasiekimai, j praktinis taikymas, mokomasi mokslo atradimus ir
technologijas vertinti darnaus vystymosi poţi riu, teorijos pagrindţiamos praktiniais pavyzdţiais,
mokomasi saugoti gamt tiek mokin supančioje aplinkoje, tiek visuomen s gyvenime, b ti
atsakingu vartotoju, r pinamasi sauga;
• su socialiniais mokslais – nagrin jama chemijos ir technologij moksl
taka
visuomen s raidos procesams. Svarbu supaţindinti su aktualiomis ekonomikos, visuomen s raidos
ir aplinkos apsaugos tendencijomis bei j raiška asmens, bendruomen s, valstyb s ir globaliu
lygmeniu. Paskatinti mokinius pagal savo galimybes si lyti ir gyvendinti paţangius pokyčius,
ugdyti asmenin atsakomyb ;
• su menais – ugdomas k rybiškumas skatinant ţinias apie medţiagas, j savybes
pritaikyti meninei raiškai;
• su doriniu ugdymu – ugdoma tolerancija ir pagarba gyvajai ir negyvajai gamtai bei jos
vairovei, veiklos pasekmi sau ir aplinkai numatymas.
6.3.2. Ugdymo gair s
6.3.2.1. Šiuo metu visos švietimo sistemos pasaulyje išgyvena per jim nuo detaliais
nurodymais ir vertinimu gr sto industrinio laikotarpio mokyklos prie personalizuoto mokymosi ir
ugdymo turinio k rimo mokyklose, kompetencij ugdymo ir sivertinimo. Skatinama kurti ugdymo
turin pritaikant j skirtingiems mokiniams, vertinant veikl ir rezultatus mokomasi remtis pagr stais
rodymais. Šiuolaikin je mokykloje šalia mokymo toki pat svarbi viet uţima mokymasis,
mokinio aktyvus veikimas, id j k limas ir argumentavimas, pasitikrinimas, tarpusavio s veika su
kitais mokiniais ir su mokytoju.
6.3.2.2. Vidurin je mokykloje išlaikomas pradin je ir pagrindin je mokykloje prad to
gamtamokslinio ugdymo t stinumas. Toliau pl tojami mokini savarankiško mokymosi geb jimai,
sudaromos prielaidos kiekvienam mokiniui atrasti sau patraukli saviraiškos srit . Geb jimas taikyti
tai, kas išmokta, mokiniams pad s suprasti gyt ţini ir geb jim svarb tolimesniam gyvenimui
tiek pasirenkant profesij , tiek b nant aktyviu piliečiu.
6.3.2.3. Planavimas
Ugdymo procesas planuojamas etapais. Pirmiausia išsikeliamas etapo tikslas ir rezultat
orientuoti, pamatuojami mokymosi uţdaviniai, remiantis kuriais v liau formuluojami pamokos
uţdaviniai. Planuojant ugdymo proces , b tina atsiţvelgti mokini poreikius ir galimybes, patirt ,
veikl diferencijuoti ir individualizuoti. Mokymasis glaudţiai siejamas su tiriam ja mokini veikla,
su medţiag ir j savybi , chemijos proces ir d sningum paţinimu, su chemijos mokslo atradim
reikšm s, technologij ekologizavimo ir aplinkosaugin s veiklos svarbos, aplinkosauginio
visuomen s švietimo, dorovini ir teisini norm b tinyb s sprendţiant šias problemas, supratimu.
Chemijos pamokose b tina uţtikrinti saugi praktin veikl klas je, laboratorijoje, lauke, sudaryti
s lygas mokiniams bendrauti ir bendradarbiauti. Tur t b ti planuojamos dalykin s, su iš anksto
numatytais tikslais ir uţdaviniais bei laukiamais rezultatais, ekskursijos.
6.3.2.4. Organizavimas
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Chemijos pamokos organizuojamos taip, kad mokiniai aktyviai mokyt si bendraudami su
mokytoju ir bendraamţiais, patys atrasdami ţinias ir jas taikydami naujose situacijose. Tod l
mokymasis glaudţiai siejamas su tiriam ja mokini veikla, trumpalaikiais ir ilgalaikiais
tiriamaisiais darbais, projektais. Mokyti reik t klausiant, nes tik ieškodami atsakymo mokiniai
mokosi patys ir kuria savo supratim , pasitikrina ir sivertina, kaip suprato pagrindinius chemijos
d sningumus. Atsakydami klausimus mokiniai turi ne tik atsiminti ir suprasti, bet ir pagr sti,
vertinti alternatyvas, pateikti privalumus ir tr kumus. Mokiniams skiriamos uţduotys tur t skatinti
k rybiškai m styti, tyrin ti, pritaikyti ţinias naujose situacijose, ieškoti reikiamos informacijos ir
alternatyvi sprendimo keli , priimti sprendimus, susiformuoti nuomon ir j išsakyti, sitraukti
projektavim ar k ryb . B tina mokinio veikla tur t b ti tyrimai, problem sprendimas grup je,
klas s, grup s ar individualios diskusijos su mokytoju ar su kitu/kitais mokiniais. Mokymosi
pagrindas yra s moningas, giluminis pagrindini s vok , d sni ir princip suvokimas, kai naujos
ţinios papildo ir išpl toja jau turim supratim . Toks mokymasis skatins bendradarbiavim ir lavins
kalb , strukt ruojant problemas bus pl tojamas prasmingas supratimas.
6.3.2.5. Vertinimas
Vertinant mokinius remiamasi Mokini paţangos ir pasiekim vertinimo samprata.
Vertinama ne ţini siminimas, o geb jimas paaiškinti savais ţodţiais, pateikti sav pavyzdţi ,
pritaikyti ţinias analizuojant, savarankiškai vertinant ir argumentuojant. Vertinimo procese tampa
svarbus vertinimas kaip mokymasis, nes, tik nuolat steb damas savo mokymosi eig ir rezultatus,
mokinys gali numatyti tolesnio mokymosi krypt ir tikslus. Labai svarbu mokinio traukimas
vertinim , kai mokomasi remiantis mokymosi pradţioje sutartais kriterijais, analizuoti mokymosi
stipriosios ir silpnosios puses, numatyti galimybes tobulinti mokym si ir siekti gilesn s
kompetencijos. Ugdymo procese taip pat išlieka svarbus vertinimas ir sivertinimas, padedantis
mokytis. Baigiant kurs gali b ti taikomas apibendrinamasis vertinimas. Diagnostinis vertinimas
taikomas atskiruose ugdymo proceso etapuose siekiant išsiaiškinti, ar pasiekti mokymosi uţdaviniai
ir padeda numatyti tolesnius mokymosi ţingsnius. Svarbu, kad diagnostinio vertinimo uţduotys
atitikt tai, ko buvo mokoma, mokiniai iš anksto ţinot ir suprast vertinimo kriterijus. Rengiant
diagnostines uţduotis rekomenduojama laikytis tokio ţini ir geb jim santykio, koks apibr ţtas
chemijos egzamino programoje. Pagal uţduoči sunkum diagnostin s uţduotys tur t b ti
rengiamos stengiantis laikytis toki proporcij : 30 proc. lengv uţduoči , 40 proc. – vidutinio
sunkumo ir 30 proc. sunki uţduoči .
6.3.3. Mokymosi aplinka
6.3.3.1. Chemijos, kaip ir kit dalyk pamokose labai svarbi emocin aplinka, kuri pad t
atsiskleisti visiems mokiniams, leist jiems laisvai diskutuoti, aiškintis nesuprantamus klausimus,
mokyt tolerantiškai elgtis kit atţvilgiu. Mokytojas tur t kurti klas je pasitik jimo atmosfer ,
ugdyti bendradarbiavimo kult r .
6.3.3.2. Chemijos pamokose skatinama tiriamoji mokini veikla, k rybiškumas,
formuojamas emocinis, vertybinis j santykis su pasauliu. Pl tojamas mokini poreikis
savarankiškai tirti ir paţinti, dom tis ir aktyviai veikti, puosel jama meil gamtai, mokoma b ti
išteklius tausojančiu vartotoju. Mokiniai skatinami dalyvauti olimpiadose, konkursuose,
konferencijose, projektuose, mokytis neakivaizdin je jaun j chemik mokykloje, dalyvauti
b reliuose, susijusiuose su gamtamoksline veikla.
6.3.3.3. Organizuojant mokym si labai svarb vaidmen atlieka tinkama, konkrečiam
dalykui pritaikyta mokymosi aplinka. Chemijos mokymasis glaudţiai susij s su mokini tiriam ja
veikla klas je ar laboratorijoje:
• dirbama su vairiais šaltiniais, šalia tradicini mokom j priemoni naudojama garso ir
vaizdo medţiaga, periodika, internetas, mokslo darbai, kompiuterin s mokomosios programos ir kt.
• naudojantis vairia laboratorine ranga, prietaisais ir chemin mis medţiagomis
tyrin jamos medţiag savyb s, j kitimai;
• rengiamos iš anksto suplanuotos, su nurodytomis uţduotimis mokomosios ekskursijos
gamt , mones, muziejus ar mokslo ir kt. staigas;
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• vykdomi tikslingi projektai, skirti chemijos dalyko ir bendriesiems geb jimams ugdyti;
projektin mokini veikla sudaro pasirinkimo galimybes atsiţvelgti
mokini interesus,
individualius geb jimus, specialiuosius poreikius, gyvenamosios vietov s ypatybes.
6.3.3.4. Išvardytai mokini veiklai b tinos ne vien tik mokymo(si) priemon s, bet ir tinkama
fizin aplinka – galimyb s organizuoti grupi darb , mokymuisi naudoti kompiuter , galimyb s
naudoti modernias tyrim priemones (pvz. sensorius, kuriuos galima prijungti prie kompiuterio).
Pageidautina, kad chemijos kabinete b t bent vienas prijungtas prie interneto kompiuteris su
daugialyp s terp s projektoriumi ar interaktyvia lenta. Esant galimybei, tur t b ti plačiai
naudojamasi mokyklos biblioteka, kaip informaciniu centru, informacini technologij kabinetu.
Dauguma laboratorini darb tur t b ti atliekama su realiomis medţiagomis ir priemon mis.
Mokyklos gamtos moksl mokytojai tur t tarpusavyje dalytis mokykloje esančia gamtos moksl
laboratorine ranga ir medţiagomis, kartu planuoti j sigijim . Kai n ra galimyb s nusipirkti
praktiniams darbams reikaling priemoni , labai svarbus mokytojo k rybingumas – atliekant
tyrimus gali tikti daugelis buityje naudojam daikt , taip pat mokiniai tur t b ti skatinami pagal
galimybes patys pasirengti, kurti vairias mokymo priemones bei rang .
6.4. Mokini pasiekimai, turinio apimtis, vertinimas
Šiame skyriuje nurodyti mokini chemijos pasiekimai, apibr ţiama turinio, su kuriuo
dirbama, apimtis, aprašomas mokini pasiekim vertinimas. Aprašant mokini pasiekimus kartu
nurodomos ugdomos vertybin s nuostatos, esminiai geb jimai, geb jimai, ţinios ir supratimas,
reikalingos chemijos dalyko kompetencijai ugdyti.
Nurodant reikalavimus, keliamus mokini pasiekimams, visame dokumente vartojami tokie
uţduoties sunkum nusakantys terminai:
• paprasčiausiais vadinami uţdaviniai, kuriuos sprendţiant reikia atlikti vien standartin
operacij ;
• nesud tingais vadinami uţdaviniai, kuriuos sprendţiant reikia atlikti 2–3 veiksmus;
• paprasčiausia vadinama tokia chemin s reakcijos lygtis, kurios nereikia lyginti, o
pradini medţiag ir reakcijos produkt yra tik po 1 ar 2;
• kritiškai vertinti – tiksliai, argumentuotai, atsiţvelgiant ankstesn patirt vertinti,
pagr stai reikšti naujas mintis, id jas, daryti išvadas.
6.4.1. Bendrasis kursas
6.4.1.1. Mokini pasiekimai
1. Chemijos metodologija
Nuostatos
Gamtos reiškinius, chemijos moksl , jo raid ir reikšm vertinti remiantis mokslo ţiniomis. Kritiškai
vertinti chemijos mokslo pasiekimus.
Esminis geb jimas
Savarankiškai suplanuoti ir atlikti steb jimus ir bandymus. Saugiai ir k rybiškai naudoti mokyklines
gamtos tyrimo priemones, buitinius prietaisus ir medţiagas.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
1.1.Surasti ir tinkamai
1.1.1 Surasti reikiam cheminio pob dţio informacij , j analizuoti ir
apdoroti cheminio
apibendrinti.
pob dţio informacij .
1.1.2. Suprasti mokslo populiariuosius tekstus, prasmingai vartoti
chemijos terminus ir s vokas.
1.2. Apib dinti
1.2.1. Apib dinti mokslinio paţinimo proces nuo reiškini steb jimo iki
mokslinio paţinimo
j paaiškinimo.
principus. Susieti nauj
1.2.2. Paaiškinti kaip nauji atradimai gali takoti mokslini ties kait .
fakt atradim ir teorij
kait .
1.3. Taikyti gytas
1.3.1*. Taikyti chemijos ţinias aiškinant gamtos reiškinius ir sprendţiant
chemijos ţinias
gyvenimiškas problemas.
praktikoje ir kasdien je
1.3.2. Atlikti steb jimus ir bandymus pagal bendrojo kurso program .
veikloje.
1.3.3. Pagal pateikt aprašym naudotis laboratorine ranga, prietaisais,
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medţiagomis, pasigaminti tirpalus, tiksliai atlikti matavimus, mok ti
apskaičiuoti procentus, vidurkius, santykius. Analizuoti ir matematiškai
apdoroti tyrim duomenis, gautus duomenis pateikti lentel mis,
diagramomis bei grafikais.
1.4. Paaiškinti mokslin s 1.4.1*. Apib dinti gamt ir jos reiškinius kaip bendr gamtos moksl
paţangos ir technologij
tyrim objekt .
vystimosi tak
1.4.2*. Nurodyti, pateikiant pavyzdţi , kaip keit si mokslo paţangos ir
visuomen s raidai ir
technologij vystimasis, nurodyti teigiam sias ir neigiam sias vystimosi
gyvenimo kokybei.
puses.
1.4.3. Pateikti Lietuvoje veikianči chemijos ir biochemijos moni
pavyzdţi ; aptarti j tak regionui ir šaliai.
2. Atomin teorija. Cheminis periodiškumas
Nuostatos
Suvokti ryš tarp medţiag mikroskopin s sandaros ir medţiag savybi .
Esminis geb jimas
Naudojantis periodin je element lentel je pateikta informacija apib dinti atomo sandar ir
cheminius ryšius.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
2.1. Apib dinti atomo
2.1.1. Apib dinti pirm trij period element atom sandar , nurodant
sandar .
proton skaiči branduolyje ir elektron skaiči kiekviename sluoksnyje.
2.2. Naudotis
2.2.1. Paaiškinti periodin s element lentel s strukt r remiantis
periodin je element
šiuolaikiniu periodiniu d sniu ir atomo sandara.
lentel je pateikta
2.2.2. Susieti cheminio elemento periodo ir grup s numerius su elektron
informacija.
sluoksni skaičiumi ir valentini elektron kiekiu.
2.2.3. Paaiškinti, kaip kinta pagrindini grupi element oksid r gštin s
ir bazin s savyb s pagal oksid sudarančio elemento pad t periodin je
lentel je.
2.2.4. Prognozuoti pagrindini grupi element b dinguosius oksidacijos
laipsnius remiantis valentini elektron skaičiumi.
2.3. Paaiškinti jonin ,
2.3.1. Paaiškinti s vokas atomas, jonas, molekul .
kovalentin nepolin ir
2.3.2. Apib dinti elektronin s sandaros pokyčius kai atomas virsta jonu.
kovalentin polin ryšius. 2.3.3. Paaiškinti joninio ryšio susidarym ir pateikti susidarymo
pavyzdţi .
2.3.4. Paaiškinti cheminio ryšio tipo priklausomyb , susiejant su
besijungianči chemini element metališkumu ar nemetališkumu.
2.3.5. Paaiškinti kovalentinio nepolinio ir kovalentinio polinio ryši
susidarym , pateikti susidarymo pavyzdţi .
3. Chemin s reakcijos ir energija
Nuostatos
Suvokti chemini reakcij energetin svarb , b tinyb racionaliai naudoti energetinius resursus bei
pavojus, susijusius su aplinkos tarša.
Esminis geb jimas
Klasifikuoti ir apib dinti chemines reakcijas pagal šilumin efekt .
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
3.1. Apib dinti
3.1.1. Paaiškinti, kad medţiagoms reaguojant gali b ti išskiriama arba
chemines reakcijas pagal sunaudojama šiluma.
šilumin efekt .
3.1.2*. Paaiškinti, kad fotosintez yra endoterminis, o degimo reakcija ir
kv pavimas – egzoterminiai procesai. Paaiškinti ši proces svarb
gyvybei.
3.1.3*. Paaiškinti iškastinio kuro svarb šiuolaikinei energetikai.
Apib dinti degimo produkt tak aplinkai ir nurodyti pagrindinius
alternatyvius energijos šaltinius.
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4. Chemini reakcij greitis ir chemin pusiausvyra
Nuostatos
Dom tis technologin mis problemomis.
Esminis geb jimas
Apib dinti chemini reakcij greit ir katalizatori svarb .
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
4.1. Apib dinti reakcijos 4.1.1. Paaiškinti reakcijos greičio s vok . Pateikti l t ir greit chemini
greičio s vok .
reakcij pavyzdţi .
4.1.2. Apib dinti katalizatori ir ferment veikim , pateikti j naudojimo
pavyzdţi .
4.1.3*. Paaiškinti automobili katalizatori taikym maţinant aplinkos
tarš .
4.5. Apib dinti
4.5.1. Uţrašyti chemines lygtis, paaiškinančias pramonin amoniako,
amoniako, azoto r gšties azoto r gšties ir sieros r gšties gamyb , pateikti ši medţiag naudojimo
ir sieros r gšties
pavyzdţi .
gamyb .
4.5.2*. Bendrais bruoţais apib dinti gamtosaugines problemas, susijusias
su amoniako, azoto r gšties ir sieros r gšties gamyba.
5. R gštys ir baz s
Nuostatos
Suvokti vandeniniuose tirpaluose vykstančius procesus.
Esminis geb jimas
Apib dinti procesus, vykstančius vandeniniuose tirpaluose. Apib dinti r gšči ir bazi chemines
savybes.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
5.1. Apib dinti
5.1.1. Apib dinti vandens molekul s sandar ir poliškum . Paaiškinti
procesus, vykstančius
vandenilinio ryšio susidarym tarp vandens molekuli ir jo tak fizin ms
tirpinant medţiagas
vandens savyb ms.
vandenyje, spr sti
5.1.2. Paaiškinti temperat ros tak tirpimo greičiui ir ištirpstančios
uţdavinius, vartojant
medţiagos kiekiui.
koncentracijos s vok .
5.1.3. Apib dinti medţiagos masin s (mas s) ir molin s koncentracij
reiškimo b dus. Spr sti paprastus uţdavinius vartojant koncentracijos
s vok .
5.1.4. Paaiškinti elektrolit skilim jonus siejant su vandens molekuli
poliškumu.
5.1.5. Nurodyti vandenini tirpal laidumo elektros srovei skirtumus ir
klasifikuoti medţiagas neelektrolitus, silpnuosius ir stipriuosius
elektrolitus.
5.2. Apib dinti
5.2.1. Nurodyti ir uţrašyti ar vyks main reakcija, kai pateiktos
tirpaluose vykstančias
reaguojančiosios medţiagos.
neutralizacijos ir kitas
5.2.2. Sudaryti bendr sias, jonines ir sutrumpintas jonines reakcij lygtis.
main reakcijas.
5.2.3*. Paaiškinti procesus, lemiančius vandens kietum . Nurodyti
pagrindinius vandens minkštinimo b dus.
5.2.4. Praktiškai atlikti main reakcijas tirpaluose.
5.3. Apib dinti tirpal
5.3.1. Nustatyti tirpalo terp , naudojantis indikatoriais ir pH skale.
terp , naudotis
5.3.2*. Paaiškinti vandenilio jon koncentracijos svarb gyvybiniams
indikatoriais.
procesams.
5.3.3. Praktiškai nustatyti tirpalo terpes naudojantis indikatoriais.
5.4. Klasifikuoti
5.4.1. Apib dinti r gštinius, bazinius, amfoterinius oksidus, pateikti j
medţiagas pagal
pavyzdţi , uţrašyti r gšči ir bazi gavimo iš oksid chemines lygtis.
medţiag klases. Taikyti 5.4.2. Apib dinti nemetal vandenilini jungini r gštines ir bazines
gytas ţinias apie
savybes.
medţiag savybes
5.4.4*. Apib dinti svarbiausius oro, vandens ir dirvoţemio taršos
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neorganin ms
medţiagoms atpaţinti.

šaltinius ir j ţal aplinkai: statiniams, dirvoţemiui, augalams ir
gyv nams. Si lyti b dus, maţinančius tarš , apib dinti tausojanči
technologij k rimo ir aplinkosaugin s veiklos svarb .
5.4.5. Praktiškai atpaţinti karbonatus pagal duj išsiskyrim veikiant
r gštimis.
5.4.6. Praktiškai atpaţinti amonio jonus.
5.4.7. Praktiškai atpaţinti chlorid , bromid , jodid , fosfat , sulfat ir
karbonat jonus pagal b ding nuos d susidarym .
5.4.8. Praktiškai atpaţinti kalcio, bario, sidabro jonus pagal b ding
nuos d susidarym .
5.4.9. Praktiškai atpaţinti natrio ir kalio junginius pagal liepsnos spalv .
6. Oksidacijos – redukcijos reakcijos ir j taikymas

Nuostatos
Suvokti chemini reakcij s saj su elektros srove.
Esminis geb jimas
Apib dinti oksidacijos-redukcijos reakcijas ir nurodyti j taikymo praktikoje galimybes.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
6.1. Apib dinti
6.1.1. Apskaičiuoti elemento oksidacijos laipsn junginyje.
oksidacijos-redukcijos
6.1.2. Nurodyti oksidatori ir reduktori pateiktoje oksidacijos-redukcijos
procesus.
reakcijos lygtyje.
6.1.3. Išlyginti oksidacijos-redukcijos lygt elektron balanso b du.
6.1.4. Apib dinti degimo reakcij kaip greit oksidacijos-redukcijos
reakcij , nurodyti, kad degimo reakcijos yra priemon šilumai gauti.
6.1.5. Paaiškinti kaip vyksta metal reakcijos su neoksiduojančiomis
r gštimis (pvz. druskos r gštimi, praskiesta sieros r gštimi) ir uţrašyti
reakcij lygtis.
6.1.6. Paaiškinti vien metal išst mimo kitais iš vandenini tirpal
reakcijas, remiantis metal aktyvumo eile.
6.2. Apib dinti metal
6.2.1*. Apib dinti metal korozij kaip l t oksidacijos-redukcijos
korozij ir nurodyti
reakcij ir paaiškinti korozijos ekonomin ţal .
apsaugos nuo korozijos
6.2.2*. Nurodyti geleţies korozijai vykti b tinas s lygas.
b dus.
6.2.3*. Nurodyti geleţies korozijos stabdymo b dus.
6.3. Apib dinti
6.3.1. Paaiškinti elektroliz s procesus, kurie vyksta natrio chlorido lydale,
elektroliz .
nurodyti šio proceso technologin svarb .
6.3.2. Nurodyti elektroliz s svarb gaunant ir gryninant metalus,
formuojant metal dangas.
7. Organini jungini sandara, savyb s ir taikymas
Nuostatos
Suvokti organini jungini vairov siejant su anglies atomo galimybe sudaryti grandines ir ţiedus
junginiuose.
Esminis geb jimas
Klasifikuoti organinius junginius pagal funkcines grupes ir apib dinti su funkcin mis grup mis
susijusias medţiag savybes.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
7.1. Apib dinti
7.1.1. Paaiškinti, kad d l valentinio sluoksnio elektron por tarpusavio
organini jungini
st mos keturi viengubieji ryšiai išsid sto aplink angl tetraedriškai,
sandaros ypatumus.
dvigubasis ir du viengubieji išsid sto plokštumoje 120° kampais, o
Skaityti, uţrašyti ir
trigubasis ir viengubasis arba du dvigubieji išsid sto priešpriešais.
pavadinti organinius
Paaiškinti metano, etano, eteno, propeno ir etino molekuli erdvin
junginius pagal IUPAC
sandar .
nomenklat r .
7.1.2. Paaiškinti homologin s eil s s vok .
7.1.3. Paaiškinti anglies atom grandin s pakait pad ties, dvigubojo
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ryšio pad ties.
7.1.4. Sudaryti nešakotos grandin s alkan , alken ir alkin pavadinimus
nuo C1 iki C10.
7.1.5. Sudaryti pavadinimus vairi angliavandenili , turinči metilo ir
etilo pakaitai arba iki dviej halogen atom .
7.1.6. Apib dinti benzeno molekul s sandar , nurodant, kad formaliai
anglies atomai yra susijung ţied trimis viengubaisiais ir trimis
dvigubaisiais ryšiais, tačiau d l dvigub j ryši elektron pasklidimo
visoje molekul je, ryšiai tarp anglies atom suvienod ja.
7.1.7. Apib dinti alkoholi funkcin grup . Sudaryti soči j mono-, di-,
ir trihidroksili alkoholi pavadinimus. Ţinoti trivialiuosius pavadinimus:
etilenglikolis ir glicerolis.
7.1.8. Apib dinti aldehid funkcin grup . Sudaryti aldehid
pavadinimus. Ţinoti trivial j pavadinim formaldehidas.
7.1.9. Paaiškinti paprasčiausio ketono propanono skirtum nuo aldehid
remiantis oksidacijos reakcija.
7.1.10. Apib dinti karboksir gšči funkcin grup . Sudaryti
monokarboksir gšči pavadinimus. Ţinoti trivialiuosius pavadinimus:
skruzdţi r gštis, acto r gštis, stearino r gštis.
7.1.11. Apib dinti esteri sandar . Sudaryti esteri , turinči iki 4 anglies
atom , pavadinimus.
7.1.12. Apib dinti amin funkcin grup , paaiškinti s vokas pirminis,
antrinis, tretinis aminas. Sudaryti tradicinius metilo ir etilo grupes
turinči amin pavadinimus (netaikant IUPAC reikalavim vartoti
pad ties nuorod N-).
7.1.13. Apib dinti aminor gšči funkcines grupes, sudaryti pavadinimus,
kai anglies atom grandin je yra iki trij atom .
7.2. Apib dinti
7.2.1. Paaiškinti metano, eteno, etino fizines ir chemines savybes,
svarbiausi
nurodyti gavimo b dus ir naudojimo galimybes.
angliavandenili
7.2.2. Apib dinti eten kaip organini jungini sintez s ir polimer
savybes ir naudojim .
pramon s ţaliav , pateikti eteno naudojimo pavyzdţi .
7.3. Klasifikuoti
7.3.1. Klasifikuoti organini medţiag reakcijas pakait , jungimosi,
organini medţiag
eliminavimo (atsk limo) ir oksidacijos – redukcijos, pateikti ši reakcij
reakcijas.
pavyzdţi .
7.3.2. Paaiškinti alkoholi , aldehid ir karboksir gšči gavimo vienas iš
kito b dus naudojantis oksidacijos-redukcijos reakcijomis.
7.4. Paaiškinti alkoholi , 7.4.1. Klasifikuoti alkoholius pirminius, antrinius ir tretinius.
karboksir gšči ir
7.4.2. Apib dinti alkoholius kaip junginius, galinčius dalyvauti
esteri sandar ir
eliminavimo (atsk limo) ir oksidacijos-redukcijos reakcijose, pateikti
savybes.
toki reakcij pavyzdţi .
7.4.3*. Paaiškinti metanolio, etanolio ir etandiolio poveik organizmui,
nurodyti ši alkoholi taikym chemijos pramon je ir buityje.
7.4.4. Apib dinti fizines ir chemines metano, etano ir oktadekano r gšči
savybes, gavim ir taikym .
7.4.5. Paaiškinti vandenilinio ryšio susidarym alkoholiuose ir
karboksir gštyse.
7.4.6. Paaiškinti karboksir gšči reakcij su hidroksidais, baziniais
oksidais, druskomis (karbonatais).
7.4.7. Uţrašyti paprasčiausi esteri susidarymo ir j hidroliz s lygtis,
pavadinti reaguojančias ir susidarančias medţiagas.
7.4.8*. Pateikti esteri , kaip tirpikli , naudojimo pavyzdţi maisto
pramon je, parfumerijoje.
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7.4.9. Praktiškai pagaminti ester iš alkoholi ir karboksir gšči (pvz., iš
etanolio ir etano r gšties).
7.5. Apib dinti
7.5.1. Paaiškinti polimerini medţiag susidarymo principus (grandinin
polimerini medţiag
polimerizacija, polikondensacija).
gavim ir naudojim .
7.5.2. Paaiškinti plastik naudojimo privalumus ir tr kumus.
7.5.3*. Apib dinti gamtosaugines problemas, susijusias su plastik
naudojimu, pateikti ši problem sprendimo b dus.
7.6. Taikyti gytas ţinias 7.6.1. Praktiškai atpaţinti alkenus pagal permanganato tirpalo spalvos
apie medţiag savybes
pokyt .
organin ms medţiagoms 7.6.2. Praktiškai atpaţinti polihidroksilius alkoholius vario(II) hidroksidu.
atpaţinti.
7.6.3. Praktiškai atpaţinti aldehidus vario (II) hidroksidu arba sidabro (I)
oksido amoniakiniu tirpalu.
8. Gyvyb s chemija
Nuostatos
Atsakingai elgtis su gyv ja ir negyv ja gamta, j saugoti ir racionaliai naudoti jos išteklius.
Esminis geb jimas
Paaiškinti biologiškai svarbi organini medţiag sandar ir savybes.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
8.1. Paaiškinti riebal
8.1.1. Nurodyti, kad riebalai yra glicerolio ir riebal r gšči esteriai.
sandar ir biologin
8.1.2. Paaiškinti gyvulini ir augalini riebal sandaros skirtumus.
svarb .
8.1.3. Remiantis pateiktomis schemomis ir riebal hidroliz s reakcijos
lygtimi, apib dinti gaunamus produktus. Paaiškinti muilo gamyb .
8.1.4. Paaiškinti riebal energetin reikšm organizmui.
8.1.5. Nurodyti ryš tarp riebal naudojimo maistui ir organizmo polinkio
susirgti širdies ir kraujagysli ligomis.
8.2. Paaiškinti amin ir
8.2.1. Nurodyti b dingiausias amin savybes ir taikymo b dus.
aminor gšči , baltym
8.2.2. Apib dinti b dingiausias aminor gšči fizikines ir chemines
sandar ir savybes.
savybes.
8.2.3. Atpaţinti peptidin ryš strukt rin se baltym formul se.
8.2.4. Apib dinti pirmin ir antrin baltym strukt ras.
8.2.5. Apib dinti baltym apykait organizme.
8.3. Paaiškinti
8.3.1. Nurodyti funkcines grupes gliukoz s ir fruktoz s pateiktose
angliavandeni –
sutrumpintose strukt rin se formul se.
gliukoz s, fruktoz s,
8.3.2*. Uţrašyti bendr sias gliukoz s susidarymo fotosintez s metu ir
sacharoz s, krakmolo ir gliukoz s oksidacijos kv pavimo procese lygtis.
celiulioz s susidarym ir 8.3.3*. Apib dinti fotosintez s svarb gliukoz s sintezei ir deguonies
biologin reikšm .
regeneracijai.
8.3.4. Nurodyti, kad sacharoz yra gliukoz s ir fruktoz s junginys.
8.3.5. Ţinoti, kad krakmolas ir celiulioz yra gamtiniai polimerai.
8.3.6. Apib dinti krakmolo reikšm organizmui.
8.4. Paaiškinti maisto
8.4.1. Pateikti vairi maisto pried ir papild pavyzdţi .
pried ir papild tak
8.4.2. Paaiškinti maisto pried naudojimo prieţastis.
ţmogaus sveikatai,
8.4.3. Nurodyti kok poveik ţmogaus organizmui gali tur ti vartojami
aptarti vartojimo mastus. maisto papildai.
9. Aplinkos chemija
Nuostatos
Suvokti ţmogaus ir gamtos tarpusavio priklausomyb .
Esminis geb jimas
Taikyti chemijos ţinias realiems gamtiniams procesams apib dinti.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
Šios veiklos srities ţinios ir supratimas integruoti kitas veiklos sritis ir
paţym tos ţvaigţdute, pvz. 3.1.7.*
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6.4.1.2. Turinio apimtis
Šioje dalyje smulkiau nurodomas vis veiklos sriči chemijos bendrojo kurso turinys.
6.4.1.2.1. Chemijos metodologija
Gamtos pasaulio vienov ir vairov . Chemijos ir kit gamtos moksl tarpusavio ryšys,
Svarbiausi chemijos mokslo atradim istorija.
Bendras supratimas apie chemijos ir biochemijos mokslo laim jim taka technikos,
technologij , ekonominei ir socialinei visuomen s gyvenimo raidai, gamtai, socialinei ir kult rinei
aplinkai. Chemijos ir biochemijos mokslas ir pramon Lietuvoje.
Mokslinis gamtos reiškini paţinimas: informacijos rinkimas ir apibendrinimas, klausim
(problem ) formulavimas, bandymai (planavimas, atlikimas, rezultat apdorojimas), hipotezi
formulavimas, hipotezi tikrinimas naujais bandymais. Tyrimo rezultat ir surinktos informacijos
pateikimas. Mokslini ţini s lygiškumas ir nuolatin kaita.
6.4.1.2.2. Atomin teorija. Cheminis periodiškumas
Atomo sandara: svarbiausios elementariosios dalel s. Atomo sandara. Pirm trij period
element atom sandara. Periodinis d snis. Periodin element lentel . Periodai, pagrindin s
grup s.
Cheminiai ryšiai: cheminio ryšio susidarymas. Joninis ryšys ir joniniai junginiai.
Kovalentinis nepolinis ir kovalentinis polinis ryšiai. Molekulin s sandaros kovalentiniai junginiai.
6.4.1.2.3. Chemin s reakcijos ir energija
Chemin s reakcijos ir j šiluminis efektas. Endotermini ir egzotermini proces praktinis
taikymas. Iškastinis kuras, problemos, susijusios su jo deginimu.
6.4.1.2.4. Chemini reakcij greitis ir chemin pusiausvyra
Bendras supratimas apie chemin s reakcijos greit . Katalizatori , ferment taka chemin s
reakcijos greičiui, j naudojimo galimyb s kasdieniame gyvenime, reikšm gamtai ir ţmogui.
Chemini reakcij gr ţtamumas. Pramonin amoniako sintez . Sieros r gšties gamyba. Azoto
r gšties gamyba.
6.4.1.2.5. R gštys ir baz s
Vandens molekul s sandara, vandenilinio ryšio taka vandens fizikin ms savyb ms. Tirpal
koncentracijos reiškimo b dai. vairi veiksni taka tirpimo greičiui ir ištirpstančios medţiagos
kiekiui. Bendrosios r gšči ir bazi savyb s. R gšči ir bazi gavimas iš oksid bei nemetal
vandenilini jungini . Savaiminis vandens skilimas jonus, vandens jonin sandauga. pH skal .
Indikatoriai. H+ ir OH– jon molin koncentracija, vandenilio jon koncentracijos svarba
biologiniams procesams. Medţiag skilimas jonus. Stipriosios ir silpnosios r gštys ir baz s.
Neutralizacijos ir kitos main reakcijos tirpaluose, j vyksmo kriterijai. Reakcij uţrašymas
bendrosiomis, jonin mis ir sutrumpintosiomis jonin mis lygtimis. Vandens kietumo prieţastys,
vandens minkštinimo b dai. Jon atpaţinimas. Oro, vandens ir dirvoţemio tarša: pagrindiniai taršos
šaltiniai (automobiliai, pramon , ţem s kis), taršos pasekm s gyvenimo kokybei, taršos maţinimo
b dai, gyvenamosios aplinkos ekologizavimo problemos, j sprendimo b dai.
6.4.1.2.6. Oksidacijos – redukcijos reakcijos ir j taikymas
Oksidacijos-redukcijos reakcijos, j lyginimas. Pavadavimo reakcijos. Metal korozija ir
degimo reakcija – l tos ir greitos oksidacijos pavyzdţiai. Elektroliz , jos taikymas. Išlydyt
medţiag elektroliz .
6.4.1.2.7. Organini jungini sandara, savyb s ir taikymas
Organini jungini sandara: organini jungini erdvin sandara. Izomerija. IUPAC
organini jungini nomenklat ra. Pagrindin s organini jungini klas s ir j funkcin s grup s.
Organini jungini savyb s ir taikymas: b dingiausios angliavandenili (alkan , alken ,
alkin , alkadien ) savyb s. Angliavandenili naudojimas energijai išgauti ir naujoms medţiagoms
sintetinti. Halogenint alkan gavimas ir panaudojimas naujiems junginiams sintetinti. Alkoholiai,
j savyb s, naudojimas. Aldehidai ir ketonai, j sandara ir savyb s.
Karboksir gštys ir esteriai, j sandara ir savyb s. Metano, etano ir oktadekano r gštys.
Organini medţiag – alken , aldehid , polihidroksili alkoholi ir r gšči atpaţinimas.
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6.4.1.2.8. Gyvyb s chemija
Augaliniai ir gyvuliniai riebalai, riebal hidroliz , biologin riebal reikšm . Muilo gamyba.
Aminai ir aminor gštys, j sandara ir savyb s. Baltymai. Peptidinis ryšys. Pirmin baltym
strukt ra. Antrin baltym strukt ra. Baltym biologin reikšm . Gliukoz s ir fruktoz s funkcin s
grup s. Bendras supratimas apie fotosintez s svarb gliukoz s sintezei ir deguonies regeneracijai.
Sacharoz – gliukoz s ir fruktoz s dimeras. Krakmolas ir celiulioz , j biologin reikšm .
Gliukoz s oksidacija – organizmo energijos šaltinis. Angliavandeni vartojimas maistui, pramonei.
Maisto priedai ir papildai, j tak ţmogaus sveikatai, aptariami vartojimo mastai.
6.4.1.2.9. Aplinkos chemija
Šios veiklos srities turinys integruotas aukščiau pateiktas veiklos sritis.
6.4.1.3. Vertinimas
6.4.1.3.1. Toliau pateikiami apibendrinti kokybiniai mokini ţini , supratimo ir geb jim
vertinimo aprašai. Pagal juos mokytojas numato mokini pasiekim vertinimo kriterijus.
Patenkinamas lygis, vertinant paţymiu, atitinka 4-5, pagrindinis – 6-8, aukštesnysis 9-10 bal .
6.4.1.3.2. Mokini pasiekim lygi poţymiai
Pasiekim
lygiai
Pasiekim
sritys

Ţinios ir
supratimas

Taikymas

Problem
sprendimas

Gamtamokslinis
komunikavimas

Patenkinamas
Turi esmini ţini apie
chemij bei paaiškina
reiškinius ir procesus
prastin se situacijose.
Skiria ir tinkamai
vartoja pagrindines
chemijos s vokas.

Taiko esmines chemijos
ţinias standartin se
situacijose.
Remdamasis aprašymu
savarankiškai atlieka
gamtos tyrimus, juos
planuoja, savarankiškai
daro išvadas.
Suvokia chemijos kaip
mokslo galimybes
gyvenimiškoms
problemoms spr sti.

Geba d styti mintis
raštu. Tekste, schemose
randa ir jomis

Pagrindinis

Remdamasis
dalykin mis ţiniomis
paaiškina chemini
reiškini ir proces
esm prastin se
situacijose.
Skiria ir tinkamai
vartoja chemijos
s vokas.
Taiko turimas esmines
ţinias ir geb jimus apie
chemij prastin se ir
naujose situacijose.
Kelia hipotezes,
savarankiškai atlieka
gamtos tyrimus, juos
planuoja, išsako savo
id jas.
Analizuoja informacij ,
argumentuotai
diskutuoja klausimais
neturinčiais
vienareikšmiško
atsakymo, apibendrina ir
nustato ryšius tarp
reiškini , modeliuoja ir
vertina problemines
situacijas.
Geba suformuluoti
atsakym , tinkamai
vartoja reikšmines

Aukštesnysis
Lygina, savarankiškai
papildo, išplečia,
tinkamai vertina
chemijos s vokas.
Suvokia vis chemijos
veiklos sriči
integralum .
Kritiškai vertina atlikt
gamtos tyrim
rezultatus. Nurodo
alternatyv iškeltai
hipotezei rodyti.

Geba palyginti ir
vertinti alternatyvius
problemini situacij
sprendim b dus,
argumentuotai
pagrindţia pasirinkt
strategij probleminei
situacijai spr sti.

Argumentuotai
suformuluot atsakym
iš vienos veiklos srities
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remdamasis apib dina,
ir tinkamai perduoda
informacij apie
chemines medţiagas,
procesus, d sningumus.

Mok jimas
mokytis

Savarankiškai pasirenka
tinkamus mokymosi
šaltinius, mokymosi
veikl planuoja ir
vertina, taiko tinkamas
chemijos mokymosi
strategijas, bando
apm styti mokymosi
proces .

s vokas, simbolius,
sklandţiai išreiškia
chemin supratim .
K rybingai pritaiko
matematikoje gytus
geb jimus
sud tingesniems
reiškiniams ir
situacijoms aiškinti.
Ţino savo asmenines
savybes, padedančias
mokytis chemijos. Kelia
mokymosi tikslus,
planuoja mokymosi
veikl , taiko vairias
mokymosi strategijas,
apm sto mokymosi
proces .

geba paaiškinti kitos
veiklos srities kontekste.
Tinkamai pritaiko ne tik
matematikos geb jimus,
bet ir kit dalyk , pvz.
fizikos, sud tingesniems
reiškiniams ir
situacijoms aiškinti.
Tinkamai vertindamas
savo mokymosi
galimybes, susikuria tik
sau tinkam mokymosi
sistem padedanči
siekti uţsibr ţt
rezultat .

6.4.2. Išpl stinis kuras
6.4.2.1. Mokini pasiekimai
1. Chemijos metodologija
Nuostatos
Gamtos reiškinius, chemijos moksl , jo raid ir reikšm vertinti remiantis mokslo ţiniomis.
Kritiškai vertinti ir argumentuotai diskutuoti apie chemijos mokslo pasiekimus.
Esminis geb jimas
Savarankiškai suplanuoti ir atlikti steb jimus ir bandymus. Saugiai ir k rybiškai naudoti mokyklines
gamtos tyrimo priemones, buitinius prietaisus ir medţiagas. vertinti mas s, temperat ros, t rio
matavimo paklaidas.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
1.1.Surasti ir tinkamai
1.1.1 Surasti reikiam cheminio pob dţio informacij , j analizuoti,
apdoroti cheminio
apibendrinti ir vertinti.
pob dţio informacij .
1.1.2. Suprasti mokslo populiariuosius tekstus, prasmingai vartoti
chemijos terminus ir s vokas.
1.2. Paaiškinti mokslinio
1.2.1. Paaiškinti mokslinio paţinimo proces nuo reiškini steb jimo
paţinimo principus. Nauj
iki j paaiškinimo.
fakt atradim ir teorij
1.2.2. Paaiškinti kaip nauji atradimai gali takoti mokslini ties kait
kait sieti su mokslo ties
kintamumu.
1.3. Prasmingai taikyti
1.3.1*. Taikyti chemijos ţinias aiškinant gamtos reiškinius,
gytas chemijos ţinias
diskutuojant mokslin mis temomis ir sprendţiant gyvenimiškas
praktikoje ir kasdien je
problemas.
veikloje.
1.3.2. Atlikti steb jimus ir bandymus pagal išpl stinio kurso
program .
1.3.3. Savarankiškai parinkti tyrimams reikiam laboratorin rang
bei prietaisus, medţiagas, pasigaminti tirpalus, tiksliai atlikti
matavimus, mok ti apskaičiuoti procentus, vidurkius, santykius.
Analizuoti ir matematiškai apdoroti tyrim duomenis, gautus
duomenis pateikti lentel mis, diagramomis bei grafikais, skaityti
daryti argumentuotas išvadas, rengti pranešim ar referat .
1.4. Analizuoti mokslin s
1.4.1*. Apib dinti gamt ir jos reiškinius kaip bendr gamtos moksl
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paţangos ir technologij
vystimosi tak
visuomen s raidai ir
gyvenimo kokybei.

tyrim objekt .
1.4.2. Pateikiant pavyzdţi , paaiškinti kaip keit si mokslo paţangos ir
technologij vystymasis, nurodyti teigiam sias ir neigiam sias
vystymosi puses.
1.4.3. Pateikti Lietuvoje veikianči chemijos ir biochemijos moni
pavyzdţi ; aptarti j tak šaliai ir regionui, apib dinti karjeros
galimybes chemijos pramon je.
2. Atomin teorija. Cheminis periodiškumas

Nuostatos
Suvokti ryš tarp medţiag mikroskopin s sandaros ir medţiag savybi .
Esminis geb jimas
Naudojantis periodin je element lentel je pateikta informacija paaiškinti atomo sandar ir
cheminius ryšius.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
2.1. Apib dinti atomo
2.1.1. Apib dinti pirm j keturi period element atom sandar ,
sandar .
nurodant proton skaiči branduolyje ir elektron skaiči kiekviename
sluoksnyje.
2.1.2. Nustatyti neutron skaiči branduolyje, kai nurodytas mas s
skaičius. Apib dinti izotopus, pateikti j pavyzdţi .
2.1.3. Apib dinti radioaktyvumo reiškin .
2.1.4. Nurodyti radioaktyvi j izotop taikymo galimybes medicinoje
ir moksliniuose tyrimuose.
2.1.5. Paaiškinti skirtum tarp mas s skaičiaus ir elemento atomin s
mas s.
2.2. Naudotis periodin je
2.2.1. Paaiškinti periodin s element lentel s strukt r remiantis
element lentel je pateikta šiuolaikiniu periodiniu d sniu ir atomo sandara.
informacija.
2.2.2. Susieti cheminio elemento periodo ir grup s numerius su
elektron sluoksni skaičiumi ir valentini elektron kiekiu.
2.2.3. Paaiškinti, kaip kinta oksid r gštin s ir bazin s savyb s
priklausomai nuo oksid sudarančio elemento pad ties periodin je
lentel je.
2.2.4. Paaiškinti kaip kinta chemini element atom spindulys,
elektrinis neigiamumas, metališkosios ir nemetališkosios savyb s
periodo ir grup s ribose.
2.2.5. Paaiškinti, kaip kinta nemetal vandenilini jungini r gštin s ir
bazin s savyb s priklausomai nuo nemetalo pad ties periodin je
lentel je.
2.2.6. Prognozuoti pagrindini grupi element b dinguosius
oksidacijos laipsnius remiantis valentini elektron skaičiumi.
2.2.7. Nurodyti IV periodo pereinam j element oksid r gštini ,
bazini ir amfoterini savybi priklausomyb nuo elemento
oksidacijos laipsnio.
2.3. Paaiškinti jonin ,
2.3.1. Paaiškinti s vokas atomas, jonas, molekul , formulinis vienetas.
kovalentin nepolin ,
2.3.2. Apib dinti elektronin s sandaros pokyčius kai atomas virsta
kovalentin polin ir
jonu.
koordinacin ryšius.
2.3.3. Paaiškinti joninio ryšio susidarym ir pateikti susidarymo
pavyzdţi .
2.3.4. Paaiškinti cheminio ryšio tipo susiejant su besijungianči
chemini element metališkumu ar nemetališkumu bei elektrinio
neigiamumo skirtumu.
2.3.5. Paaiškinti kovalentinio nepolinio ir kovalentinio polinio ryši
susidarym , pateikti susidarymo pavyzdţi .
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2.3.6. Paaiškinti koordinacinio ryšio susidarym H3O+ ir NH4+
jonuose.
2.3.7. Paaiškinti jonini (pvz., NaCl), iš molekuli sudaryt
kovalentini (pvz., CO2) ir molekuli neturinči kovalentini (pvz.,
SiO2, deimanto, grafito) jungini savybi skirtumus, siejant šiuos
skirtumus su jungini sandara.
3. Chemin s reakcijos ir energija
Nuostatos
Suvokti chemini reakcij energetin svarb , b tinyb racionaliai naudoti energetinius resursus bei
taršos pasekmes.
Esminis geb jimas
Klasifikuoti ir apib dinti chemines reakcijas pagal šilumin efekt , skaičiuoti pagal pateiktas
termochemines reakcijos lygtis.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
3.1. Apib dinti chemines
3.1.1. Paaiškinti, kad medţiagoms reaguojant vieni ryšiai nutraukiami,
reakcijas pagal šilumin
o kiti susidaro.
efekt . Spr sti uţdavinius, 3.1.2*. Paaiškinti, kad fotosintez yra endoterminis, o degimo reakcija
naudojantis
ir kv pavimas – egzoterminiai procesai. Paaiškinti ši proces svarb
termochemin mis
gyvybei.
lygtimis.
3.1.3. Paaiškinti, kad reakcijos šiluminis efektas priklauso nuo
chemini ryši nutraukimui sunaudotos ir cheminiams ryšiams
susidarant išskirtos energijos skirtumo.
3.1.4. Paaiškinti, kad medţiagoms reaguojant energija nei sukuriama,
nei sunaikinama.
3.1.5. Paaiškinti, k rodo termochemin lygtis ir pritaikyti j išskirtos
arba sunaudotos šilumos kiekiui apskaičiuoti bei medţiagos kiekiui
apskaičiuoti, jei ţinomas šilumos kiekis.
3.1.6. Pateikti endotermini ir egzotermini proces ir j taikymo
pavyzdţi (pvz., degimo reakcija, šaldomieji mišiniai).
3.1.7*. Paaiškinti iškastinio kuro svarb šiuolaikinei energetikai.
Paaiškinti degimo produkt tak aplinkai ir b tinyb ieškoti
alternatyvi energijos šaltini .
4. Chemini reakcij greitis ir chemin pusiausvyra
Nuostatos
Dom tis technologin mis problemomis ir j sprendimo galimyb mis.
Esminis geb jimas
Apib dinti chemini reakcij greit lemiančius veiksnius, greičio svarb gamybos ir gyvyb s
procesuose, pusiausvirosios b senos susidarym .
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
4.1. Analizuoti svarbiausi
4.1.1. Paaiškinti reakcijos greičio s vok . Pateikti l t ir greit
reakcijos greit lemianči
chemini reakcij pavyzdţi .
veiksni tak .
4.1.2. Paaiškinti chemini reakcij greičio priklausomyb nuo
reagent prigimties.
4.1.3. Paaiškinti, kaip reakcijos greitis priklauso nuo reaguojanči
daleli susid rimo daţnio.
4.1.4. Paaiškinti, kaip kinta chemin s reakcijos greitis keičiantis
koncentracijai ir temperat rai.
4.1.5. Paaiškinti, kad duj sl gis susidaro d l duj molekuli sm gi
indo sieneles. Paaiškinti ryš tarp duj sl gio ir koncentracijos.
4.1.6. Paaiškinti, kaip kinta chemin s reakcijos greitis keičiantis
dujini medţiag sl giui, kiet j medţiag paviršiaus plotui.
4.1.7. Apib dinti katalizatori ir ferment veikim , pateikti j
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4.2. Apib dinti chemini
reakcij gr ţtamum ir
chemin pusiausvyr .

4.3. Spr sti uţdavinius,
naudojant pusiausvyros
konstant .
4.4. Apib dinti reakcijos
pusiausvyros pad ties
poslink , taikyti Le Šatelj
princip , keičiantis sl giui,
koncentracijai,
temperat rai.
4.5. Paaiškinti amoniako,
azoto r gšties ir sieros
r gšties gamyb .

naudojimo pavyzdţi .
4.1.8. Paaiškinti chemin s reakcijos mechanizmo s vok nagrin jant
metano chlorinimo susidarant chlormetanui ir vandenilio bromido bei
bromo prijungimo prie eteno pavyzdţius.
4.1.9*. Paaiškinti automobili katalizatori taikym maţinant aplinkos
tarš .
4.1.10. Praktiškai ištirti reakcijos greit pagal išsiskirianči duj t r .
4.2.1. Paaiškinti gr ţtamosios chemin s reakcijos s vok ir pateikti
pavyzdţi .
4.2.2. Paaiškinti tiesiogin s ir atvirkštin s reakcijos greičio kitim
vykstant reakcijai.
4.2.3. Apib dinti chemin pusiausvyr kaip dinamin b sen , kuriai
nusistov jus tiesiogin ir atvirkštin reakcijos vyksta vienodais
greičiais.
4.3.1. Uţrašyti pusiausvyros konstantos formul duotai homogeninei
reakcijai ir paaiškinti, k rodo pusiausvyros konstantos skaitin vert .
4.3.2. Apskaičiuoti medţiagos pusiausvir j arba pradin
koncentracij kai ţinomos dalies medţiag ir pradin s, ir
pusiausvirosios koncentracijos.
4.4.1. Paaiškinti pusiausvyros pad ties pasislinkim .
4.4.2. vertinti, kaip pasikeis pusiausvyrojo mišinio sud tis pakeitus
kurios nors medţiagos koncentracij , mišinio sl g , temperat r .
4.4.3. Paaiškinti katalizatoriaus tak gr ţtamosioms reakcijoms ir
paaiškinti, kod l katalizatorius nepakeičia pusiausvyros pad ties.
4.5.1. Uţrašyti chemines lygtis, paaiškinančias pramonin amoniako,
azoto r gšties ir sieros r gšties gamyb .
4.5.2. Paaiškinti amoniako, sieros r gšties ir azoto r gšties
technologin svarb , pateikti ši medţiag naudojimo pavyzdţi .
4.5.3. Paaiškinti sl gio, temperat ros ir atskir medţiag
koncentracijos tak amoniako sintez s reakcijos greičiui ir
pusiausvyros pad čiai.
4.5.4. Apib dinti optimalias s lygas, kurios taikomos pramoninei
amoniako sintez s reakcijai.
4.5.5. Apib dinti sieros(VI) oksido gavimo iš sieros(IV) oksido kaip
gr ţtam j reakcij gaminant sieros r gšt .
4.5.6*. Apib dinti gamtosaugines problemas, susijusias su amoniako,
azoto r gšties ir sieros r gšties gamyba.
5. R gštys ir baz s

Nuostatos
Suvokti vandeniniuose tirpaluose vykstanči reiškini vairov .
Esminis geb jimas
Paaiškinti procesus, vykstančius vandeniniuose tirpaluose. Paaiškinti r gšči ir bazi chemines
savybes.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
5.1. Nagrin ti procesus,
5.1.1. Apib dinti vandens molekul s sandar ir poliškum . Paaiškinti
vykstančius tirpinant
vandenilinio ryšio susidarym tarp vandens molekuli ir jo tak
medţiagas vandenyje,
fizin ms vandens savyb ms.
spr sti uţdavinius,
5.1.2. Paaiškinti temperat ros tak tirpimo greičiui ir ištirpstančios
vartojant koncentracijos
medţiagos kiekiui.
s vok .
5.1.3. Apib dinti medţiagos masin s(mas s) ir molin s koncentracij
reiškimo b dus. Spr sti uţdavinius vartojant koncentracijos s vok .
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5.2. Nagrin ti tirpaluose
vykstančius
neutralizacijos ir jon
main procesus.

5.3. Apib dinti tirpal
terp , naudotis
indikatoriais. Taikyti
pusiausvyros d sningumus
r gšči ir bazi tirpalams.

5.4. Klasifikuoti
medţiagas pagal medţiag
klases. Taikyti gytas
ţinias apie medţiag
savybes neorganin ms
medţiagoms atpaţinti

5.5. Apib dinti drusk
s veikos su vandeniu
reiškinius.

5.1.4. Paaiškinti elektrolit skilim jonus siejant su vandens
molekuli poliškumu.
5.1.5. Paaiškinti vandenini tirpal laidumo elektros srovei skirtumus
ir klasifikuoti medţiagas neelektrolitus, silpnuosius ir stipriuosius
elektrolitus.
5.1.6. Paaiškinti s vokas stiprioji r gštis, stiprioji baz , silpnoji
r gštis, silpnoji baz .
5.2.1. Nurodyti ir uţrašyti ar vyks main reakcija, kai pateiktos
reaguojančiosios medţiagos.
5.2.2. Sudaryti bendr sias, jonines ir sutrumpintas jonines reakcij
lygtis.
5.2.3*. Paaiškinti procesus, lemiančius vandens kietum . Nurodyti
pagrindinius vandens minkštinimo b dus.
5.2.4. Praktiškai atlikti main reakcijas tirpaluose.
5.3.1*. Nustatyti tirpalo terp , naudojantis indikatoriais ir pH skale.
5.3.2. Apib dinti vandens jonin sandaug .
5.3.3. Naudojantis pusiausvyros konstant Ka skaitine verte apib dinti
stipri sias ir silpn sias r gštis.
5.3.4. Paaiškinti, kaip tirpalo pH rodiklis susij s su vandenilio ir
hidroksido jon moline koncentracija.
5.3.5. Skaičiuoti pH stipri j r gšči ir bazi tirpaluose.
5.3.6*. Paaiškinti vandenilio jon koncentracijos svarb gyvybiniams
procesams.
5.3.7. Praktiškai nustatyti tirpalo terpes naudojantis indikatoriais.
5.4.1. Apib dinti r gštinius, bazinius, amfoterinius ir indiferentinius
oksidus, pateikti j pavyzdţi , uţrašyti r gšči ir bazi gavimo iš
oksid chemines lygtis.
5.4.2. Apib dinti nemetal vandenilini jungini r gštines ir bazines
savybes.
5.4.3. Apib dinti ir uţrašyti chemin mis lygtimis aliuminio oksido ir
hidroksido, cinko oksido ir hidroksido reakcijas su r gštimis ir
baz mis.
5.4.4*. Apib dinti svarbiausius oro, vandens ir dirvoţemio taršos
šaltinius ir j ţal aplinkai: statiniams, dirvoţemiui, augalams ir
gyv nams .Si lyti b dus, maţinančius tarš , pagrindţiant tausojanči
technologij k rimo ir aplinkosaugin s veiklos svarb .
5.4.5. Praktiškai atpaţinti karbonatus pagal duj išsiskyrim veikiant
r gštimis.
5.4.6. Praktiškai atpaţinti amonio jonus.
5.4.7. Praktiškai atpaţinti chlorid , bromid , jodid , fosfat , sulfat ir
karbonat jonus pagal b ding nuos d susidarym .
5.4.8. Praktiškai atpaţinti kalcio, bario, sidabro, vario(II) jonus pagal
b ding nuos d susidarym .
5.4.9. Praktiškai atpaţinti natrio ir kalio junginius pagal liepsnos
spalv .
5.5.1. Paaiškinti silpn j r gšči liekanos jon reakcij su vandeniu ir
nurodyti, kad ši drusk tirpalai bus baziniai.
5.5.2. Paaiškinti amonio jon reakcij su vandeniu ir nurodyti, kad
amonio drusk tirpalai bus r gštiniai.
5.5.3. Nurodyti, kad iš stipri j r gšči ir stipri j bazi susidariusi
drusk tirpalai yra neutral s.

52
6. Oksidacijos – redukcijos reakcijos ir j taikymas
Nuostatos
Suvokti chemini reakcij ir elektros srov s tarpusavio ryš .
Esminis geb jimas
Paaiškinti oksidacijos-redukcijos procesus ir nurodyti j taikymo praktikoje galimybes.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
6.1. Nagrin ti oksidacijos- 6.1.1. Apskaičiuoti elemento oksidacijos laipsn junginyje.
redukcijos procesus.
6.1.2. Nurodyti oksidatori ir reduktori pateiktoje oksidacijosredukcijos reakcijos lygtyje.
6.1.3. Išlyginti oksidacijos-redukcijos lygt elektron balanso b du.
6.1.4. Apib dinti degimo reakcij kaip greit oksidacijos-redukcijos
reakcij , nurodyti, kad degimo reakcijos yra priemon šilumai gauti.
6.1.5. Paaiškinti kaip vyksta metal reakcijos su neoksiduojančiomis
r gštimis (pvz. druskos r gštimi, praskiesta sieros r gštimi) ir uţrašyti
reakcij lygtis.
6.1.6. Paaiškinti vien metal išst mimo kitais iš vandenini tirpal
reakcijas, remiantis metal aktyvumo eile.
6.1.7. Paaiškinti vario ir sidabro reakcijas su oksiduojančiomis
r gštimis (koncentruota ir praskiesta azoto r gštimi ir koncentruota
sieros r gštimi) ir uţrašyti reakcij lygtis.
6.1.8. Paaiškinti aliuminio ir cinko reakcijas su r gšči ir bazi
tirpalais ir uţrašyti reakcij lygtis.
6.1.9. Paaiškinti IA ir IIA grupi metal reakcijas su vandeniu ir
uţrašyti reakcij lygtis.
6.2. Nagrin ti metal
6.2.1*. Paaiškinti metal korozij kaip l t oksidacijos-redukcijos
korozijos metu
reakcij ir paaiškinti korozijos ekonomin ţal .
vykstančius procesus ir
6.2.2*. Nurodyti geleţies korozijai vykti b tinas s lygas ir uţrašyti
reakcijos lygt .
nurodyti apsaugos nuo
6.2.3*. Nurodyti geleţies korozijos stabdymo b dus.
korozijos b dus.
6.3. Apib dinti elektroliz
6.3.1. Paaiškinti elektroliz s procesus, kurie vyksta natrio chlorido
ir numatyti susidarančius
lydale, nurodyti šio proceso technologin svarb .
produktus.
6.3.2. Paaiškinti vario(II) chlorido vandeninio tirpalo elektroliz esant
inertiniams elektrodams.
6.3.3. Paaiškinti vario(II) chlorido vandeniniame tirpale elektroliz s
metu vykstančius procesus, naudojant varinius elektrodus.
6.3.4. Nurodyti elektroliz s svarb gaunant ir gryninant metalus,
formuojant metal dangas.
6.3.5. Paaiškinti natrio chlorido vandeninio tirpalo elektroliz .
Nurodyti šio proceso technologin svarb .
6.3.6. Paaiškinti vario(II) sulfato vandeniniame tirpale elektroliz s
metu vykstančius procesus, naudojant inertinius elektrodus.
6.4. Apib dinti oksidacijos 6.4.1. Nurodyti galimyb oksidacijos-redukcijos reakcijas panaudoti
– redukcijos reakcij
elektros srovei generuoti.
taikym elektros srovei
6.4.2. Paaiškinti galvanini element veikim , naudojantis duotais
gauti.
piešiniais ir uţrašytomis reakcij lygtimis.
6.4.3. Paaiškinti kuro element veikim , naudojantis duotais piešiniais
ir uţrašytomis reakcij lygtimis.
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7. Organini jungini sandara, savyb s ir taikymas
Nuostatos
Suvokti organini jungini ir j savybi vairov siejant su anglies atomo galimybe sudaryti
grandines ir ţiedus junginiuose.
Esminis geb jimas
Klasifikuoti organinius junginius pagal funkcines grupes ir paaiškinti su funkcin mis grup mis
susijusias medţiag savybes.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
7.1. Apib dinti organini
7.1.1. Palyginti viengub j , dvigub j ir trigub j ryši tarp anglies
jungini sandaros
atom ilg ir tvirtum .
ypatumus. Skaityti,
7.1.2. Paaiškinti, kad d l valentinio sluoksnio elektron por
uţrašyti ir pavadinti
tarpusavio st mos keturi viengubieji ryšiai išsid sto aplink angl
organinius junginius pagal tetraedriškai, dvigubasis ir du viengubieji išsid sto plokštumoje 120°
IUPAC nomenklat r .
kampais, o trigubasis ir viengubasis arba du dvigubieji išsid sto
priešpriešais. Paaiškinti metano, etano, eteno, propeno, ir etino
molekuli erdvin sandar .
7.1.3. Paaiškinti homologin s eil s s vok .
7.1.4. Paaiškinti anglies atom grandin s pakait pad ties, dvigubojo
ryšio pad ties, cis ir trans izomerij .
7.1.5. Sudaryti nešakotos grandin s alkan , alken ir alkin
pavadinimus nuo C1 iki C10.
7.1.6. Sudaryti pavadinimus vairi angliavandenili , turinči metilo ir
etilo pakaitus arba iki dviej halogen atomus.
7.1.7. Apib dinti benzeno molekul s sandar , nurodant, kad formaliai
anglies atomai yra susijung ţied trimis viengubaisiais ir trimis
dvigubaisiais ryšiais, tačiau d l dvigub j ryši elektron pasklidimo
visoje molekul je, ryšiai tarp anglies atom suvienod ja.
7.1.8. Sudaryti pavadinimus benzeno homolog , turinči iki aštuoni
anglies atom molekul je. Ţinoti triavial j pavadinim stirenas.
7.1.9. Apib dinti alkoholi funkcin grup . Sudaryti soči j mono-,
di-, ir trihidroksili alkoholi pavadinimus. Ţinoti trivialiuosius
pavadinimus: etilenglikolis ir glicerolis.
7.1.10. Apib dinti aldehid funkcin grup . Sudaryti aldehid
pavadinimus. Ţinoti trivial j pavadinim formaldehidas.
7.1.11. Paaiškinti paprasčiausio ketono propanono skirtum nuo
aldehid , remiantis oksidacijos reakcijomis.
7.1.12. Apib dinti karboksir gšči funkcin grup . Sudaryti
monokarboksir gšči pavadinimus. Ţinoti trivialiuosius pavadinimus:
skruzdţi r gštis, acto r gštis, stearino r gštis.
7.1.13. Apib dinti esteri sandar . Sudaryti esteri , turinči iki 4
anglies atom , pavadinimus.
7.1.14. Apib dinti amin funkcin grup , paaiškinti s vokas pirminis,
antrinis, tretinis aminas. Sudaryti tradicinius metilo ir etilo grupes
turinči amin pavadinimus (netaikant IUPAC reikalavimo vartoti
pad ties nuorod N-).
7.1.15. Apib dinti aminor gšči funkcines grupes, sudaryti
pavadinimus, kai anglies atom grandin je yra iki trij atom .
7.2. Paaiškinti svarbiausi
7.2.1. Paaiškinti metano, eteno, etino, benzeno fizines ir chemines
angliavandenili savybes
savybes, nurodyti gavimo b dus ir naudojimo galimybes.
ir naudojim .
7.2.2. Apib dinti eten kaip organini jungini sintez s ir polimer
pramon s ţaliav , pateikti eteno naudojimo pavyzdţi .
7.2.3*. Nurodyti, kuriuos b dingiausius organinius junginius galima
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7.3. Klasifikuoti organini
medţiag reakcijas.

7.4. Paaiškinti alkoholi ,
karboksir gšči ir esteri
sandar ir savybes.

7.5. Paaiškinti polimerini
medţiag gavim ir
naudojim , siejant su
aplinkosaugos
problemomis.
7.6. Taikyti gytas ţinias
apie medţiag savybes
organin ms medţiagoms
atpaţinti.

išskirti iš gamtini duj ir naftos. Nurodyti iškastinio kuro r šis,
esančias Lietuvoje.
7.2.4. Paaiškinti, kaip kinta angliavandeniliai krekingo metu,
apib dinti naftos produkt naudojimo sritis.
7.2.5*. Nurodyti pagrindinius alternatyvios energijos šaltinius,
apib dinti j taikymo galimybes Lietuvoje.
7.3.1. Klasifikuoti organini medţiag reakcijas pakait , jungimosi,
eliminavimo (atsk limo) ir oksidacijas – redukcijos, pateikti ši
reakcij pavyzdţi .
7.3.2. Paaiškinti alkoholi , aldehid ir karboksir gšči gavimo vienas
iš kito b dus naudojantis oksidacijos-redukcijos reakcijomis.
7.4.1. Klasifikuoti alkoholius pirminius, antrinius ir tretinius.
7.4.2. Apib dinti alkoholius kaip junginius, galinčius dalyvauti
eliminavimo (atsk limo), pakait ir oksidacijos-redukcijos reakcijose,
pateikti toki reakcij pavyzdţi .
7.4.3*. Paaiškinti metanolio, etanolio ir etandiolio poveik organizmui,
nurodyti ši alkoholi taikym chemijos pramon je ir buityje.
7.4.4. Apib dinti fizines ir chemines metano, etano ir oktadekano
r gšči savybes, gavim ir taikym .
7.4.5. Paaiškinti vandenilinio ryšio susidarym alkoholiuose ir
karboksir gštyse.
7.4.6. Paaiškinti karboksir gšči reakcij su hidroksidais, baziniais
oksidais, druskomis (karbonatais).
7.4.7. Uţrašyti paprasčiausi esteri susidarymo ir j hidroliz s lygtis,
pavadinti reaguojančias ir susidarančias medţiagas.
7.4.8*. Pateikti esteri , kaip tirpikli , naudojimo pavyzdţi maisto
pramon je, parfumerijoje.
7.4.9. Praktiškai pagaminti ester iš alkoholi ir karboksir gšči (pvz.,
iš etanolio ir etano r gšties).
7.5.1. Paaiškinti polimerini medţiag susidarymo principus
(jungimosi polimerizacija, polikondensacija, kopolimerizacija).
7.5.2*. Paaiškinti gamtinio kaučiuko sandar ir sintetinio kaučiuko
gavim , remiantis izopreninio ir chloropreninio kaučiuko pavyzdţiais.
7.5.3. Paaiškinti plastik naudojimo privalumus ir tr kumus.
7.5.4*. Paaiškinti gamtosaugines problemas, susijusias su plastik
naudojimu, pateikti ši problem sprendimo b dus.
7.6.1. Praktiškai atpaţinti alkenus pagal permanganato tirpalo spalvos
pokyt .
7.6.2. Praktiškai atpaţinti polihidroksilius alkoholius vario(II)
hidroksidu.
7.6.3. Praktiškai atpaţinti aldehidus vario(II) hidroksidu arba
sidabro(I) oksido amoniakiniu tirpalu.
8. Gyvyb s chemija

Nuostatos
Atsakingai elgtis su gyv ja ir negyv ja gamta, j saugoti ir racionaliai naudoti jos išteklius.
Esminis geb jimas
Paaiškinti biologiškai svarbi organini medţiag sandar ir savybes.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
8.1. Paaiškinti riebal
8.1.1. Nurodyti, kad riebalai yra glicerolio ir riebal r gšči esteriai.
sandar ir biologin
8.1.2. Paaiškinti gyvulini ir augalini riebal sandaros skirtumus.
svarb .
8.1.3. Uţrašyti riebal hidroliz s lygtis, apib dinti gaunamus
produktus. Paaiškinti muilo gamyb .
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8.2. Paaiškinti amin ir
aminor gšči , baltym
sandar ir savybes.

8.3. Paaiškinti
angliavandeni –
gliukoz s, fruktoz s,
sacharoz s, krakmolo ir
celiulioz s susidarym ir
biologin reikšm .

8.4. Paaiškinti
nukleor gšči biologin
reikšm ir bendriausius
sandaros ypatumus.
8.5. Paaiškinti maisto
pried ir papild tak
ţmogaus sveikatai, aptarti
vartojimo mastus.

8.1.4. Paaiškinti riebal energetin reikšm organizmui.
8.1.5. Nurodyti ryš tarp riebal naudojimo maistui ir organizmo
polinkio susirgti širdies ir kraujagysli ligomis.
8.2.1. Nurodyti b dingiausias amin savybes, j gavimo ir taikymo
b dus.
8.2.2. Apib dinti b dingiausias aminor gšči fizikines ir chemines
savybes.
8.2.3. Uţrašyti dipeptido susidarymo reakcijos lygt .
8.2.4. Atpaţinti peptidin ryš strukt rin se baltym formul se.
8.2.5. Apib dinti pirmin ir antrin baltym strukt ras.
8.2.6. Paaiškinti vandenilinio ryšio svarb antrinei baltym strukt rai.
8.2.7. Uţrašyti baltym hidroliz s lygt , apib dinti gaunamus
produktus.
8.2.8. Apib dinti baltym hidroliz ir apykait organizme.
8.3.1. Nurodyti funkcines grupes gliukoz s ir fruktoz s sutrumpintose
strukt rin se formul se.
8.3.2. Paaiškinti ciklini gliukoz s ir fruktoz s molekuli susidarym .
8.3.3*. Uţrašyti bendr sias gliukoz s susidarymo fotosintez s metu ir
gliukoz s oksidacijos kv pavimo procese lygtis.
8.3.4*. Apib dinti fotosintez s svarb gliukoz s sintezei ir deguonies
regeneracijai.
8.3.5. Nurodyti, kad sacharoz yra gliukoz s ir fruktoz s junginys.
8.3.6. Uţrašyti gliukoz s polikondensacijos reakcijas, susidarant
krakmolui ir celiuliozei.
8.3.7. Apib dinti krakmolo hidroliz s reakcij ir jos reikšm
organizmui.
8.4.1. Naudojantis pateiktomis schemomis paaiškinti nukleor gšči
sandar .
8.4.2. Paaiškinti vandenilinio ryšio reikšm nukleor gštyse.
8.4.3. Nurodyti nukleor gšči biologin reikšm .
8.5.1. Pateikti vairi maisto pried ir papild pavyzdţi .
8.5.2. Paaiškinti maisto pried naudojimo prieţastis.
8.5.3. Nurodyti kok poveik ţmogaus organizmui gali tur ti vartojami
maisto papildai.
9. Šiuolaikiniai tyrimo metodai

Nuostatos
K rybiškai ir saugiai tyrin ti gamtos reiškinius.
Esminis geb jimas
Apib dinti chemijoje taikomus tyrimo metodus.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
9.1. Taikyti gytas ţinias
9.1.1. Paaiškinti titravimo metodo esm ir taikyti š metod praktiškai.
apie medţiagos
9.1.2. Paaiškinti, kaip tirpalo spalvos intensyvumas susij s su
koncentracij tirpale,
medţiagos koncentracija ir tirpalo sluoksnio storiu.
siejant su koncentracijos
reiškimo b dais.
9.2. Apib dinti medţiag
9.2.1.Nurodyti, kad organin se medţiagose esančias funkcines grupes
sandaros tyrimo metodus.
galima atpaţinti pagal b ding infraraudonosios spinduliuot s sugert .
9.2.2. Paaiškinti, kad d l branduoli magnetini savybi medţiaga gali
s veikauti su stipriu išoriniu magnetiniu lauku ir ši s veik galima
panaudoti b dingoms atom grup ms junginiuose nustatyti.
9.2.3. Apib dinti Rentgeno spinduliuot ir paaiškinti, kad atom
išsid stymo tvark kristalin se medţiagose galima nustatyti pagal tai,
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kaip šios medţiagos pakeičia Rentgeno spinduliuot s sklidimo krypt .
9.2.4. Nurodyti masi spektrometro taikymo sritis.
9.2.5. Pateikti medţiag fizikini tyrimo metod taikymo praktikoje
pavyzdţi .
10. Aplinkos chemija
Nuostatos
Suvokti ţmogaus ir gamtos tarpusavio priklausomyb .
Esminis geb jimas
Taikyti chemijos ţinias realiems gamtiniams procesams apib dinti
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
Šios veiklos srities ţinios ir supratimas integruoti kitas veiklos sritis
ir paţym tos ţvaigţdute, pvz. 3.1.7.*
6.4.2.2. Turinio apimtis
Šioje dalyje smulkiau nurodomas vis veiklos sriči chemijos išpl stinio kurso turinys.
6.4.2.2.1. Chemijos metodologija
Gamtos pasaulio vienov , vairov , sud tingumas ir harmonija. Chemijos ir kit gamtos
moksl tarpusavio ryšys. Istorin chemijos mokslo raida.
Chemijos ir biochemijos mokslo laim jim taka technikos, technologij , ekonominei ir
socialinei visuomen s gyvenimo raidai, gamtai, socialinei ir kult rinei aplinkai. Kritiškas chemijos
ir kit gamtos moksl bei taikom technologij visuomen s reikm ms vertinimas. Chemijos ir
biochemijos mokslas ir pramon Lietuvoje, karjeros galimyb s.
Mokslinis gamtos reiškini paţinimas: informacijos rinkimas ir apibendrinimas, klausim
(problem ) formulavimas, bandymai (planavimas, atlikimas, rezultat apdorojimas), hipotezi
formulavimas, hipotezi tikrinimas naujais bandymais. Tyrimo rezultat ir surinktos informacijos
pateikimas: pranešimo ar referato rengimas. Mokslini ţini s lygiškumas ir nuolatin kaita.
6.4.2.2.2. Atomin teorija. Cheminis periodiškumas
Atomo sandara: svarbiausios elementariosios dalel s. Atomo sandara. Izotopai, bendras
supratimas apie j taikym medicinoje, chemini reakcij tyrimuose ir pan. Bendras supratimas
apie radioaktyvum . Pirm keturi period element atom sandara. Šiuolaikin periodinio d snio
formuluot . Element savybi periodiškumas. Periodin element lentel . Periodai, grup s,
valentini elektron skaičius atome.
Cheminiai ryšiai: cheminio ryšio susidarymas. Joninis ryšys ir joniniai junginiai. Formulinis
vienetas.
Kovalentinio ryšio susidarymas: nepolinis, polinis ir koordinacinis ryšiai. Molekulin s ir
nemolekulin s sandaros kovalentiniai junginiai.
6.4.2.2.3. Chemin s reakcijos ir energija
Chemini ryši energija ir chemini reakcij endotermiškumas bei egzotermiškumas.
Chemin s reakcijos ir j šiluminis efektas. Termochemin s lygtys. Energijos tverm s d snis.
Endotermini ir egzotermini proces praktinis taikymas. Iškastinis kuras, problemos, susijusios su
jo deginimu.
6.4.2.2.4. Chemini reakcij greitis ir chemin pusiausvyra
Chemin s reakcijos greitis. Chemin s reakcijos greičio priklausomyb nuo reagent
prigimties, koncentracijos, sl gio, paviršiaus ploto ir temperat ros. Katalizatori , ferment taka
chemin s reakcijos greičiui, aptariamos j naudojimo galimyb s kasdieniame gyvenime, reikšm
gamtai ir ţmogui. Chemini reakcij gr ţtamumas. Pusiausvyros konstanta. Paprasčiausi
skaičiavimai naudojant pusiausvyros konstant . Le Šatelj principas. Pramonin amoniako sintez .
Sieros r gšties gamyba. Azoto r gšties gamyba. Chemin s kinetikos ir pusiausvyros d sningum
panaudojimas valdant šiuos pramonin s sintez s procesus.
6.4.2.2.5. R gštys ir baz s
Vandens molekul s sandara, vandenilinio ryšio taka vandens fizikin ms savyb ms. Tirpal
koncentracijos reiškimo b dai. vairi veiksni taka tirpimo greičiui ir ištirpstančios medţiagos
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kiekiui. Bendrosios r gšči ir bazi savyb s. R gšči ir bazi gavimas iš oksid bei nemetal
vandenilini jungini . Savaiminis vandens skilimas jonus, vandens jonin sandauga. pH skal .
Indikatoriai. pH ryšys su H+ ir OH– jon molin koncentracija, vandenilio jon koncentracijos
svarba biologiniams procesams. Medţiag skilimas jonus. Stipriosios ir silpnosios r gštys ir
baz s. R gšči ir bazi stiprumo apib dinimas pusiausvyros konstantomis. pH skaičiavimas
stipri j r gšči ir bazi tirpaluose. pH skaičiavimas silpn j r gšči ir amoniako tirpaluose.
Neutralizacijos ir kitos main reakcijos tirpaluose, j vyksmo kriterijai. Reakcij uţrašymas
bendrosiomis, jonin mis ir sutrumpintosiomis jonin mis lygtimis. Vandens kietumo prieţastys,
vandens minkštinimo. Drusk hidroliz , drusk tirpalo terp s nustatymas. Jon atpaţinimas. Oro,
vandens ir dirvoţemio tarša: pagrindiniai taršos šaltiniai (automobiliai, pramon , ţem s kis), taršos
pasekm s gyvenimo kokybei, taršos maţinimo b dai, gyvenamosios aplinkos ekologizavimo
problemos, j sprendimo b dai.
6.4.2.2.6. Oksidacijos redukcijos reakcijos ir j taikymas
Oksidacijos-redukcijos reakcijos, j lyginimas. Pavadavimo reakcijos. Oksiduojančios azoto
ir koncentruotos sieros r gšties savyb s, kai šios r gštys reaguoja su metalais. Metal korozija ir
degimo reakcija – l tos ir greitos oksidacijos pavyzdţiai. Elektroliz ir galvaniniai elementai.
Išlydyt medţiag ir vandenini tirpal elektroliz . Elektros energijos gavimas galvaniniuose
elementuose, akumuliatoriuose.
6.4.2.2.7. Organini jungini sandara, savyb s ir taikymas
Organini jungini sandara: viengubieji, dvigubieji ir trigubieji ryši ilgis ir ryšio energija.
Organini jungini erdvin sandara. Izomerija. IUPAC organini jungini nomenklat ra.
Pagrindin s organini jungini klas s ir j funkcin s grup s.
Organini jungini savyb s ir taikymas: b dingiausios angliavandenili (alkan , alken ,
alkin , alkadien ) savyb s ir gavimas. Angliavandenili naudojimas energijai išgauti ir naujoms
medţiagoms sintetinti. Halogenint alkan gavimas ir panaudojimas naujiems junginiams sintetinti.
Alkoholiai, j savyb s, naudojimas. Aldehidai ir ketonai, j sandara ir savyb s.
Karboksir gštys ir esteriai, j sandara ir savyb s. Metano, etano ir oktadekano r gštys.
Organini medţiag – alken , aldehid , polihidroksili alkoholi ir r gšči atpaţinimas.
Nesočiosios r gštys. Polimerin s medţiagos. Svarbiausi polimerai, b dingiausios j savyb s ir
taikymas.
6.4.2.2.8. Gyvyb s chemija
Augaliniai ir gyvuliniai riebalai, riebal hidroliz , biologin riebal reikšm . Muilo gamyba.
Aminai ir aminor gštys, j sandara ir savyb s. Aminor gšči polimerizacija, baltymai, j hidroliz .
Peptidinis ryšys. Pirmin baltym strukt ra. Antrin baltym strukt ra. Baltym biologin reikšm .
Gliukoz s ir fruktoz s funkcin s grup s. Bendras supratimas apie ciklini gliukoz s ir fruktoz s
molekuli susidarymas. Bendras supratimas apie fotosintez s svarb gliukoz s sintezei ir deguonies
regeneracijai. Sacharoz – gliukoz s ir fruktoz s dimeras. Gliukoz s polimerizacija, krakmolas ir
celiulioz , j biologin reikšm . Gliukoz s oksidacija – organizmo energijos šaltinis.
Angliavandeni vartojimas maistui, pramonei. Bendriausias supratimas apie nukleor gči sandar ,
biologin reikšm , vandenilini ryši svarb DNR sandarai. Maisto priedai ir papildai, j tak
ţmogaus sveikatai, aptariami vartojimo mastai.
6.4.2.2.9. Šiuolaikiniai tyrimo metodai
Medţiag koncentracijos nustatymas titruojant ir pagal tirpalo spalvos intensyvum .
Medţiag
sandaros tyrimas spektroskopiniais metodais (bendriausias supratimas apie
infraraudon j , Rentgeno, branduoli magnetinio rezonanso spektroskopij ). Šiuolaikini tyrimo
metod taikymas pramon je, medicinoje, kriminalistikoje ir t.t.
6.4.2.2.10. Aplinkos chemija
Šios veiklos srities turinys integruotas aukščiau pateikt veiklos sriči turin .
6.4.2.3. Vertinimas
6.4.2.3.1. Toliau pateikiami apibendrinti kokybiniai mokini ţini , supratimo ir geb jim
vertinimo aprašai. Pagal juos mokytojas numato mokini pasiekim vertinimo kriterijus.
Patenkinamas lygis, vertinant paţymiu, atitinka 4-5, pagrindinis – 6-8, aukštesnysis 9-10 bal .
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6.4.2.3.2. Mokini pasiekim lygi poţymiai
Pasiekim
lygiai
Patenkinamas
Pagrindinis
Pasiekim
sritys
Turi esmini ţini apie Remdamasis dalykin mis
chemij bei paaiškina
ţiniomis paaiškina
reiškinius ir procesus
chemini reiškini ir
Ţinios ir
prastin se situacijose.
proces esm prastin se
supratimas
Skiria ir tinkamai
situacijose.
vartoja pagrindines
Skiria ir lygina, tinkamai
chemijos s vokas.
vartoja chemijos s vokas.
Bando taikyti cheminius Taiko cheminius
d sningumus bei
d sningumus bei
chemines lygtis
chemines lygtis
paţ stamo konteksto
paţ stamo konteksto
uţduoči sprendimui.
uţduoči sprendimui.
Kelia hipotezes, pagal
Kelia hipotezes,
Taikymas
aprašym savarankiškai savarankiškai atlieka
atlieka gamtos tyrimus, gamtos tyrimus, juos
padedamas juos
planuoja, išsako savo
planuoja, išsako savo
id jas, formuluoja
id jas.
išvadas.
Susieja keli gamtos
Argumentuotai diskutuoja
moksl ţinias, remiasi
klausimais neturinčiais
analogija ir bando
vienareikšmiško
taikyti d snius
atsakymo, modeliuoja ir
problemoms spr sti.
vertina problemines
Problem
situacijas, pasirenka
sprendimas
tinkamas strategijas joms
spr sti. Vertina mokslo ir
technologij poveik
aplinkai, atsiţvelgiant
ekologinius veiksnius.
Tinkamai vartoja
Tikslingai ir tinkamai
pagrindines chemijos
vartoja chemijos s vokas,
s vokas, taiko d snius.
taiko d snius. Aptariant
Geba suformuluoti
cheminius reiškinius,
Gamtamokslinis
atsakym .
chemijos mokslo
komunikavimas
pasiekimus,
argumentuotai išsako
savo nuomon , sklandţiai
reiškia mintis.
Savarankiškai pasirenka Ţino savo asmenines
tinkamus mokymosi
savybes, padedančias
šaltinius, mokymosi
mokytis chemijos. Kelia
veikl planuoja ir
mokymosi tikslus,
Mok jimas
vertina, taiko tinkamas
planuoja mokymosi
mokytis
chemijos mokymosi
veikl , taiko vairias
strategijas, bando
mokymosi strategijas,
apm styti mokymosi
apm sto mokymosi
proces .
proces .

Aukštesnysis
Papildo, išplečia,
tinkamai vertina
chemijos s vokas.
Suvokia vis chemijos
veiklos sriči
integralum .
Pasirenka ir taiko
racionalius uţduoči
sprendimo b dus.
Ieško alternatyv
iškeltai hipotezei rodyti.
Remdamiesi gautomis
išvadomis, kelia naujas
hipotezes, planuoja
tyrim .

Analizuoja, vertina ir
argumentuotai sprendţia
iškeltas gamtamoksles
problemas, prognozuoja,
kelia naujas hipotezes.
Vertina mokslo ir
technologij poveik
aplinkai, atsiţvelgiant
socialinius ir
ekologinius veiksnius.
Argumentuotai
pagrindţiant
suformuluot atsakym
geba taikyti ne tik
chemijos reikšmines
s vokas ir simbolius, bet
ir kit moksl
naudojam
terminologij .
Tinkamai vertindamas
savo mokymosi
galimybes, susikuria tik
sau tinkam mokymosi
sistem padedanči
siekti uţsibr ţt
rezultat ..
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V. FIZIKA
7. Fizika – gamtamokslinio ugdymo dalis
7.1. Dalyko paskirtis
7.1.1. Fizikos kursas vidurin je mokykloje skirtas t sti gamtamokslin s ir bendr j
kompetencij ugdym , prad t pagrindin je mokykloje, nuodugniau nagrin jant pagrindines
klasikin s ir moderniosios fizikos sritis. Mokiniai pl toja geb jimus taikyti fizin pasaul
aiškinančias ţinias ir gamtos tyrim metodus siekiant atsakyti iškylančius klausimus, ieškoti
rodymais pagr st išvad bei sprendim , suprasti ţmogaus veiklos sukeltus pokyčius gamtoje.
Ugdomos vertybin s nuostatos imtis asmenin s atsakomyb s uţ aplinkos išsaugojim , tausoti savo
ir kit ţmoni sveikat . Mokiniai ugdomi kaip visaverčiai piliečiai pasireng t sti mokym si,
siekiant gyti specialyb , kuriai reikia fizikos ţini .
7.1.2. Fizikos programa apima svarbiausias fizikos mokslo ţinias. Vidurin je mokykloje
mokydamiesi fizikos mokiniai gal s gyti ţini , supratimo, išsiugdyti geb jim ir susiformuoti
vertybines nuostatas, kurios leist kiekvienam mokiniui suvokti esminius supančio pasaulio
d sningumus, vyksmus bei reiškinius, j tarpusavio ryšius, geb ti taikyti mokslo id jas aiškinant
supanči aplink . Fizikos kursas skirtas pad ti mokiniui siekti gamtamokslinio raštingumo, suvokti,
kad tik visapusiškai išprus s pilietis gali deramai dalyvauti šiuolaikin s visuomen s gyvenime.
Esminiai geb jimai ugdomi visapusiškai analizuojant fizikinius reiškinius, stebint ir atliekant
bandymus.
7.1.3. Vidurin s mokyklos fizikos programa papildo ir pagilina pagrindin je mokykloje
nagrin t fizikos mokom j medţiag . Programoje numatomas kit dalyk pamokose gyt ţini ir
geb jim integravimas fizikos mokym si, taip optimizuojant mokymosi proces .
7.1.4. Vidurin je mokykloje mokiniai gali mokytis fizikos pagal bendrojo arba išpl stinio
kurso program , o gali ir visai jos nesimokyti.
7.1.5. Bendrojoje fizikos programoje numatomi tikslai ir uţdaviniai, strukt ra, integravimo
galimyb s, ugdymo gair s, mokymosi aplinka, bendrojo ir išpl stinio kurs mokini pasiekimai,
turinio apimtis, vertinimas. Bendrojoje programoje pateikiami mokini pasiekimai (ţinios ir
supratimas, geb jimai, nuostatos), kuri tikimasi baigiant XII klas . Mokytojai, atsiţvelgdami
mokini poreikius, geb jimus ir pasiekim lyg , mokymo(si) s lygas mokykloje, bendr j
program reikalavimus, pritaiko fizikos ugdymo turin klasei (mobiliai grupei) ir pavieniams
mokiniams.
7.2. Tikslas, uţdaviniai, strukt ra
7.2.1 Tikslas – sudaryti galimyb visiems, pasirinkusiems fizikos dalyko mokym si,
mokiniams pl toti gamtamokslin kompetencij , nuodugniau nagrin jant pagrindines klasikin s ir
moderniosios fizikos sritis.
7.2.2. Uţdaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:
7.2.2.1. tyrin dami ir analizuodami fizikinius gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinius
išsiugdo mokslin pasaul vok ir atsaking poţi r
aplink , gamt , gyvyb , pl toja ir gilina
ţemesn se klas se gytus geb jimus, tobulina kritin m stym , problem sprendim , reali mokslo
galimybi suvokim , savarankiškum , pl toja k rybingum ir vaizduot , mokosi suvokti fizinio
pasaulio vientisum ;
7.2.2.2. kelia klausimus ir hipotezes, planuoja steb jimus ir bandymus ir, saugiai
naudodamiesi laboratorine ranga ir medţiagomis, juos atlieka, apibendrina gautus duomenis,
vertina j tikslum ir patikimum , matavimo paklaidas, pastebi ir ištaiso klaidas, formuluoja
pagr stas išvadas;
7.2.2.3. modeliuoja paprasčiausius gamtos reiškinius bei procesus, sprendţia praktinius
fizikos mokslo uţdavinius, pritaikydami kit mokom j dalyk ţinias bei geb jimus;
7.2.2.4. aiškinasi fizikos mokslo ir jo laim jimais kuriam technologij vaidmen ţmonijos
gyvenime, j ryš su gamtine, socialine ir kult rine aplinka ir taiko gytas fizikos mokslo ţinias ir
geb jimus sprendţiant vairias kasdienio gyvenimo, aplinkotyros, aplinkosaugos ir darnaus
vystymosi problemas;
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7.2.2.5. dom damiesi moderniosiomis technologijomis, m s šalies prioritetin mis fizini ir
technologijos moksl pl tot s kryptimis, susipaţ sta su profesijomis, kurioms reikia fizikos ţini ir
geb jim ;
7.2.2.6. pasirengia studijoms aukštojoje mokykloje.
7.2.3. Dalyko strukt ra

Išpl stinis kursas

Bendrasis kursas

Branduolys

Valstybinis
egzaminas

Pagal bendr j
kurs 40 proc.
egzamino
tašk

7.2.3.1. Dalyko strukt ra ir s ryšis su valstybiniu fizikos brandos egzaminu.
7.2.3.2. Bendrasis kursas, apimantis fizikos pagrindus, suteikia tik minimal fizikin
išprusim , b tin baigiančiajam vidurin mokykl , padeda suvokti pagrindin klasikin s ir
moderniosios fizikos problematik , istorin šio mokslo raid ir jo reikšm ţmogui. Šiame kurse
nenumatyta nuodugniau analizuoti sud ting fizikos klausim , spr sti sud ting uţdavini ir atlikti
tyrim , reikalaujanči išsamesni matematikos ţini bei geb jim . Šis kursas gal t sudominti
mokinius, kurie domisi praktiniais fizikos mokslo pritaikymais.
7.2.3.3. Išpl stinio fizikos kurso programa suteikia mokiniams galimyb pasirengti fizini ,
tarpdalykini moksl (biomedicinos, fizikin s chemijos, bioinformatikos ir kt.), technologij
studijoms aukštojoje mokykloje. Šiame kurse numatyta nuodugniau analizuoti sud tingesnius
fizikos klausimus, atlikti tyrimus ir spr sti uţdavinius, kurie reikalauja daugiau matematikos ţini ir
geb jim . Šis kursas gal t sudominti mokinius ateityje numatančius sieti savo gyvenim ir karjer
su fizika ar kitais fiziniais, technologijos ir biomedicinos mokslais. Š kurs rekomenduojama
rinktis pagrindiniu ar aukštesniu pasiekim lygiu pagrindin mokykl baigusiems mokiniams.
7.2.3.4. Baigdamas mokykl mokinys gali laikyti valstybin fizikos egzamin , kurio
uţduotis rengiama traukiant bendrajame ir išpl stiniame kursuose apibr ţtus pasiekimus.
7.2.3.5. Tiek bendrojo, tiek išpl stinio kurso program sudaro 7 veiklos sritys:
7.2.3.5.1. Metodologiniai fizikos klausimai
7.2.3.5.2. Jud jimas ir j gos
7.2.3.5.3. Makrosistem fizika
7.2.3.5.4. Elektra ir magnetizmas
7.2.3.5.5. Svyravimai ir bangos
7.2.3.5.6. Modernioji fizika
7.2.3.5.7. Šiuolaikin s astronomijos pagrindai
7.2.3.6. Mokini pasiekimuose geb jimus traukti tiriamieji ir eksperimentiniai darbai.
Pasirinkusiems bendr j fizikos kurs mokiniams si loma atlikti ne maţiau kaip 4–6 darbus, iš
kuri bent du tur t b ti atliekami savarankiškai kaip tyrimai. Pasirinkusiems išpl stin fizikos
kurs – 6–10 eksperimentini darb , iš kuri bent keturis mokiniai tur t atlikti savarankiškai kaip
tyrimus. Kelet
darb
rekomenduojama atlikti kompiuteriu (pavyzdţiui, naudojantis
kompiuterin mis mokomosiomis programomis (KMP) „Interactive physicsį, „Crocodile Physicsį,
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„Crocodile Technologyį, „Niutonasį ar kitomis). Kiti tyrimai gal t b ti pagal galimybes atliekami
aiškinantis tem .
7.2.3.7. Gamtamokslin s kompetencijos strukt ra
Geb jimai ir
nuostatos Ţinios ir
Problem
Gamtamokslinis Mok jimas
Taikymas
Nuostatos
supratimas
sprendimas komunikavimas
mokytis
Veiklos sritys
Metodologiniai
fizikos
klausimai
Jud jimas ir
j gos
Makrosistem
fizika
Elektra ir
magnetizmas
Svyravimai ir
bangos
Modernioji
fizika
Šiuolaikin s
astronomijos
pagrindai
7.2.3.8. Apibr ţiant gamtamokslin s kompetencijos strukt r , mokini
geb jimai
išskirstomi
grupes: ţinios ir supratimas (ţemesnio lygio geb jimai), taikymas, problem
sprendimas, gamtamokslinis komunikavimas, mok jimas mokytis. Toliau pateikiamas
apibendrintas ši geb jim grupi paaiškinimas, pritaikytas fizikos mokomajam dalykui.
7.2.3.8.1. Ţinias ir supratim mokiniai parodo:
• nurodydami ir apibr ţdami pagrindinius fizikos faktus, d snius, s vokas, fizikinius
dydţius, procesus;
• pateikdami fizikini reiškini ir proces pavyzdţi ;
• atpaţindami ir vardydami pavaizduotus ar pavaizduodami paveiksluose, schemose,
grafikuose ir diagramose objektus bei procesus;
• apib dindami fizikinius reiškinius, procesus, modelius;
• paprasčiausiais atvejais lentel je pateiktus duomenis pavaizduodami schema, grafiku ar
diagrama;
• atpaţindami fizikinius dydţius ţyminčius simbolius ir atlikdami paprasčiausius
standartinius skaičiavimus.
7.2.3.8.2. Taikymo geb jimus mokiniai parodo standartin se situacijose:
• aiškindami gamtos reiškinius remiantis fizikos ir kit moksl d sningumais;
• nustatydami ir apib dindami reiškini panašumus ir skirtumus, klasifikuodami kelis
tipus procesus, reiškinius ir faktus, atsiţvelgiant j charakteristikas ir savybes;
• pritaikydami fizikos d snius paţ stamo konteksto kiekybin ms ir kokybin ms uţduotims
atlikti;
• naudodami diagram , grafik ar model s vokai, dydţi s ryšiui ar reiškiniui paaiškinti;
• interpretuodami tekstin , lenteli , ar grafin informacij panaudojant fizikos s vokas,
d sningumus ir modelius;
• apibendrindami ir kritiškai vertindami vairiuose informacijos šaltiniuose pateikiam
informacij apie fizikos mokslo atradimus, technologij pl tot , aplinkosaug ;
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• formuluodami tyrimo hipotez ;
• tinkamai pasirinkdami tyrimo tip (steb jim , eksperimentus) ir priemones;
• pagal aprašym atlikdami tyrim ;
• gaudami ir apdorodami bandym rezultatus, vertindami absoliutines ir santykines
matavimo paklaidas, darydami duomenimis pagr stas išvadas.
7.2.3.8.3. Problem sprendimo geb jimus mokiniai parodo naujose situacijose, kai yra
nepaţ stam ir sud ting aplinkybi ar reikia atsiţvelgti kelis veiksnius:
• integruodami moksl ţinias ir d sningumus, reikalingus problemai spr sti;
• formuluodami problemin klausim ir hipotez ;
• numatydami priemones ir suplanuodami tyrim hipotezei patikrinti;
• darydami mokslo duomenimis ir faktais pagr stas išvadas, argumentuodami sprendimus;
• atrinkdami ir tinkamai pateikdami patikim
informacij
išsakytai nuomonei,
nevienareikšmiams problemini klausim atsakymams pagr sti;
• pritaikydami mokslinius metodus problemoms spr sti (išanalizuoja problem , numato
galimus sprendimo b dus, juos vertina ir pasirenka vien , sprendţia, vertina sprendim );
• vertindami mokslo ir technologij poveik aplinkai atsiţvelgiant
ekonominius,
socialinius ir ekologinius veiksnius.
7.2.3.8.4. Gamtamokslinio komunikavimo geb jimus mokiniai parodo:
• tinkamai vartodami fizikos s vokas, dydţi simbolius, matavimo vienetus;
• sklandţiai reikšdami fizikini reiškini supratim , aiškiai d stydami mintis ţodţiu ir
raštu;
• atsirinkdami ir apdorodami tekstin , skaitin ir grafin informacij apie fizikinius
reiškinius;
• tinkamai (schemomis, paveikslais, diagramomis, tekstu ir kt.) perduodami informacij
apie fizikinius objektus, procesus, d sningumus;
• pritaikydami pateikiam informacij apie fizikinius reiškinius tikslui ir adresatui;
• argumentuotai diskutuodami apie fizikinius reiškinius.
7.2.3.8.5. Mok jim mokytis fizikos mokiniai parodo:
• keldami fizikos mokymosi tikslus;
• planuodami mokymosi veikl ;
• pasirinkdami, atsiţvelgiant asmenines savybes, tinkamas mokytis fizikos strategijas;
• taikydami vairias mokymosi strategijas;
• reflektuodami mokymosi proces ;
• sivertindami pasiekimus ir darom paţang ;
• planuodami tolesn mokym si atsiţvelgiant pasiekimus.
7.3. Programos gyvendinimas: integravimo galimyb s, ugdymo gair s, mokymosi
aplinka
7.3.1. Integravimo galimyb s
7.3.1.1. Vidurinio ugdymo bendr j program integracijos pagrindas yra bendr j
kompetencij (asmenin s, mok jimo mokytis, socialin s pilietin s, iniciatyvumo ir k rybingumo,
paţinimo, komunikavimo ir kult rin s) ugdymas. Gamtos mokslams ypač svarbios yra paţinimo,
mok jimo mokytis ir k rybingumo kompetencijos.
7.3.1.2. Vidurinio ugdymo fizikos bendroji programa sudaro galimybi integracijai su kitais
gamtos moksl dalykais – biologija ir chemija. Integracijos ašimis gali b ti globalaus turinio
s vokos: jud jimas, energija, sistema, evoliucija, makro- ir mikrosistema, kitimai. Visuose gamtos
moksl kursuose nagrin jamos darnaus vystymosi, ekologijos ir aplinkosaugos problemos, ţmogaus
vaidmuo pasaulyje. Atskirai reik t pamin ti chemij , su kuria tiesiogiai susieta veiklos sritis
Modernioji fizika (atomo ir atomo branduolio sandara, branduolin s reakcijos, radioaktyvumas ir
pan.).
7.3.1.3. Mokantis fizikos yra daug galimybi integracijai su kitomis ugdymo turinio sritimis:
• su kalbomis – kreipiamas d mesys kalbos ir rašto kult r , mokoma taisyklingai vartoti
mokslinius terminus ir s vokas, diskutuoti ir pagr sti savo nuomon , pasirinkim ; vidurin je
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mokykloje mokini pirmosios uţsienio kalbos mok jimo lygis tur t b ti pakankamas suprasti
nesud tingus dalykinius ar mokslo populiarinimo tekstus, tod l rekomenduojama skatinti mokinius
ieškoti informacijos ne tik lietuvi , bet ir uţsienio kalba, o esant galimyb ms organizuoti
integruotas fizikos ir uţsienio kalbos pamokas;
• su matematika – gytieji skaičiavimo, skaiči apvalinimo, reiškini palyginimo,
prastinimo ir pertvarkymo, procent nustatymo, funkcij grafik br ţimo ir j analiz s,
trigonometrini funkcij vaizdavimo, išvestini skaičiavimo ir kt. geb jimai plačiai taikomi
mokantis fizikos; mokini fizikos ir matematikos pasiekimus galima ţenkliai pagerinti derinant ši
dalyk mokym ;
• su informacin mis technologijomis – IKT naudojama ieškant, apibendrinant ir
pateikiant informacij , apdorojant tyrim , bandym ir steb jim duomenis, tiriant ar modeliuojant
gamtoje vykstančius reiškinius;
• su technologijomis – parodomas glaudus fizikos ir technologij ryšys, nagrin jami
naujausi technologiniai pasiekimai, j praktinis taikymas, teorijos pagrindţiamos praktiniais
pavyzdţiais, mokomasi mokslo atradimus ir technologijas vertinti darnaus vystymosi poţi riu,
ugdoma nuostata saugoti gamt , r pinamasi sauga;
• su socialiniais mokslais – nagrin jama fizikos ir technologij taka visuomen s raidos
procesams. Svarbu supaţindinti su aktualiomis ekonomikos, visuomen s raidos ir aplinkos
apsaugos tendencijomis bei j raiška asmens, bendruomen s, valstyb s ir globaliu lygmeniu,
mokyti jas vertinti darnaus vystymosi poţi riu. Paskatinti mokinius pagal savo galimybes si lyti ir
gyvendinti paţangius pokyčius, ugdyti asmenin atsakomyb ;
• su menais – ugdomas k rybiškumas skatinant ţinias apie fizikinius reiškinius pritaikyti
meninei raiškai;
• su doriniu ugdymu – ugdoma tolerancija ir pagarba gyvajai ir negyvajai gamtai bei jos
vairovei, veiklos pasekmi sau ir aplinkai numatymas.
7.3.2. Ugdymo gair s
7.3.2.1. Šiuo metu visos švietimo sistemos pasaulyje išgyvena per jim nuo detaliais
nurodymais ir vertinimu gr sto industrinio laikotarpio mokyklos prie personalizuoto mokymosi ir
ugdymo turinio k rimo mokyklose, kompetencij ugdymo ir sivertinimo. Skatinama kurti ugdymo
turin pritaikant j skirtingiems mokiniams, vertinant veikl ir rezultatus mokomasi remtis pagr stais
rodymais. Šiuolaikin je mokykloje šalia mokymo toki pat svarbi viet uţima mokymasis,
mokinio aktyvus veikimas, id j k limas ir argumentavimas, pasitikrinimas, tarpusavio s veika su
kitais mokiniais ir su mokytoju. Norint ugdyti mokini gamtamokslin kompetencij reikia kuo
artimesni realioms gyvenimo situacijoms uţduoči ir veikl . Tik galimyb s praktiškai taikyti
gytas ţinias skatina mokini mokymosi motyvacij . Ugdant k rybiškum , svarbu mokyti jaunus
ţmones racionaliai derinti nauj , originali įid j generavim ” su logišku m stymu, konstruktyviu
kritiškumu ir geru darbo organizavimu.
7.3.2.2. Planavimas
Ugdymo procesas planuojamas etapais. Pirmiausia išsikeliamas etapo tikslas ir rezultat
orientuoti, pamatuojami mokymosi uţdaviniai, remiantis kuriais v liau formuluojami pamokos
uţdaviniai.
Planuojant mokymo proces , b tina atsiţvelgti mokini poreikius ir galimybes, patirt ir
pasiekim lyg , veikl diferencijuoti ir individualizuoti. Mokymasis turi b ti glaudţiai siejamas su
tiriam ja mokini veikla, su fizikini reiškini ir d sningum paţinimu, su fizikos mokslo atradim
reikšm s ir etikos, kuriant naujas technologijas ir uţtikrinant ţmoni gyvenimo kokyb , supratimu.
Pamokos tur t vykti ne tik klas je, bet ir lauke ar mokslin se laboratorijose. Tur t b ti
planuojamos dalykin s, su iš anksto numatytais tikslais ir uţdaviniais bei laukiamais rezultatais,
ekskursijos.
Mokymosi aplinka planuojama taip, kad visi mokiniai jaust si joje gerai ir gal t s kmingai
bendrauti ir bendradarbiauti. R pinamasi veiklos saugumu. Mokiniai skatinami turtinti mokymosi
aplink – pasirengti vairias mokymo priemones bei rang .
7.3.2.3. Organizavimas
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Fizikos pamokos organizuojamos taip, kad mokiniai aktyviai mokyt si bendraudami su
mokytoju ir bendraamţiais. Mokymasis glaudţiai siejamas su tiriam ja mokini veikla,
trumpalaikiais ir ilgalaikiais tiriamaisiais darbais, projektais.
Mokyti reik t klausiant, nes tik ieškodami atsakymo mokiniai turi prieţast mokytis ir kuria
savo supratim . Klausimai turi reikalauti ne tik atsiminti ir suprasti, bet ir pagr sti, vertinti
alternatyvas, pateikti privalumus ir tr kumus. Mokiniams skiriamos uţduotys tur t skatinti
k rybiškai m styti, tyrin ti, pritaikyti ţinias naujose situacijose, priimti sprendimus, susiformuoti
nuomon , sitraukti projektavim ar k ryb .
Mokini fizikos ţinios ir geb jimai formuojasi palaipsniui per patyrim , s veik su kitais ir
mokytojo param . Kadangi ţinios yra vertingos tik tiek, kiek mokinys jas supranta ir geba
pritaikyti, analizuoti, vertinti, integruoti sprendţiant problemas, b dinga mokinio veikla tur t b ti
tyrimai, problem sprendimas grup je, klas s, grup s ar individualios diskusijos su mokytoju ar su
kitu/kitais mokiniais. Mokiniai skatinami m styti, kelti klausimus, si lyti savo id jas ir gali abejoti
ţini teisingumu. Mokymosi pagrindas yra s moningas, giluminis pagrindini s vok , d sni ir
princip suvokimas. Toks mokymasis skatins bendradarbiavim ir lavins kalb , strukt ruojant
problemas darysis aiškesnis m stymas ir bus pl tojamas prasmingas supratimas.
7.3.2.4. Vertinimas
Vertinant mokinius remiamasi Mokini paţangos ir pasiekim vertinimo samprata
(patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. sakymu Nr.
ISAK-256). Vertinama ne ţini siminimas, o geb jimas paaiškinti savais ţodţiais, pateikti sav
pavyzdţi , pritaikyti ţinias analizuojant, savarankiškai vertinant ir argumentuojant. Vertinimo
procese svarbiausia ne pasiekim vertinimas, ar vertinimas, kuris padeda mokytis, o vertinimas
kaip mokymasis, nes, tik nuolat steb damas savo mokymosi eig ir rezultatus, mokinys gali
numatyti tolesnio mokymosi krypt ir tikslus. Labai svarbu mokytojo vertinimas kartu su mokiniu,
kurio metu, remiantis mokymosi pradţioje sutartais kriterijais, analizuojamos mokymosi stipriosios
ir silpnosios pus s, galimyb s tobulinti mokym si ir siekti gilesn s kompetencijos.
Diagnostinis vertinimas taikomas siekiant išsiaiškinti, ar pasiekti mokymosi uţdaviniai,
padeda numatyti tolesnius mokymosi ţingsnius. Svarbu, kad diagnostinio vertinimo uţduotys
atitikt tai, ko buvo mokoma, mokiniai iš anksto ţinot , kaip bus vertinami, kad jiems b t aišk s
vertinimo kriterijai. Rengiant diagnostines uţduotis rekomenduojama laikytis tokio ţini ir
geb jim santykio koks apibr ţtas fizikos egzamino programoje. Pagal uţduoči sunkum
diagnostin s uţduotys tur t b ti rengiamos stengiantis laikytis toki proporcij : 30 proc. lengv
uţduoči , 40 proc. – vidutinio sunkumo ir 30 proc. sunki uţduoči . Baigiant kurs gali b ti
taikomas apibendrinamasis vertinimas, kurio uţduotys rengiamos remiantis tais pačiais principais
kaip diagnostinio vertinimo uţduotys.
7.3.3. Mokymosi aplinka
7.3.3.1. Fizikos, kaip ir kit dalyk pamokose labai svarbi emocin aplinka, mokym si
orientuota atmosfera, kuri pad t atsiskleisti visiems mokiniams, leist jiems laisvai diskutuoti,
aiškintis nesuprantamus klausimus, mokyt tolerantiškai elgtis kit atţvilgiu. Mokytojas tur t kurti
klas je pasitik jimo atmosfer , ugdyti bendradarbiavimo kult r . Kadangi lengviausia,
prasmingiausia ir veiksmingiausia yra mokytis saugiose situacijose – mokiniai tur t b ti
motyvuojami troškimu pasiekti tiksl , tyrin ti, tobulinti, o ne nes km s baime.
7.3.3.2. Fizikos pamokose skatinama k rybin , tiriamoji mokini veikla, savarankiškumas,
formuojamas emocinis, vertybinis j santykis su pasauliu. Pl tojamas poreikis savarankiškai tirti ir
paţinti, dom tis ir aktyviai veikti, puosel jama meil gamtai. Mokiniai skatinami dalyvauti
olimpiadose, konkursuose, konferencijose, projektuose, mokytis jaun j fizik mokykloje
„Fotonasį.
7.3.3.3. Organizuojant mokym si labai svarb vaidmen atlieka tinkama, mokymuisi,
tiriamajam darbui ir bendradarbiavimui pritaikyta mokymosi aplinka:
• dirbama su vairiais šaltiniais, šalia tradicini mokom j priemoni naudojama garso ir
vaizdo medţiaga, periodika, internetas, mokslo darbai, kompiuterin s mokomosios programos ir kt.
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naudojantis vairiais prietaisais, ranga ir buitin mis priemon mis stebimi bei tyrin jami
fizikiniai reiškiniai;
• rengiamos iš anksto suplanuotos, su nurodytomis uţduotimis mokomosios ekskursijos
gamt , mones, muziejus ar mokslo ir kt. staigas;
• vykdomi tikslingi projektai, skirti fizikos ir bendriesiems geb jimams ugdyti; projektin
mokini veikla gerai suplanuojama siekiant išvengti neprasming uţduoči ir kartu mokini
perkrovimo; atsiţvelgiama mokini interesus, geb jimus, specialiuosius poreikius, sudaroma
pasirinkimo galimyb .
7.3.3.4. Išvardytai mokini veiklai b tina tinkama fizin aplinka – galimyb s organizuoti
grupi darb , mokymuisi naudoti kompiuter , modernios tyrim priemon s (taip pat ir su
kompiuteriniais davikliais). Pageidautina, kad fizikos kabinete b t bent vienas prijungtas prie
interneto kompiuteris su daugialyp s terp s projektoriumi, interaktyvi lenta. Esant galimybei, tur t
b ti plačiai naudojamasi mokyklos biblioteka, kaip informaciniu centru, informacini technologij
kabinetu atliekant kompiuteriu kai kuriuos programoje nurodytus tiriamuosius darbus. Aišku, vien
kompiuteriu atliekami visi tiriamieji darbai negali b ti. Mokiniai turi tyrin ti realius fizikinius
reiškinius su tikromis priemon mis. Mokyklos gamtos moksl mokytojai tur t tarpusavyje dalytis
mokykloje esančiomis gamtos tyrim priemon mis, kartu planuoti j sigijim , kad priemon s
nestov t spintose, o b t daţnai naudojamos. Nesant galimyb s nusipirkti priemoni , labai
svarbus mokytojo ir mokini k rybingumas – atliekant tyrimus gali tikti daugelis buityje
naudojam daikt .
7.4. Mokini pasiekimai, turinio apimtis, vertinimas
Šiame skyriuje nurodyti mokini fizikos pasiekimai, apibr ţiama turinio, su kuriuo dirbama,
apimtis, aprašomas mokini pasiekim vertinimas. Aprašant mokini pasiekimus kartu nurodomos
ugdomos vertybin s nuostatos, esminiai geb jimai, geb jimai, ir ţinios, reikalingos geb jimams
ugdyti.
Nurodant reikalavimus, keliamus mokini pasiekimams, visame dokumente vartojami tokie
uţduoties sunkum nusakantys terminai:
• paprasčiausiais vadinami uţdaviniai, kuriuos sprendţiant reikia atlikti vien standartin
operacij , kai nereikia vien matavimo vienet paversti kitais;
• nesud tingais vadinami uţdaviniai, kuriuos sprendţiant reikia atlikti 2–3 veiksmus, bet
nereikia vien matavimo vienet paversti kitais;
• paprasčiausiomis vadinamos vieno fizikinio dydţio santykin s paklaidos.
7.4.1. Bendrasis kursas
7.4.1.1. Mokini pasiekimai
•

1. Metodologiniai fizikos klausimai
Nuostatos
Gamtos reiškinius, fizikos moksl , jo raid , vaidmen ir reikšm vertinti remiantis mokslo
ţiniomis.
Esminis geb jimas
Analizuoti mokslini atradim reikšm ir fizikos bei kit moksl ţini s lygiškumo ir kaitos
aspektus.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
1.1. Paaiškinti moksle
1.1.1. Nusakyti fizikinius terminus: mokslinis faktas, s voka,
vartojamus fizikinius
modelis, hipotez , d snis ir principas, teorija, vienetai, fundamentin s
terminus.
konstantos, teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai.
1.2. Susiplanuoti ir atlikti 1.2.1. Apib dinti eksperimentinio fizikinio tyrimo eig : problema,
fizikinius tyrimus.
hipotez , steb jimas ar bandymas, rezultatai, išvados.
1.2.2. Nurodyti kaip apskaičiuoti absoliutines ir paprasčiausias
santykines paklaidas.
1.2.3. Apib dinti fizikinius tyrimo metodus.
1.2.4. Apib dinti fizikini modeli esm , atskleidţiant per jim nuo

66

1.3. Pritaikyti
informacini technologij
ir matematikos pamokose
gytas ţinias ir geb jimus
tyrim rezultatams
apdoroti ir spr sti
uţdaviniams.
1.4. Paaiškinti fizikos
mokslo atradim reikšm
ir mokslo ţini
absoliutumo ir
s lygiškumo aspektus.
Pagr sti mokslo ir
technologij laim jim
vertinimo socialiniu,
ekonominiu ir
aplinkosaugos aspektais
b tinyb .

realaus fizikinio reiškinio prie fizikinio modelio. Išryškinti fizikini
modeli privalumus ir tr kumus.
1.2.5. Nusakyti mokslin s informacijos formas ir j kitim (mokslo
veikalai, laiškai, moksliniai ţurnalai, straipsniai, patentai,
konferencijos, skaitmenin revoliucija).
1.3.1. Nubr ţti dydţi priklausomyb s grafikus naudojantis
skaičiuokle (pvz., Microsoft Excel).
1.3.2. Pateikti kompiuterini mokom j program , skirt fizikini
reiškini modeliavimui pavyzdţi .
1.3.3. Taikyti sin ar cos d snius periodiniams procesams apib dinti.
1.4.1. Pateikti pavyzdţi , kuri nepaaiškina klasikin s fizikos
d sniai.
1.4.2. Apib dinti kvantin s fizikos kaip vienos pagrindini XX a.
teorij svarb .
1.4.3. Nusakyti savitus mikropasaulio d sningumus ir j ryš su
makroskopiniais reiškiniais.
1.4.4. Apib dinti mokslini atradim reikšm ţmonijai. Pateikti
pavyzdţi , rodanči , kad b tina mokslo ir technologij laim jimus
vertinti socialiniu, ekonominiu ir aplinkosaugos aspektais.
1.4.5. Nusakyti Lietuvos mokslinink vaidmen fizikos mokslo
raidoje.
2. Jud jimas ir j gos

Nuostatos
Dom tis mechaninius procesus apib dinančiais d sniais ir j taikymu moksle, technikoje ir
kasdieniame gyvenime bei remtis jais vairioje veikloje.
Esminis geb jimas
Kasdieniame gyvenime taikyti pagrindinius jud jimo ir tverm s d snius aiškinant vairi
mechanizm veikim ir energijos virsmus.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
2.1. Taikyti ţinias apie
2.1.1. Apib dinti poslink , momentin greit , greit , pagreit , kaip
mechanin jud jim
vektorinius dydţius.
nagrin jant vairius
2.1.2. Apib dinti tolygin , tolygiai kintant slenkam j jud jim ,
(tolygin , tolygiai
pateikti j pavyzdţi .
kintant , tiesiaeig ,
2.1.3. Uţrašyti greičio, poslinkio ir koordinat s priklausomyb s nuo
kreivaeig ) jud jimo
laiko lygtis.
pavyzdţius, sprendţiant
2.1.4. Apib dinti jud jim apskritimu pastoviu greičiu ir j
uţdavinius. Išmatuoti
charakterizuojančius fizikinius dydţius: centrin pagreit ,
tolygiai greit jančiai
apsisukim period , daţn .
judančio k no pagreit .
2.1.5. Apib dinti mechaninio jud jimo ir rimties reliatyvum .
2.2. Skirti j gas pagal j
2.2.1. Nusakyti j g , kaip jud jimo kitimo arba k n deformacijos
prigimt ir pasireiškim
prieţast .
bei jas apskaičiuoti.
2.2.2. vardyti j g r šis ir j atsiradimo prieţastis.
2.3. Taikyti pagrindinius 2.3.1. Formuluoti I, II, III Niutono, Huko ir gravitacijos d snius.
dinamikos d snius
2.3.2. Apib dinti j g atstojam j ir j apskaičiuoti paprasčiausiais
nagrin jant nesud tingus atvejais.
k n s veikos
2.3.3. Iliustruoti dinamikos d snius kasdien s patirties pavyzdţiais.
pavyzdţius ir sprendţiant
nesud tingus uţdavinius.
Atlikti spyruokl s
standumo ir slydimo
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trinties j gos tyrimus.
2.4. Taikyti tverm s
d snius analizuojant
mechanin s energijos
virsmus ir sprendţiant
paprasčiausius
uţdavinius. Atlikti
mechanin s energijos
tverm s tyrim .

2.4.1. Apib dinti potencin ir kinetin energij , mechanin darb ,
gali .
2.4.2. Nusakyti judesio kiekio tverm s ir mechanin s energijos
tverm s d snius.
2.4.3. Nusakyti ir paprasčiausiais atvejais apskaičiuoti naudingumo
koeficient .

3. Makrosistem fizika
Nuostatos
Efektyviai vartoti energijos išteklius siekiant saugoti gamt .
Esminis geb jimas
Taikyti makrosistemose vykstančius procesus apib dinančius d snius, analizuojant buityje ir
technikoje stebimus reiškinius.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
3.1. Analizuoti reiškinius, 3.1.1.Nusakyti pagrindinius molekulin s kinetin s teorijos teiginius.
remiantis pagrindiniais
3.1.2. Pateikti reiškini pavyzdţi , kuriuos aiškiname remiantis
molekulin s kinetin s
molekulin s kinetin s teorijos teiginiais.
teorijos teiginiais.
3.2. Sieti medţiagos
3.2.1. Apib dinti kiet j , skyst j , dujin ir plazmin medţiagos
makroskopines savybes ir b senas.
makrosistemoje
3.2.2. Apib dinti fazinius virsmus: lydym si – kristalizacij ,
vykstančius fizikinius
garavim – kondensacij , virim , pateikti j pavyzdţi .
reiškinius su medţiagos
3.2.3. Apib dinti parametrus, nusakančius fazinius virsmus (virsm
mikroskopine sandara.
temperat ras, savit sias šilumas).
Spr sti šilumos kieki
3.2.4. Apib dinti ideali j duj model , b senos parametrus, uţrašyti
apskaičiavimo ir ideali j ir paaiškinti ideali j duj b senos lygt (Mendelejevo ir Klapeirono
duj b senos lygties
lygt ) bei taikyti j paprasčiausi uţdavini sprendimui.
taikymo uţdavinius.
3.2.5. Nusakyti oro dr gm s reikšm ţmogui ir jo aplinkai.
3.2.6. Pateikti dr kinimo, skysči paviršiaus tempimo ir kapiliarini
reiškini pasireiškimo pavyzdţi gamtoje, buityje ir technikoje.
3.2.7. Nusakyti kiet j k n mechanines savybes (tamprumas,
plastiškumas, trapumas) ir deformacij r šis.
3.2.8. Pateikti skyst j kristal pritaikymo pavyzdţi (LCD).
3.3. Taikyti energijos
3.3.1. Nusakyti temperat r kaip k no vidin s energijos mat ,
tverm s d sn vairi
ideali j vienatomi duj vidin s energijos priklausomyb nuo
vidin s energijos virsm
temperat ros.
atveju.
3.3.2. Apib dinti vidin energij ir jos kitimo b dus (mechaninis
darbas, šilumos kiekis).
3.3.3. Formuluoti energijos tverm s d sn , nusakyti jo
fundamentalum ir universalum .
3.3.4. Nusakyti energijos tverm vyksmuose (molekulin s fizikos ir
termodinamikos, elektros, atomo, branduolio fizikos ir kituose
reiškiniuose, chemijoje bei biologijoje).
3.3.5. Formuluoti I ir II termodinamikos d snius.
3.4. vertinti šilumini
3.4.1. Apib dinti šiluminio variklio pagrindines dalis ir veikimo
varikli svarb technikoje principus.
ir kasdieniame gyvenime 3.4.2. Pateikti šilumini varikli pavyzdţi .
ir j tak aplinkai.
3.4.3. Apibr ţti šiluminio variklio naudingumo koeficient .
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3.5. Pagr sti b tinyb
efektyviai naudoti
energij .

3.4.4. Apib dinti šilumini varikli poveik aplinkai.
3.5.1. Apib dinti energetini resurs (hidroenergetini , chemini ,
branduolini bei alternatyvi j – v jo, Saul s, geotermini ir kt.)
Lietuvoje ir Ţem je problemas, energijos gamybos bei naudojimo
technologinius ir ekologinius aspektus.
4. Elektra ir magnetizmas

Nuostatos
Pasitelkti gamtos moksl d snius, teorijas, sampratas gamtos reiškiniams aiškinti.
Esminis geb jimas
Analizuoti elektros ir magnetizmo reiškinius, pasinaudojant elektros kr vio s voka ir elektros
kr vi tarpusavio statin s bei dinamin s s veikos d sningumais, paaiškinti j praktin taikym .
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
4.1. Taikyti statin s
4.1.1. Paaiškinti elektrinio lauko ir kr vio s vokas, kr vio tverm s
elektros d sningumus
bei Kulono d snius.
uţdaviniams spr sti.
4.1.2. Nusakyti elektrin talp , kondensatorius, nurodyti, kur jie
taikomi. Apskaičiuoti plokščiojo kondensatoriaus talp .
4.2. Taikyti nuolatin s
4.2.1. Apib dinti nuolatin s srov s d sningumus, formuluoti Omo
srov s d sningumus bei
d sn , vartojant tampos, srov s stiprio ir varţos s vokas.
laidinink jungimo b dus 4.2.3. Apib dinti elektros srov s gali ir šilumin veikim .
aprašančius d snius
4.2.4. Apib dinti laidinink jungimo b dus, išmatuoti srov ir tamp
nesud tingoms
paprasčiausiose grandin se.
elektrin ms grandin ms
4.2.5. Apib dinti elektros šaltinius, j r šis, šaltinio elektrovar .
nagrin ti.
Nusakyti Omo d sn paprasčiausioms uţdaroms grandin ms.
Eksperimentiniu b du
nustatyti laidininko
savit j varţ .
4.3. Paaiškinti
4.3.1. Apib dinti elektros srov s kuriam magnetin lauk , nurodyti
magnetini reiškini
magnetini reiškini kilm .
kilm .
4.3.2. Apib dinti nuolatinius magnetus, nusakyti j magnetizmo
kilm , apib dinti Ţem s ir kit planet magnetinius laukus.
4.4. Analizuoti
4.4.1. Nusakyti elektromagnetin s indukcijos reiškin , nurodyti 2-3 jo
elektromagnetin s
pasireiškimo atvejus.
indukcijos reiškin , ir jo
4.4.2. Apib dinti nuolatin s elektros srov s varikli veikimo principus,
taikym buityje ir
nurodyti, kaip ir kur jie taikomi, išvardinti ši varikli privalumus.
technikoje.
5. Svyravimai ir bangos
Nuostatos
Dom tis šiuolaikin mis technologijomis ir j raida.
Esminis geb jimas
Analizuoti periodinius vyksmus kaip svyravimus ir bangas, atpaţinti juos gamtoje, buityje ir
technikoje, klasifikuoti ši reiškini vairov pagal charakteringus poţymius.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
5.1. Atpaţinti laisvuosius 5.1.1. Apib dinti laisvuosius ir priverstinius svyravimus.
ir priverstinius
5.1.2. Nusakyti rezonanso reiškin , pateikti jo pasireiškimo ir taikymo
svyravimus, paaiškinti
buityje bei technikoje pavyzdţi .
rezonanso reiškin .
Eksperimentiškai
nustatyti laisvojo kritimo
pagreit .
5.2. Paaiškinti
5.2.1. Periodinius vyksmus apib dinti kaip svyravimus ir bangas,
periodinius vyksmus,
nurodyti j skirtumus.
taikant juos
5.2.2. Nusakyti periodinius vyksmus apib dinančius pagrindinius
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charakterizuojančius
parametrus ir sprendţiant
uţdavinius. Skirti
svyravimus ir bangas.
5.3. Skirti ir analizuoti
garso bangas.
5.4. Paaiškinti kintam j
elektros srov ir jos
taikym , palyginti j su
nuolatine srove.
5.5. Paaiškinti
elektromagnetini bang
susidarym , sieti j
savybes ir išsid stym
elektromagnetin je bang
skal je su j daţniu
(ilgiu).

5.6. Paaiškinti ir taikyti
geometrin s optikos
d snius sprendţiant
uţdavinius, pagr sti
atskir optini prietais
veikim ir naudojim .

parametrus: amplitud , daţn , period , kampin daţn , bangos ilg ,
sklidimo greit .
5.2.3. Uţrašyti ir paaiškinti harmonini svyravim lygt .
5.2.4. Apib dinti skersines ir išilgines bangas.
5.3.1. Apib dinti garso bangas kaip bangas tampriose terp se.
5.3.2. Apib dinti garso greit vairiose terp se, garso stipr ir aukšt .
5.3.3. Apib dinti ultragars . Pateikti pavyzdţi , kur taikomas
ultragarsas, kur sutinkamas gamtoje.
5.4.1. Apib dinti kintam j srov , jos stiprio ir tampos efektines
vertes.
5.4.2. Nurodyti, kaip kintamoji srov taikoma buityje ir technikoje.
5.4.3. Saugiai naudotis buitiniais ir paprasčiausiais elektros matavimo
prietaisais, nurodyti pagrindines saugaus darbo priemones (elektros
saugikliai, ţeminimas ir kt.).
5.5.1. Apib dinti elektromagnetin lauk , jo sklidim vakuume ir
terp se.
5.5.2. Apib dinti elektromagnetini bang vairov ,
elektromagnetini bang skal , nurodyti atskir elektromagnetini
bang savybes.
5.5.3. Nusakyti šviesos ir daikt spalvas.
5.5.4. Pateikti elektromagnetini bang taikymo moderniose
telekomunikacijos priemon se, buityje, moksle ir pramon je
pavyzdţi (radijas, televizija, radiolokacija, mobilieji telefonai,
bevielis ryšys ir kt.).
5.5.5. Apib dinti elektromagnetinio lauko poveik ţmogui.
5.6.1. Apib dinti šviesos spindulio s vok , atspind ir l ţ skirting
optini terpi sand roje, optin s terp s l ţio rodikl .
5.6.2. Apib dinti visišk j vidaus atspind ir jo taikym
šviesolaidţiuose.
5.6.3. Paaiškinti l ši taikym svarbiausiuose optiniuose prietaisuose
(fotoaparate, mikroskope, teleskope).
6. Modernioji fizika

Nuostatos
Jausti atsakomyb uţ gamtos išsaugojim .
Dom tis mokslo paţangos teigiamomis ir neigiamomis pasekm mis. Mokslo paţang vertinti
vairiapusiškai.
Esminis geb jimas
Atpaţinti ir analizuoti fotoelektrini reiškini taikym buityje ir technikoje, paaiškinti
radioaktyvum ir branduolines reakcijas bei j taikym praktikoje.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
6.1. Paaiškinti šviesos
6.1.1. Apib dinti foton , kaip šviesos dalel , turinči apibr ţt
kvantines savybes.
energijos kiek .
6.1.2. Pateikti reiškini , kurie aiškinami remiantis šviesos
kvantin mis savyb mis, pavyzdţi .
6.1.3. Pateikti mikropasaulio reiškini , kuriems apib dinti netinka
klasikin s fizikos d sniai, pavyzdţi .
6.2. Taikyti fotoefekto
d sningumus, aiškinant
fotoefekto pritaikym
praktikoje, sprendţiant
uţdavinius.

6.2.1. Apib dinti fotoefekto reiškin .
6.2.2. Nusakyti fotoefekto d snius.
6.2.3. Išvardinti ir sieti fotoefekt apib dinančius fizikinius dydţius:
fotono energij , elektrono išlaisvinimo darb , išlaisvinto elektrono
kinetin energij .
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6.3. Analizuoti atom
kaip maţiausi cheminio
elemento dalel ,
paaiškinti stabilias
medţiagos formas
analizuojant
mikroskopin vaizd .
6.4. Paaiškinti
radioaktyvum kaip
nestabili branduoli
skilim ; skirti alfa, beta ir
gama radioaktyvi j
spinduliuot .
6.5. Paaiškinti
branduolin s energijos
kilm ir jos taikymo
ekologinius aspektus.

6.2.4. Pateikti fotoefekto taikymo technikoje pavyzdţi .
6.3.1. Apib dinti atom kaip maţiausi cheminio elemento dalel , o
molekul – kaip maţiausi junginio (medţiagos) dalel .
6.3.2. Apib dinti atomo strukt r , subatomines daleles (elektronus,
protonus, neutronus), j tarpusavio s veik (branduolines j gas).
6.3.3. Apib dinti planetin atomo model ir nusakyti jo ribotum .
Nusakyti Boro postulatus.
6.3.4. Apib dinti atomo branduoli ryšio energij , mas s defekt .
6.3.5. Nusakyti Einšteino mas s ir energijos ryš remiantis formule
Emc2.
6.4.1. Apib dinti radioaktyvum kaip nestabili branduoli savyb ,
nusakyti alfa, beta ir gama radioaktyvi j spinduliuot .
6.4.2. Nurodyti pagrindinius prietaisus radioaktyviai spinduliotei
matuoti.
6.4.3. Pateikti radioaktyvumo taikymo medicinoje, geologijoje,
archeologijoje pavyzdţi .
6.4.4. Pateikti apsaugos nuo radioaktyviosios spinduliuot s b d
pavyzdţi .
6.5.1. Apib dinti ir uţrašyti branduolines reakcijas.
6.5.2. Apib dinti grandinin branduolin reakcij . Nusakyti kritin
mas , neutron daug jimo koeficient .
6.5.3. Apib dinti branduolinio reaktoriaus veikimo princip .
6.5.4. Apib dinti termobranduolin reakcij , pateikti jos pavyzdţi .
6.5.5. Pateikti branduolin s energijos taikymo pavyzdţi , nusakyti
jos pranašumus ir iškylančias ekologines problemas.
6.5.6. Nusakyti biologin jonizuojančiosios spinduliuot s poveik .
7. Šiuolaikin s astronomijos pagrindai

Nuostatos
Suvokti Visatos kaip atviros begalin s sistemos sud tingum ir darn , gyvyb s kilm s ir
evoliucijos Visatoje problem , jos paţeidţiamum .
Esminis geb jimas
Apib dinti Visatos evoliucij , kosmoso tyrimo problemas ir reikšm .
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
7.1. Analizuoti fizikos
7.1.1. Apib dinti fizikos ir kit moksl , tirianči Ţem ir Visat , ryš .
mokslo laim jim
7.1.2. Apib dinti fizikos mokslo tak astronomijai, kosmologijai ir
taikym astronomijoje ir kitiems tiriantiems Ţem ir Visat mokslams.
kituose moksluose,
tiriančiuose Ţem .
7.2. Paaiškinti Saul s ir
7.2.1. Apib dinti Saul s sistem , kaip integral Galaktikos
M nulio tak Ţemei,
komponent .
palyginti Ţem s tipo ir
7.2.2. Apib dinti planet jud jim ,
didţi sias planetas.
7.2.3. Apib dinti Saul s ir M nulio uţtemimus.
7.2.4. Apib dinti planetas, j vidaus sandar ir palydovus.
7.2.5. Apib dinti kosminius k nus: kometas, asteroidus, meteoritus.
7.3. Skirti ţvaigţdţi ir
7.3.1. Nusakyti, kas yra ţvaigţdynai ir pateikti j pavyzdţi .
galaktik tipus, paaiškinti 7.3.2. Apib dinti ţvaigţdţi energijos šaltinius, vidaus sandar ,
ţvaigţdţi vairov s
tipus.
prieţastis, Visatos kilm s 7.3.3. Nurodyti Saul s kaip ţvaigţd s svarbiausias savybes.
ir evoliucijos problemas. 7.3.4. Apib dinti Paukšči Tako galaktik ir kitas galaktikas.
7.3.5. Nusakyti Visatos kilm s ir evoliucijos problemas.
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7.4.1.2. Turinio apimtis
Šioje dalyje smulkiau nurodomas vis veiklos sriči fizikos bendrojo kurso turinys.
7.4.1.2.1. Metodologiniai fizikos klausimai
Fizikinis pasaulio paţinimas: fizikiniai terminai, steb jimas, bandymas, hipotez , teorija,
modeliai.
Fizikiniai tyrimai: fizikini tyrimo metod pagrindai, j taikymas asmeniniams tyrimams,
ši metod galimyb s, j nauda, galimi pavojai ir ţala gamtai, taka socialinei, kult rinei aplinkai.
Absoliutin s ir paprasčiausios santykin s paklaidos. Mokslini ţini absoliutumas ir s lygiškumas.
Mikropasaulio d sningumai, j ryšys su makroskopiniais reiškiniais – nagrin jama
kiekvienoje fizikos veiklos srityje, siejant su konkrečiais reiškiniais ar d sniais.
Fizikos vieta: akcentuojama fizikos vieta modernios visuomen s gyvenime, parodomas
ryšys su nauj technologij k rimu, aptariami Lietuvos mokslinink darbai.
Fizikos istorija: pasaulio fizikos atradim istorija; moksliniai atradimai ir asmenyb s;
Lietuvos mokslinink vaidmuo ir vieta fizikos mokslo raidoje – nagrin jama kiekvienoje fizikos
veiklos srityje, siejant su konkrečiais reiškiniais ar d sniais.
7.4.1.2.2. Jud jimas ir j gos
K n jud jim apib dinantys dydţiai ir s vokos: išplečiamas kelio, laiko, trajektorijos,
vidutinio greičio s vokos turinys. Greitis, momentinis greitis, pagretis, poslinkis – nagrin jami kaip
vektoriniai dydţiai. Atskaitos sistema, kaip priemon k no pad čiai nusakyti.
Jud jimo r šys: nagrin jamas tiesiaeigis tolyginis, tiesiaeigis tolygiai kintamas, jud jimas
apskritimu pastoviu greičiu, aprašant fizikiniais dydţiais (kampinis greitis nenagrin jamas) ir
lygtimis.
Jud jimo, rimties ir juos apib dinanči dydţi reliatyvumas: aptariamos reliatyvumo
teorijos atsiradimo prielaidos ir nagrin jami paprasčiausi pavyzdţiai, kai k no ir atskaitos sistemos
greičiai nukreipti išilgai vienos ties s.
J ga: j ga kaip jud jimo ir k no formos kitimo prieţastis. K no mas – inertiškumo matas.
Niutono d sniai, j taikymas sprendţiant paprasčiausius uţdavinius ir aiškinant aplinkos reiškinius.
J g atstojamoji ir jos apskaičiavimas, kai j gos nukreiptos išilgai vienos ties s.
J g klasifikacija pagal j prigimt ir pasireiškim : trinties, sunkio, svorio, tamprumo.
Visuotin trauka (gravitacija). Dangaus k n jud jimas. Nesvarumas.
Tverm s d sniai: impulso tverm kai sm gis centrinis, o jud jimas nukreiptas išilgai vienos
ties s. Kosmini skrydţi mechanikos pradmenys. Mechaninis darbas ir galia. Potencin ir kinetin
energija. Energijos tverm mechanikoje.
7.4.1.2.3. Makrosistem fizika
Medţiagos sandara: molekulin s kinetin s teorijos pagrindiniai teiginiai ir juos
patvirtinantys reiškiniai. Remiantis chemijos ir fizikos pamokose gytomis ţiniomis apie medţiagos
sandar ir kiet , skyst , dujin b senas ir fazinius virsmus nagrin jama plazma ir jos pritaikymas.
Dujos ir garai: duj sl gio atsiradimo ir priklausomyb s nuo temperat ros aiškinimas.
Ideali j duj modelis. Ideali j duj b vio lygtis. Oro dr gm s reikšm ţmogui ir jo aplinkai –
mokomasi nustatyti dr gm praktiškai, bet jos skaičiavimo uţdaviniai nesprendţiami.
Skysčiai ir kietieji k nai: susipaţ stama su dr kinimo, skysči paviršiaus tempimo ir
kapiliarini reiškini prieţastimis ir pasireiškimu gamtoje, buityje ir technikoje, kiet j k n
mechanin mis savyb mis (tamprumas, plastiškumas, trapumas) ir deformacij r šimis, skyst j
kristal pritaikymu. Ši tem skaičiavimo uţdaviniai nesprendţiami.
Termodinamikos pradmenys: vidin k n energija kaip energijos išteklius. Temperat ra,
kaip vidin s k n energijos matas. Pirmasis ir antrasis termodinamikos d sniai. Šiluminiai varikliai,
j naudingumo koeficientas. Šilumini varikli svarba technikoje ir kasdieniame gyvenime, j
poveikis aplinkai. Efektyvus energijos naudojimas – b das išsaugoti gamt . Alternatyv s energijos
šaltiniai.
7.4.1.2.4. Elektra ir magnetizmas
Pagrindin s elektrostatikos s vokos ir d sniai: elektros kr vis, elektronas ir elementarusis
kr vis, elektrinis laukas, elektrin talpa, kr vio tverm s ir Kulono d sniai. elektrint k n s veika
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per elektrin lauk – aptariamos kokybin s priklausomyb s, elektrinio lauko stipris
neskaičiuojamas. Kondensatoriai. Plokščiojo kondensatoriaus talpa.
Elektros srov : elektros srov kaip kryptingas elektring j daleli jud jimas, pagrindin s
nuolatin s srov s s vokos ir d sningumai ( tampa, srov s stipris, elektrin varţa, elektros srov s
galia, Omo d snis, nuoseklaus ir lygiagretaus laidinink jungimo d sniai). Paprasčiausi grandini
matavimai. Elektros šaltiniai, j r šys. Elektrovara. Omo d snis paprasčiausioms uţdaroms
grandin ms.
Magnetinis laukas: magnetini reiškini kilm , elektros srov s magnetinis laukas.
Elektromagnetin s indukcijos reiškinys. Elektrini ir magnetini reiškini vienov . Nuolatiniai
magnetai. Nuolatin s elektros srov s varikliai. Planet magnetiniai laukai. Ţvaigţdţi magnetiniai
laukai.
7.4.1.2..5. Svyravimai ir bangos
Periodiniai vyksmai kaip svyravimai ir bangos: mechaniniai svyravimai ir bangos tampriose
terp se – skysčiuose, dujose ir kietuosiuose k nuose. Svyravimus ir bangas apib dinantys dydţiai.
Harmoniniai svyravimai. Garsas. Ultragarsas ir jo taikymas.
Kintamoji elektros srov kaip periodini vyksm atvejis: kintam j srov nusakantys
dydţiai, jos taikymas buityje ir technikoje, elektrosauga.
Elektromagnetinis laukas ir bangos: elektromagnetinis laukas, jo sklidimas terp se.
Elektromagnetin s bangos ir j skal , j taikymas telekomunikacijoje, moksle, pramon je. Šviesos
bangos kaip atskiras regimojo diapazono elektromagnetini bang atvejis, šviesos greitis, šviesos
dispersija.
Geometrin optika: pakartojama šviesos spindulio s voka, tiesiaeigis šviesos sklidimas,
šviesos atspindys ir l ţis, šviesos atspindţio ir l ţio d sniai, spinduli eiga l šiuose. Nagrin jamas
visiškasis vidaus atspindys, l ši taikymas fotoaparatuose, mikroskope, teleskope.
7.4.1.2.6. Modernioji fizika
Šviesos kvantin s savyb s: fotonai, fotoefekto d sningumai. Šviesos dualizmas.
Atom sandara: subatomin s dalel s, atomo strukt ra, branduolin s j gos. Planetinis atomo
modelis ir jo ribotumas. Mas s ir energijos ryšys. Atomo branduolys ir jo ryšio energija
(apib dinama, bet neskaičiuojama). Izotopai. Radioaktyvumas ir jo matavimo prietaisai. Stabilios
medţiagos formos mikroskopinio vaizdo poţi riu.
Branduolin s reakcijos: branduolin , grandinin
branduolin , termobranduolin .
Branduolinis reaktorius. Branduolin energetika. Branduolin tarša. Biologinis jonizuojančiosios
spinduliuot s poveikis. Apsauga nuo radiacijos.
7.4.1.2.7. Šiuolaikin s astronomijos pagrindai
Gamtos moksl s sajos: fizikos ir kit moksl , tirianči Ţem ir Visat (geologijos,
geografijos, astronomijos, kosmologijos ir kt.), ryšiai.
Saul s sistema: planetos, j palydovai, kometos ir kiti kosminiai k nai, j sandara. Ţem s
vieta Saul s sistemoje. Pagrindin s fizikin s Ţem s charakteristikos, jos gelmi ir atmosferos
sandara, magnetinis laukas. Ţem s palydovo M nulio taka Ţemei.
Ţvaigţd s: ţvaigţdţi sandara, energijos šaltiniai, tipai. Ţvaigţdynai, j pad tis ir
jud jimas.
Galaktikos: galaktik r šys, Paukšči Tako galaktika, galaktik sistemos.
Visata: Visatos kilm ir evoliucija. Gyvyb Visatoje. Kosmoso tyrimas. Kosmin s kelion s.
7.4.1.3. Vertinimas
7.4.1.3.1. Toliau pateikiami apibendrinti kokybiniai mokini ţini , supratimo ir geb jim
vertinimo aprašai. Pagal juos mokytojas numato mokini pasiekim vertinimo kriterijus.
Patenkinamas lygis, vertinant paţymiu, atitinka 4–5, pagrindinis – 6–8, aukštesnysis – 9–10 bal .
7.4.1.3.2. Mokini pasiekim lygi poţymiai.
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Pasiekim
lygiai
Pasiekim sritys

Ţinios ir
supratimas

Taikymas

Patenkinamas
Apib dina pagrindinius
fizikos faktus, d snius,
s vokas, fizikinius
dydţius, procesus ir
pateikia fizikini
reiškini ir proces
pavyzdţi .
Atpaţ sta ir vardija
pavaizduotus
paveiksluose, schemose,
grafikuose ir diagramose
objektus bei procesus.
Atpaţ sta fizikinius
dydţius ţyminčius
simbolius ir atlieka
paprasčiausius
standartinius
skaičiavimus.

Pagrindinis

Apib dina fizikos
faktus, d snius,
procesus, reiškinius ir
pateikia j pavyzdţi .
Apib dina ir tinkamai
vartoja s vokas,
fizikinius dydţius ir
juos ţyminčius
simbolius.
Atpaţ sta ir vardyja
pavaizduotus ar
pavaizduoja
paveiksluose,
schemose, grafikuose ir
diagramose objektus
bei procesus.
Paprasčiausiais atvejais
lentel je pateiktus
duomenis pavaizduoja
schema, grafiku ar
diagrama.
Atlieka paprasčiausius
standartinius
skaičiavimus.
Aiškina paprasčiausius
Aiškina gamtos
gamtos reiškinius
reiškinius remiantis
remiantis fizikos ir kit
fizikos ir kit moksl
moksl pagrindiniais
pagrindiniais
d sningumais.
d sningumais.
Klasifikuoja du tipus
Nustato reiškini
procesus, reiškinius ir
panašumus ir
faktus, atsiţvelgiant j
skirtumus, klasifikuoja
charakteristikas ir
kelis tipus procesus,
savybes.
reiškinius ir faktus,
Pritaiko fizikos d snius atsiţvelgiant j
paţ stamo konteksto
charakteristikas ir
paprastoms kiekybin ms savybes.
ir kokybin ms
Pritaiko fizikos d snius
uţduotims atlikti.
paţ stamo konteksto
Interpretuoja paţ stamo kiekybin ms ir
konteksto tekstin ,
kokybin ms uţduotims
nesud ting lenteli , ar
atlikti.
grafin informacij
Naudoja diagram ,
panaudodami fizikos
grafik ar model
s vokas, d sningumus ir s vokai, dydţi s ryšiui
modelius.
ar reiškiniui paaiškinti.
Apibendrina vairiuose
Interpretuoja paţ stamo
informacijos šaltiniuose konteksto tekstin ,
pateikiam paţ stamo
lenteli , ar grafin

Aukštesnysis
Apib dina fizikos
faktus, d snius,
procesus, reiškinius,
modelius ir pateikia j
pavyzdţi .
Skiria, lygina,
savarankiškai papildo, ir
tinkamai vartoja fizikos
s vokas.
Duomenis pavaizduoja
schema, grafiku ar
diagrama.
Atlieka standartinius
skaičiavimus.

Aiškina gamtos
reiškinius remiantis
fizikos ir kit moksl
d sningumais.
Nustato ir apib dina
reiškini panašumus ir
skirtumus, klasifikuoja
kelis tipus procesus,
reiškinius ir faktus,
atsiţvelgiant j
charakteristikas ir
savybes.
Pritaiko fizikos ir kit
dalyk d snius
paţ stamo konteksto
kiekybin ms ir
kokybin ms uţduotims
atlikti.
Interpretuoja tekstin ,
lenteli , ar grafin
informacij
panaudodami fizikos
s vokas, d sningumus
ir modelius.
Apibendrina ir kritiškai
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konteksto informacij
apie technologij
pl tot , aplinkosaug .
Padedamas formuluoja
paţ stamo konteksto
tyrimo hipotez .
Padedamas pasirenka
tyrimo priemones.
Padedamas pagal
aprašym atlieka tyrim .
Gauna ir paprasčiausiais
atvejais apdoroja
bandym rezultatus,
daro duomenimis
pagr stas tiesiogines
išvadas.

Problem
sprendimas

Bando integruoti
pagrindines fizikos
ţinias ir d sningumus,
reikalingus problemai
spr sti.
Padedamas formuluoja
nesud tingus
probleminius klausimus
ir hipotezes.
Mokslo duomenimis ir
faktais bando
argumentuoti
sprendimus.
Atrenka informacij
išsakytai nuomonei,
nevienareikšmiams
problemini klausim
atsakymams pagr sti.
Sprendţia
paprasčiausias
problemas.
Bando vertinti mokslo ir
technologij poveik

informacij
panaudodami fizikos
s vokas, d sningumus
ir modelius.
Apibendrina ir vertina
vairiuose informacijos
šaltiniuose pateikiam
mokslo populiarinimo
informacij apie fizikos
mokslo atradimus,
technologij pl tot ,
aplinkosaug .
Formuluoja paţ stamo
konteksto tyrimo
hipotez .
Pasirenka tyrimo tip
(steb jim ,
eksperimentus) ir
priemones.
Pagal aprašym atlieka
tyrim .
Gauna ir apdoroja
bandym rezultatus,
vertina absoliutines ir
paprasčiausias
santykines matavimo
paklaidas, daro
duomenimis pagr stas
išvadas.
Integruoja pagrindines
fizikos ir kit moksl
ţinias ir d sningumus,
reikalingus problemai
spr sti.
Formuluoja
nesud tingus
probleminius klausimus
ir hipotezes.
Numato priemones ir
suplanuoja nesud ting
tyrim hipotezei
patikrinti.
Daro mokslo
duomenimis ir faktais
pagr stas nesud tingas
išvadas, jais
argumentuoja
sprendimus.
Atrenka ir tinkamai
pateikia informacij
išsakytai nuomonei,
nevienareikšmiams

vertina vairiuose
informacijos šaltiniuose
pateikiam mokslo
populiarinimo
informacij apie fizikos
mokslo atradimus,
technologij pl tot ,
aplinkosaug .
Formuluoja tyrimo
hipotez .
Tinkamai pasirenka
tyrimo tip (steb jim ,
eksperimentus) ir
priemones.
Atlieka tyrim .
Gauna ir apdoroja
bandym rezultatus,
vertina absoliutines ir
santykines matavimo
paklaidas, daro
duomenimis pagr stas
išvadas.

Integruoja fizikos ir kit
moksl ţinias ir
d sningumus,
reikalingus problemai
spr sti.
Formuluoja
probleminius klausimus
ir hipotezes.
Numato priemones ir
suplanuoja tyrim
hipotezei patikrinti.
Daro mokslo
duomenimis ir faktais
pagr stas išvadas, jais
argumentuoja
sprendimus.
Atrenka ir tinkamai
pateikia patikim
informacij išsakytai
nuomonei,
nevienareikšmiams
problemini klausim
atsakymams pagr sti.
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Gamtamokslinis
komunikavimas

Mok jimas
mokytis

aplinkai atsiţvelgiant
problemini klausim
ekonominius, socialinius atsakymams pagr sti.
ir ekologinius veiksnius. Pritaiko mokslinius
metodus nesud tingoms
problemoms spr sti
(išanalizuoja problem ,
numato galimus
sprendimo b dus, juos
vertina ir pasirenka
vien , sprendţia,
vertina sprendim ).
Vertina mokslo ir
technologij poveik
aplinkai atsiţvelgiant
ekonominius,
socialinius ir
ekologinius veiksnius.

Pritaiko mokslinius
metodus problemoms
spr sti (išanalizuoja
problem , numato
galimus sprendimo
b dus, juos vertina ir
pasirenka vien ,
sprendţia, vertina
sprendim ).
Vertina mokslo ir
technologij poveik
aplinkai atsiţvelgiant
ekonominius,
socialinius ir
ekologinius veiksnius ir
pagrindţia savo
vertinimus.

Iš vairi informacijos
šaltini atrenka
informacij , tačiau
nesugeba jos kritiškai
vertinti ir sklandţiai
perteikti kitiems. Ne
visada tikslingai ir
tinkamai vartoja fizikos
s vokas, taiko d snius.

Atrenka informacij iš
vairi informacijos
šaltini , j kritiškai
vertina, apibendrina ir
perteikia kitiems.
Tikslingai ir tinkamai
vartoja fizikos s vokas,
taiko d snius. Geba
sklandţiai reikšti mintis
raštu ir ţodţiu.

Mokosi naudodamas
nurodytus mokymosi
šaltinius, mokymosi
veikl sivertina
epizodiškai, ne visada
pasirenka sau tinkamas
mokymosi strategijas.

Geba savarankiškai
pasirinkti mokymosi
šaltinius, sivertina
mokymosi veikl , bet
ne visada pasirenka sau
tinkamas mokymosi
strategijas.

K rybingai pritaiko iš
savarankiškai pasirinkt
patikim informacijos
šaltini surinkt
informacij . Tikslingai
ir tinkamai vartoja
fizikos s vokas, taiko
d snius. Sklandţiai
reiškia mintis,
argumentuotai išsako
savo nuomon .
Geba savarankiškai
pasirinkti mokymosi
šaltinius, pasirenka sau
tinkamas mokymosi
strategijas, kelia
mokymosi tikslus,
planuoja, apm sto,
sivertina mokym si.

7.4.2. Išpl stinis kursas
7.4.2.1. Mokini pasiekimai
1. Metodologiniai fizikos klausimai
Nuostatos
Gamtos reiškinius, fizikos moksl , jo raid , vaidmen ir reikšm vertinti remiantis mokslo ţiniomis.
Esminis geb jimas
Analizuoti mokslini atradim reikšm ir fizikos bei kit moksl ţini s lygiškumo aspektus.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
1.1. Paaiškinti moksle 1.1.1. Nusakyti fizikinius terminus: mokslinis faktas, s voka, modelis,
vartojamus fizikinius hipotez , d snis ir principas, teorija, vienetai, fundamentin s konstantos,
terminus.
teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai. Nusakyti fizikines s vokas, kai
nagrin jamas konkretus fizikos reiškinys.
1.2. Susiplanuoti ir
1.2.1. Apib dinti eksperimentinio fizikinio tyrimo eig : problema,
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atlikti fizikinius
tyrimus, analizuoti ir
interpretuoti gautus
rezultatus.

1.3. Pritaikyti
informacini
technologij ir
matematikos
pamokose gytas
ţinias ir geb jimus
tyrim rezultatams
apdoroti ir spr sti
uţdaviniams.
1.4. Paaiškinti fizikos
mokslo atradim
reikšm ir mokslo
ţini absoliutumo ir
s lygiškumo aspektus.
Pagr sti mokslo ir
technologij
laim jim vertinimo
darnios pl tros
poţi riu b tinyb .

hipotez , steb jimas ar bandymas, rezultatai, išvados.
1.2.2. Nusakyti santykini ir absoliutini paklaid apskaičiavimo taisykles.
1.2.3. Apib dinti fizikinius tyrimo metodus.
1.2.4. Apib dinti fizikini modeli esm , atskleidţiant per jim nuo
realaus fizikinio reiškinio prie fizikinio modelio. Išryškinti fizikini
modeli privalumus ir tr kumus.
1.2.5. Nusakyti fizikos uţdavini sprendimo strategijas.
1.2.6. Nusakyti mokslin s informacijos formas ir j kitim (mokslo
veikalai, laiškai, moksliniai ţurnalai, straipsniai, patentai, konferencijos,
skaitmenin revoliucija).
1.3.1. Nubr ţti dydţi priklausomyb s grafikus naudojantis skaičiuokle
(pvz., Microsoft Excel).
1.3.2. Pateikti kompiuterini mokom j program , skirt fizikini
reiškini modeliavimui pavyzdţi .
1.3.3. Taikyti sin ar cos d snius periodiniams procesams apib dinti.
1.3.4. Taikyti išvestini skaičiavimo taisykles fizikini dydţi kitimo
greičiui nustatyti.
1.4.1. Pateikti pavyzdţi , kuri nepaaiškina klasikin s fizikos d sniai.
1.4.2. Apib dinti kvantin s fizikos kaip vienos pagrindini XX a. teorij
svarb .
1.4.3. Nusakyti savitus mikropasaulio d sningumus ir j ryš su
makroskopiniais reiškiniais.
1.4.4. Apib dinti mokslini atradim reikšm ţmonijai. Pateikti
pavyzdţi , rodanči , kad b tina mokslo ir technologij laim jimus
vertinti darnios pl tros poţi riu.
1.4.5. Nusakyti Lietuvos mokslinink vaidmen fizikos mokslo raidoje.
1.4.6. Nusakyti fizikos ateities perspektyvas.
2. Jud jimas ir j gos

Nuostatos
Dom tis mechaninius procesus apib dinančiais d sniais ir j taikymu moksle, technikoje ir
kasdieniame gyvenime bei remtis jais vairioje veikloje.
Esminis geb jimas
Taikyti pagrindinius jud jimo ir tverm s d snius aiškinant vairi mechanizm veikim ir energijos
virsmus.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
2.1. Taikyti ţinias apie
2.1.1. Apib dinti poslink , momentin greit , greit , pagreit , kaip
mechanin jud jim ir jo
vektorius.
reliatyvum nagrin jant
2.1.2. Apib dinti tolygin , tolygiai kintant slenkam j jud jim ,
jud jimo pavyzdţius,
pateikti j pavyzdţi .
sprendţiant uţdavinius,
2.1.3. Uţrašyti greičio, poslinkio ir koordinat s priklausomyb s
analizuoti jud jimo grafikus.
nuo laiko lygtis, pavaizduoti šias priklausomybes grafiškai.
Atlikti tolygiai kintamojo
2.1.4. Apskaičiuoti poslink kaip greičio priklausomyb s nuo
jud jimo ir horizontaliai mesto
laiko grafiko ribojam plot .
k no jud jimo tyrimus.
2.1.5. Apib dinti ir apskaičiuoti netolyginio jud jimo vidutin
greit .
2.1.6. Apib dinti mechaninio jud jimo ir rimties reliatyvum ,
paaiškinti Galil jaus greiči sud ties taisykl .
2.1.7. Apib dinti jud jim apskritimu pastoviu greičiu ir j
charakterizuojančius dydţius: apsisukim period , apsisukim
daţn , linijin ir kampin greit , centrin pagreit .
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2.2. Klasifikuoti j gas pagal j
prigimt ir pasireiškim ,
analizuoti j g dydţio
priklausomyb nuo skirting
veiksni .
2.3. Taikyti dinamikos d snius
nagrin jant k n s veikos
pavyzdţius, sprendţiant
uţdavinius. Atlikti slydimo
trinties j gos ir keli j g
veikiamo k no pusiausvyros
tyrimus.
2.4. Taikyti tverm s d snius
analizuojant mechanin s
energijos virsmus ir sprendţiant
uţdavinius. Atlikti energijos
tverm s d snio tyrim .

2.1.8. Apib dinti kampu horizont mesto k no jud jim .
2.2.1. Apibr ţti j g , kaip jud jimo kitimo arba k n
deformacijos prieţast .
2.2.2. vardyti j g r šis ir j atsiradimo prieţastis.
2.3.1. Formuluoti I, II, III Niutono, Huko ir gravitacijos d snius.
2.3.2. Apib dinti j g atstojam j .
2.3.3. Nusakyti vertikaliai judančio k no svorio priklausomyb
nuo pagreičio.
2.3.4. Iliustruoti dinamikos d snius kasdien s patirties
pavyzdţiais (nuoţulnioji plokštuma, skridinys).
2.4.1. Apib dinti potencin ir kinetin energij , mechanin
darb , gali ir s ryšius tarp j .
2.4.2. Nusakyti judesio kiekio tverm s d sn ir taikyti j aiškinant
reaktyv j jud jim .
2.4.3. Nusakyti mechanin s energijos tverm s d sn .
3. Makrosistem fizika

Nuostatos
Efektyviai vartoti energijos išteklius siekiant saugoti gamt .
Esminis geb jimas
Taikyti makrosistemose vykstančius procesus apib dinančius d snius, analizuojant buityje ir
technikoje stebimus reiškinius.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
3.1. Analizuoti reiškinius,
3.1.1.Nusakyti pagrindinius molekulin s kinetin s teorijos
remiantis pagrindiniais
teiginius.
molekulin s kinetin s teorijos
3.1.2. Pateikti reiškini pavyzdţi , kuriuos aiškiname remiantis
teiginiais.
molekulin s kinetin s energijos teorijos teiginiais.
3.2. Taikyti ideali j duj
3.2.1. Apib dinti ideali sias dujas, kaip reali j duj model .
d snius sprendţiant uţdavinius; 3.2.2. Nusakyti temperat r kaip molekuli vidutin s kinetin s
braiţyti ir analizuoti izoproces
energijos mat .
grafikus. Atlikti izoproces
3.2.3. Nusakyti duj sl gio indo sieneles atsiradimo prieţastis ir
tyrim .
uţrašyti pagrindin molekulin s kinetin s ideali j duj teorijos
lygt .
3.2.4. Nusakyti duj b sen apib dinanči parametr (sl gio,
t rio, temperat ros) tarpusavio ryšius ir ideali j duj b senos
lygt .
3.2.5. Apib dinti izoprocesus, pateikti j pavyzdţi ir uţrašyti
juos aprašančias lygtis.
3.3. Palyginti duj ir gar
3.3.1. Nusakyti duj ir gar panašumus ir skirtumus.
savybes. Išmatuoti ir
3.3.2. Pateikti gar ir suskystint duj naudojimo buityje ir
apskaičiuoti oro santykin
technikoje pavyzdţi .
dr gm .
3.3.3. Apib dinti sočiuosius ir nesočiuosius garus, oro dr gm ,
j nusakančius dydţius: absoliutin dr gm , santykin dr gm ,
rasos tašk .
3.3.4. Nusakyti oro dr gm s reikšm ţmogui ir jo aplinkai.
3.4. Apskaičiuoti skysčio
3.4.1. Apib dinti skysči paviršiaus tempimo, dr kinimo ir
paviršiaus tempimo j g ir
kapiliarumo reiškinius ir paaiškinti j reikšm gamtai ir ţmogui.
skysčio pakilimo aukšt
3.4.2. Pateikti dr kinimo, skysči paviršiaus tempimo ir
kapiliaruose. Eksperimentiškai
kapiliarini reiškini pasireiškimo pavyzdţi gamtoje, buityje ir
nustatyti skysčio paviršiaus
technikoje.
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tempimo koeficient .
3.5. Analizuoti mechanines
kiet k n savybes, taikant jas
apib dinančius fizikinius
dydţius ir j tarpusavio s ryšius.
Eksperimentiškai nustatyti
spyruokl s standum ir gumos
tamprumo modul .

3.5.1. Apib dinti kristalinius, amorfinius k nus, skystuosius
kristalus, j savybes.
3.5.2. Formuluoti Huko d sn , sieti mechanines kiet k n
savybes apib dinančius fizikinius dydţius: absoliutin
pailg jim , santykin pailg jim , mechanin tempim , Jungo
modul , tamprumo ir stiprumo ribas.
3.5.3. Nusakyti kiet j k n deformacij r šis.
3.5.4. Apib dinti k n šilumin pl tim si.
3.5.5. Pateikti skyst j kristal pritaikymo pavyzdţi .
3.5.6. Apib dinti nanotechnologijas. Pateikti nanotechnologij
taikymo pavyzdţi .

3.6. Taikyti termodinamikos
d snius vairi vidin s energijos
virsm atveju.

3.7. Paaiškinti šilumini varikli
veikimo principus.

3.8. Pagr sti b tinyb efektyviai
naudoti energij .

3.6.1. Nusakyti ideali j vienatomi duj vidin s energijos
priklausomyb nuo temperat ros.
3.6.2. Apib dinti šilumos kiek , kaip k no vidin s energijos
pokyčio mat .
3.6.3. Apib dinti darb termodinamikoje.
3.6.4. Apib dinti adiabatin proces .
3.6.5. Formuluoti I termodinamikos d sn ir pritaikyti j
izoterminiam, izochoriniam, izobariniam ir adiabatiniam
procesams.
3.6.6. Formuluoti II termodinamikos d sn .
3.7.1. Apibr ţti šilumini varikli real ir didţiausi
naudingumo koeficientus.
3.7.2. Nurodyti šilumini varikli svarb technikoje ir
kasdieniame gyvenime, j privalumus ir tr kumus, keliamas
ekologines problemas ir galimus j sprendimo b dus.
3.8.1. Apib dinti vairi energijos šaltini (hidroenergetini ,
chemini , branduolini bei alternatyvi j – v jo, Saul s,
geotermini ir kt.) taikymo ypatumus, pranašumus ir tr kumus.
3.8.2. Nurodyti b tinyb efektyviai naudoti bei taupyti energij ,
si lyti kaip to siekti.
4. Elektra ir magnetizmas

Nuostatos
Pasitelkti gamtos moksl d snius, teorijas, sampratas gamtos reiškiniams aiškinti.
Esminis geb jimas
Analizuoti elektros ir magnetizmo reiškinius, pasinaudojant esmin mis s vokomis ir d sniais,
paaiškinti ši reiškini praktin taikym .
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
4.1. Analizuoti elektros kr vi
4.1.1. Paaiškinti elektrinio lauko ir kr vio s vokas, kr vio
s veik per elektrin lauk ,
tverm s bei Kulono d snius.
taikyti elektrintus k nus ir
4.1.2. Apib dinti elektrinio lauko stipr bei potencial , nusakyti
elektrin lauk apib dinančius
ši dydţi ryš .
dydţius sprendţiant uţdavinius, 4.1.3. Nusakyti darb elektriniame lauke.
skaičiuoti elektrint
4.1.4. Apib dinti laidininkus ir dielektrikus elektriniame lauke,
kondensatori talp ir energij .
nusakyti medţiagos dielektrin skvarb .
4.1.5. Nusakyti elektrin talp , kondensatorius, j taikym ,
skaičiuoti elektrinto kondensatoriaus energij .
4.1.6. Nusakyti nuosekliai ir lygiagrečiai sujungt kondensatori
talpas.
4.2. Analizuoti ir taikyti
4.2.1. Nusakyti srov s stipr , tamp , laidinink varţ , Omo
nuolatin s srov s d sningumus
d sn grandin s daliai, srov s darb ir gali .

79
vairiose terp se. Atlikti srov s
skirtingose terp se tyrimus.
Eksperimentiškai nustatyti
šaltinio elektrovar ir vidin
varţ .
4.3. Pagr sti svarbiausi elektros
prietais jungim grandin se ir
matuoti pagrindinius grandini
parametrus.
4.4. Paaiškinti magnetini
reiškini kilm , sieti juos su
kr vinink jud jimu. Spr sti
uţdavinius taikant magnetin
lauk ir s veik apib dinančius
dydţius.

4.5. Analizuoti
elektromagnetin s indukcijos
reiškin , jo universalum ,
panaudojim buityje ir
technikoje, taikyti j aprašančius
d sningumus sprendţiant
uţdavinius.

4.2.2. Apib dinti šaltinio elektrovar , jo vidaus varţ , nusakyti
Omo d sn uţdarosioms grandin ms.
4.2.3. Apib dinti srov vairiose terp se: metaluose, vakuume,
puslaidininkiuose, elektrolit tirpaluose ir dujose.
4.2.4. Pateikti elektros srov s tek jimo skirtingose terp se
(metaluose, vakuume, dujose, skysčiuose, puslaidininkiuose)
taikymo pavyzdţi .
4.3.1. Paprasčiausiose grandin se išmatuoti srov s stipr ir
tamp .
4.3.2. Nurodyti matavimo prietais paklaidas ir svarbiausias
srov s stiprio ir tampos matavimo paklaid prieţastis.
4.4.1. Apib dinti nuostovi j magnetini lauk savybes,
nurodyti magnetini reiškini kilm .
4.4.2. Nusakyti elektros srovi s veik , magnetin Ampero j g ,
magnetin indukcij (magnetinio srauto tank ).
4.4.3. Nusakyti elektring j daleli jud jim nuostoviuosiuose
elektriniuose ir magnetiniuose laukuose, j g veikianči
magnetiniame lauke judanči dalel . Nurodyti, kur taikomi šie
vyksmai.
4.4.4. Apib dinti magnetines medţiag savybes, magnetin
skvarb , feromagnetines medţiagas ir j taikym informacijai
saugoti.
4.4.6. Apib dinti Ţem s ir kit dangaus k n magnetinius
laukus.
4.5.1. Nusakyti elektromagnetin s indukcijos d sn , Lenco
taisykl , pateikti elektromagnetin s indukcijos reiškinio taikymo
pavyzdţi .
4.5.2. Apib dinti saviindukcijos reiškin , induktyvum , rit s
magnetinio lauko energij .
4.5.3. Apib dinti elektros varikli veikimo principus, nurodyti,
kaip ir kur jie taikomi, išvardinti ši varikli privalumus.
5. Svyravimai ir bangos

Nuostatos
Dom tis šiuolaikin mis technologijomis ir j raida.
Esminis geb jimas
Analizuoti ir klasifikuoti periodinius vyksmus kaip mechaninius ir elektromagnetinius svyravimus
bei bangas, skirti juos gamtoje, buityje ir technikoje, grupuoti vairius periodinius reiškinius pagal
pasirinktus b dingus poţymius.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
5.1. Skirti ir analizuoti
5.1.1. Apib dinti vidines ir išorines j gas, atsakingas uţ
laisvuosius ir priverstinius,
laisvuosius ir priverstinius svyravimus.
harmoninius ir neharmoninius
5.1.2. Apib dinti harmoninius ir neharmoninius svyravimus ir
svyravimus, paaiškinti
juos charakterizuojančius parametrus.
rezonanso reiškin , taikyti
5.1.3. Nusakyti mechanini svyravim ir elektromagnetini
harmonini svyravim lygt .
virpesi formalius panašumus bei esminius skirtumus.
Eksperimentiškai nustatyti
5.1.4. Apib dinti matematin švytuokl ir virpesi kont r ,
laisvojo kritimo pagreit .
nurodyti energijos virsmus juose laisv j svyravim atveju.
5.1.5. Nusakyti rezonanso reiškinio atveju svyravim
parametrus.
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5.2. Paaiškinti periodinius
vyksmus, taikant juos
charakterizuojančius
parametrus. Skirti svyravimus ir
bangas.

5.3. Skirti, analizuoti ir
klasifikuoti akustines bangas.

5.4. Analizuoti paprasčiausias
kintamosios srov s grandines.
Atlikti kintamosios srov s
lyginimo, transformatoriaus
konstrukcijos ir veikimo
tyrimus.
5.5. Paaiškinti
elektromagnetinio lauko
sklidim elektromagnetin mis
bangomis ir ši bang vairov .

5.6. Skirti ir paaiškinti
geometrin s bei fizikin s
optikos d sningumus, taikyti
juos analizuojant reiškinius ir
sprendţiant uţdavinius.
Eksperimentiškai nustatyti
optin s terp s l ţio rodikl .

5.2.1. Periodinius vyksmus apib dinti kaip svyravimus ir
bangas, nurodyti j skirtumus.
5.2.2. Apib dinti svyravimus ir bangas charakterizuojančius
parametrus: amplitud , daţn , period , bangos ilg , sklidimo
greit , faz , bangos pavirši .
5.2.3. Nusakyti skersines ir išilgines bangas.
5.2.4. Nusakyti bang interferencij ir difrakcij .
5.3.1. Apib dinti akustines bangas kaip bangas tampriose
terp se: dujose, skysčiuose ir kietajame k ne.
5.3.2. Nusakyti infragars , girdim ţmogaus ausimi gars ir
ultragars , išvardyti ši bang savybes.
5.3.3. Apib dinti garso greit vairiose terp se, garso stipr ir
aukšt .
5.4.1. Apib dinti kintam j srov , jos stiprio ir tampos efektines
vertes.
5.4.2. Apib dinti aktyvi j ir reaktyvi j (induktyvi j ir talpin )
varţas.
5.4.3. Nusakyti kintamosios srov s generatoriaus,
transformatoriaus veikim , elektros energijos perdavimo
principus bei efektyvaus energijos naudojimo b tinyb .
5.5.1. Apib dinti elektromagnetin lauk , jo sklidim vakuume ir
terp se.
5.5.2. Radijo bangas, šiluminius (infraraudonuosius) spindulius,
švies , ultravioletinius, rentgeno ir gama spindulius apib dinti
kaip elektromagnetines skirtingo daţnio (bangos ilgio) bangas.
Nusakyti j savybes ir savybi kitim , kintant daţniui (bangos
ilgiui).
5.5.3. Apib dinti elektromagnetinio ryšio princip , jo taikym
šiuolaikin s telekomunikacijos sistemose, radiolokacij .
5.6.1. Apib dinti šviesos spindulio s vok , visišk j vidaus
atspind ir l ţ skirting optini terpi sand roje, optin s terp s
l ţio rodikl .
5.6.2. Nubr ţti spinduli eig : prizm je ir per l ši sistemas.
5.6.3. Nusakyti l šio formul ir l šio didinim .
5.6.4. Apib dinti optini prietais (fotoaparato, mikroskopo,
teleskopo, šviesolaidţi ) veikim .
5.6.5. Nusakyti šviesos interferencij , difrakcij ir dispersij .
5.6.6. Pateikti šviesos bangini savybi pasireiškimo gamtoje,
taikymo technikoje pavyzdţi , apib dinti difrakcin s gardel s
veikim .
5.6.7. Apib dinti šviesos poliarizacij .
6. Modernioji fizika

Nuostatos
Jausti atsakomyb uţ gamtos išsaugojim . Dom tis mokslo paţangos teigiamomis ir neigiamomis
pasekm mis.
Esminis geb jimas
Analizuoti šviesos kvantines savybes, radioaktyvum branduolines reakcijas pasinaudojant
esmin mis s vokomis ir d sniais, paaiškinti ši reiškini taikymo ekologinius aspektus.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
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6.1. Palyginti šviesos kvantines
ir bangines savybes, paaiškinti
šviesos emisij ir sugert ,
šiuolaikini švies
spinduliuojanči rengini
fizikinius principus.

6.2. Analizuoti ir taikyti
fotoefekto d sningumus,
aiškinant fotoefekto pritaikym
praktikoje, sprendţiant
uţdavinius.
6.3. Analizuoti atom kaip
maţiausi cheminio elemento
dalel , paaiškinti stabilias
medţiagos formas analizuojant
mikroskopin vaizd .

6.4. Paaiškinti ir analizuoti
radioaktyvum kaip nestabili
branduoli skilim , taikyti
poslinkio taisykl ir
radioaktyvaus skilimo d sn
uţdaviniams spr sti.

6.5. Paaiškinti branduoli
dalijimosi ir sintez s reakcij
paplitim gamtoje, branduolin s
energijos kilm , jos taikymo
ekologinius aspektus.

6.6. Klasifikuoti elementari sias
daleles.

6.1.1. Apib dinti foton , kaip šviesos dalel , turinči apibr ţt
energijos kiek .
6.1.2. Pateikti mikropasaulio reiškini , kuriems apib dinti
netinka klasikin s fizikos d sniai, pavyzdţi .
6.1.3. Išvardyti ir apib dinti spinduliavimo ir sugerties spektr
r šis.
6.1.4. Apib dinti spektrin analiz ir pateikti taikymo pavyzdţi .
6.1.5. Nurodyti šiuolaikini švies spinduliuojanči rengini
(lazerio, šviesos diod ir kt.) savybes, pritaikym .
6.1.6. Apib dinti švies kaip bang – daleli sraut .
6.2.1. Apib dinti fotoefekto reiškin .
6.2.2. Nusakyti fotoefekto d snius.
6.2.3. Nusakyti Einšteino lygt fotoefektui.
6.2.4. Pateikti fotoefekto taikymo pavyzdţi .
6.3.1. Apib dinti atomo strukt r , subatomines daleles
(elektronus, protonus, neutronus), j tarpusavio s veik
(branduolines j gas).
6.3.2. Remiantis Rezerfordo bandymu apib dinti planetin atomo
model ir nusakyti jo ribotum . Formuluoti ir aiškinti Boro
postulatus.
6.3.3. Apib dinti atomo branduoli ryšio energij , mas s
defekt , savitosios branduolio ryšio energijos priklausomyb nuo
mas s skaičiaus.
6.3.4. Nusakyti mas s ir energijos ryš remiantis Einšteino
formule Emc2.
6.4.1. Apib dinti radioaktyvum kaip nestabili branduoli
savyb , nusakyti pus jimo trukm , radioaktyvaus skilimo d sn .
6.4.2. Skirti alfa, beta ir gama radioaktyvi j spinduliuot ,
nusakyti poslinkio taisykl .
6.4.3. Apib dinti pagrindinius radioaktyvumo matavimo
metodus ir prietaisus naudojamus technikoje, aplinkosaugoje.
6.4.4. Apib dinti radioaktyvi j izotop gavim ir pateikti j
taikymo medicinoje, geologijoje, archeologijoje pavyzdţi .
6.4.5. Nusakyti apsaugos nuo radioaktyviosios spinduliuot s
b dus.
6.5.1. Apib dinti ir uţrašyti branduolines reakcijas (grandinin ,
dalijimosi, sintez s).
6.5.2. Apib dinti branduolinio reaktoriaus veikimo princip .
Nusakyti kritin mas , neutron daug jimo koeficient .
6.5.3. Nusakyti branduolini reaktori naud bei galimas
gr smes ir tarš juos taikant.
6.5.4. Nurodyti branduoli dalijimosi ir sintez s reakcij
paplitim gamtoje (Ţem je ir Visatoje).
6.6.1. Nusakyti elementari sias daleles kaip maţiausias
nedalomas materijos daleles.
6.6.2. Apib dinti silpn j s veik . Išvardyti ir apib dinti keturias
daleli grupes: fotonai, leptonai, mezonai ir barionai.
6.6.3. Apib dinti daleles ir antidalel s, j anihiliacij .
6.6.4. Nusakyti kosminius spindulius.

7. Šiuolaikin s astronomijos pagrindai
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Nuostatos
Suvokti Visatos kaip atviros begalin s sistemos sud tingum ir darn , gyvyb s kilm s ir evoliucijos
Visatoje problem , jos paţeidţiamum .
Esminis geb jimas
Apib dinti Visatos evoliucij , kosmoso tyrimo problemas ir reikšm .
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
7.1. Analizuoti fizikos mokslo
7.1.1. Apib dinti fizikos ir kit moksl , tirianči Ţem ir Visat ,
laim jim taikym
ryš .
astronomijoje ir kituose
7.1.2. Apib dinti fizikos mokslo tak astronomijai,
moksluose, tiriančiuose Ţem .
kosmologijai ir kitiems tiriantiems Ţem ir Visat mokslams
(optiniai ir radijo teleskopai, spektrin analiz ).
7.1.3. Nusakyti Lietuvos astronom pasiekimus.
7.2. Analizuoti planet jud jim
7.2.1. Apib dinti Saul s sistem , kaip integral Galaktikos
ir paaiškinti Saul s ir M nulio
komponent .
tak Ţemei.
7.2.2. Apib dinti planet jud jim , nusakyti tris Keplerio
d snius.
7.2.3. Apib dinti visiškus ir dalinius Saul s ir M nulio
uţtemimus. 7.2.4. Apib dinti planetas, j vidaus sandar ir
palydovus.
7.2.5. Apib dinti kosminius k nus: kometas, asteroidus,
meteoritus.
7.3. Skirti ţvaigţdţi ir
7.3.1. Apib dinti ţvaigţdţi vidaus sandar , energijos šaltinius,
Galaktik tipus, analizuoti
evoliucij , klasifikacij .
ţvaigţdţi spektrus, paaiškinti
7.3.2. Apib dinti Paukšči Tako galaktik ir kitas galaktikas.
Visatos kilm s ir evoliucijos
7.3.3. Nusakyti Visatos kilm s ir evoliucijos problemas.
problemas.
7.4.2.2. Turinio apimtis
Šioje dalyje nurodomas vis veiklos sriči fizikos išpl stinio kurso turinys.
7.4.2.2.1. Metodologiniai fizikos klausimai
Fizikinis pasaulio paţinimas: fizikin s s vokos ir terminai, steb jimas, bandymas, problema,
hipotez , teorija, modeliai.
Fizikiniai tyrimai: fizikini tyrimo metod pagrindai, j taikymas asmeniniams tyrimams,
ši metod galimyb s, j nauda, galimi pavojai ir ţala gamtai, taka socialinei, kult rinei aplinkai.
Absoliutin s ir santykin s paklaidos. Mokslini ţini absoliutumas ir s lygiškumas.
Mikropasaulio d sningumai, j ryšys su makroskopiniais reiškiniais – nagrin jama
kiekvienoje fizikos veiklos srityje, siejant su konkrečiais reiškiniais ar d sniais.
Fizikos vieta: aptariama fizikos vieta ir reikšm modernios visuomen s gyvenime, fizikini
tyrim ryšys su nauj technologij pl tote, taka šalies ekonomikai, Lietuvos mokslinink darbai.
Fizikos istorija: moksliniai atradimai ir asmenyb s; Lietuvos mokslinink vaidmuo ir vieta
fizikos mokslo raidoje – nagrin jama kiekvienoje fizikos veiklos srityje, siejant su konkrečiais
reiškinius aprašančiais d sniais.
7.4.2.2.2. Jud jimas ir j gos
Jud jimas ir j apib dinantys dydţiai: jud jimo vairov gamtoje; mechaninis k n
jud jimas; atskaitos sistema; materialusis taškas, trajektorija, kelias, vidutinis greitis; poslinkis,
greitis, momentinis greitis ir pagreitis, kaip vektoriai; tolygiai kintantis slenkamasis jud jimas;
jud jimas apskritimu pastoviu greičiu; centrinis pagreitis, apsisukim periodas, daţnis, kampinis
greitis.
J ga: j ga kaip k no deformacijos arba jud jimo kitimo prieţastis. Keturios fundamentin s
j gos: gravitacin , elektromagnetin , silpnoji ir stiprioji. J g klasifikacija pagal j prigimt ir
pasireiškim : elektrostatin , magnetin , elektromagnetin , tamprumo, trinties, branduolin ir kt.
Visuotin (gravitacijos) trauka. centrin j ga. Dangaus k n jud jimas. Nesvarumas.
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Dinamikos pagrindai: mas kaip k no inertiškumo matas. Keli j g atstojamoji. Trys
Niutono d sniai, j taikymas (nuoţulnioji plokštuma, skridinys).
Tverm s d sniai: judesio kiekis, j gos impulsas, judesio kiekio tverm s d snis. Kosmini
skrydţi mechanikos pradmenys. Mechaninis darbas ir galia. Potencin ir kinetin energija.
Energijos tverm mechanikoje.
Reliatyvumas: reliatyvumo teorijos objektas ir principai. Šviesos greitis vakuume – ribinis
signal sklidimo greitis. Laiko tarp , atstumo, greiči reliatyvumas. Mas s ir energijos s ryšio
d snis.
7.4.2.2.3. Makrosistem fizika
Molekulin s kinetin s teorijos pradmenys: didelio daleli skaičiaus sistemos. Temperat ros,
sl gio ryšys su duj tankiu, daleli greičiu, kinetine energija.
Ideali j duj modelis: ideali j duj (Mendelejevo ir Klapeirono) lygtis. Izoprocesai.
Faziniai virsmai: pakartojama lydymasis-kristalizacija, garavimas-kondensacija, virsm
temperat ros, savitosios šilumos. Virimas. Sotieji ir nesotieji garai. Oro dr gm . Krizin
temperat ra.
Molekuli s veikos j g ir energij s lygoti fizikiniai vyksmai: Brauno jud jimas,
dr kinimas, skysči paviršiaus tempimas, kapiliariniai reiškiniai, k n pl timasis. Huko d snis, jo
pasireiškimas gamtoje ir taikymas.
Naujos technologijos: skystieji kristalai, j r šys ir taikymas, nanotechnologijos ir j
taikymas.
Vidin energija: vidin k n energija ir jos kitimo b dai, šilumos perdavimo d sningumai,
j svarba technikoje ir buityje. Darbas termodinamikoje. Pirmasis ir antrasis termodinamikos
d sniai.
Šiluminiai varikliai: šiluminio variklio veikimo principas ir taikymas, naudingumo
koeficientas. vair s energijos šaltiniai, j naudojimo pranašumai ir tr kumai.
7.4.2.2.4. Elektra ir magnetizmas
Elektrostatikos s vokos ir d sniai: elementarusis kr vis ir elektronas, elektrinis laukas,
elektrinio lauko stipris ir potencialas, j tarpusavio ryšys, dielektrin skvarba, elektrin talpa.
Kr vio tverm s ir Kulono d sniai. Elektrinio lauko darbas. Laidininkai ir dielektrikai elektriniame
lauke. Kondensatoriai, j jungimo b dai. elektrinto kondensatoriaus energija.
Nuolatin srov , j nusakantys dydţiai ir d sningumai: tampa, srov s stipris ir elektrin
varţa, j aiškinimas elektroniniu poţi riu. Laidinink jungimo b dai. Srov s darbas ir galia.
Šilumos kiekis, išsiskiriantis laidininke, kuriuo teka srov . tampos dalikliai. Elektros grandini
matavimo prietaisai. Srov s ir tampos matavimai. Elektros šaltiniai, j r šys. Elektrovara. Omo
d snis uţdarosioms grandin ms.
Srov vairiose terp se: metaluose, vakuume, puslaidininkiuose, elektrolit tirpaluose ir
dujose. Elektron pluošto, puslaidininkiniai prietaisai. J taikymas buityje, technikoje ir
moksliniuose tyrimuose.
Magnetiniai reiškiniai: magnetini reiškini kilm , elektros srov s magnetinis laukas,
magnetinis srautas, magnetin indukcija. Ampero j ga. Elektring j daleli jud jimas pastoviuose
elektriniuose ir magnetiniuose laukuose, taikymai moksle ir technikoje. Magnetin s medţiag
savyb s. Magnetin skvarba. Feromagnetin s medţiagos ir j taikymas informacijai saugoti.
Dangaus k n magnetiniai laukai.
Elektromagnetin indukcija: elektromagnetin s indukcijos reiškinys, Lenco taisykl .
Induktyvumas. Saviindukcija. Rit s, kuria teka elektros srov , energija.
7.4.2.2.5. Svyravimai ir bangos
Svyravimai ir virpesiai: laisvieji ir priverstiniai svyravimai, harmoniniai svyravimai kaip
atskira svyravim r šis. Mechaniniai svyravimai ir elektromagnetiniai virpesiai, j panašumai ir
skirtumai. Matematin švytuokl ir virpesi kont ras, energijos virsmai juose svyravim metu.
Rezonansas, jo pasireiškimas matematin je švytuokl je ir virpesi kont re, taikymas buityje ir
technikoje.
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Periodiniai vyksmai: lokalinis svyravim pob dis ir bang sklidimas erdv je. Periodinius
vyksmus apib dinantys dydţiai: amplitud , daţnis, periodas, faz (svyravimams ir bangoms);
bangos ilgis, sklidimo greitis (tik bangoms).
Mechanin s bangos: bangos tampriose terp se – dujose, skysčiuose ir kietuosiuose k nuose.
Skersin s ir išilgin s bangos. Mechanini bang interferencija ir difrakcija. Infragarsas, garsas,
ultragarsas. Garso greitis, stipris, aukštis.
Kintamoji elektros srov : kintamoji srov kaip atskiras periodini vyksm atvejis, jos stiprio
ir tampos amplitudin s bei efektin s vert s. Aktyvioji ir reaktyvioji (induktyvioji ir talpin ) varţos.
Kintamosios srov s generatoriaus, transformatoriaus veikimas. Elektros energijos perdavimo
principai. Kintamosios srov s panaudojimas buityje ir technikoje.
Elektromagnetin s bangos: radijo bangos, šiluminiai (infraraudonieji) spinduliai, šviesa,
ultravioletiniai spinduliai, rentgeno ir gama spinduliuot . Radijo ryšio principas. Radijo lokacija.
Radijo astronomija.
Geometrin optika: pakartojama šviesos spindulio s voka, tiesiaeigis šviesos sklidimas,
šviesos atspindys ir l ţis, šviesos atspindţio ir l ţio d sniai, spinduli eiga l šiuose. Nagrin jamas
visiškasis vidaus atspindys, šviesolaidţiai, optinio ryšio principai, spinduli eiga prizm je ir l ši
sistemose, l ši taikymas fotoaparatuose, mikroskopuose, teleskopuose.
Bangin s šviesos savyb s: interferencija, difrakcija, poliarizacija. Šviesos dispersija. Šviesos
banginiai reiškiniai gamtoje, j taikymas. Difrakcin gardel . Holografija.
7.4.2.2.6. Modernioji fizika
Kvantin s fizikos pagrindiniai teiginiai: šviesos kvantai, išorinis ir vidinis fotoefektas,
fotoefekto d sniai, Einšteino lygtis fotoefektui, praktinis fotoefekto taikymas. Šviesos emisija ir
sugertis. Ištisinis, juostinis ir linijinis spektrai. Spektrin s analiz s pagrindai ir jos taikymai.
Šiuolaikini švies spinduliuojanči rengini fizikiniai principai ir savyb s (lazeris, šviesos diodai
ir kt.). Šviesos dualizmas.
Atomo sandara: subatomin s dalel s, atomo strukt ra, izotopai, branduolin s j gos,
branduolio ryšio energija. Stabilios medţiagos formos mikroskopinio vaizdo poţi riu. Planetinis
atomo modelis ir jo ribotumas. Boro postulatai. Radioaktyvumas. Pus jimo trukm . Alfa, beta ir
gama spinduliavimas. Jonizuojanči j spinduli registravimo metodai. Radioaktyvi j izotop
gavimas ir taikymas. Apsauga nuo radiacijos.
Branduolin s reakcijos: branduolin s reakcijos, branduolini reakcij energijos ištekliai.
Branduoli dalijimasis. Grandinin reakcija. Branduolinis reaktorius. Termobranduolin s reakcijos.
Branduolin energetika. Branduolin tarša. Biologinis jonizuojančiosios spinduliuot s poveikis.
Elementariosios dalel s: keturios daleli grup s, silpnoji s veika, dalel s ir j antidalel s,
anihiliacija. Greitintuvai. Kosminiai spinduliai.
7.4.2.2.7. Šiuolaikin s astronomijos pagrindai
Astronomijos ryšys su kitais mokslais: fizikos ir kit moksl , tirianči Ţem ir Visat
(geologijos, geografijos, astronomijos, kosmologijos ir kt.), ryšys. Spektrin s analiz s taikymas
astronomijoje.
Ţem : Ţem s vieta Saul s sistemoje ir Visatoje. Pagrindin s fizikin s Ţem s
charakteristikos, jos gelmi ir atmosferos sandara, magnetinis laukas. Ţem s palydovo M nulio
taka Ţemei.
Saul s sistema: planet jud jimas, planetos, j palydovai, kometos ir kiti kosminiai k nai.
Planet sandara.
Ţvaigţd s: ţvaigţdţi sandara, energijos šaltiniai, evoliucija, ţvaigţdţi tipai. Ţvaigţdţi
spektrai. Ţvaigţdynai.
Galaktikos: Paukšči Tako ir kitos galaktikos, j tipai, sistemos.
Visata: Visatos evoliucija. Gyvyb Visatoje. Kosmoso tyrimai. Kosmin s kelion s.
7.4.2.3. Vertinimas
7.4.2.3.1. Toliau pateikiami apibendrinti kokybiniai mokini ţini , supratimo ir geb jim
vertinimo aprašai. Pagal juos mokytojas numato mokini pasiekim vertinimo kriterijus.
Patenkinamas lygis, vertinant paţymiu, atitinka 4-5, pagrindinis – 6-8, aukštesnysis 9-10 bal .
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7.4.2.3.2. Mokini pasiekim lygi poţymiai
Pasiekim
lygiai
Patenkinamas
Pagrindinis
Pasiekim
sritys
Apib dina pagrindinius Apib dina fizikos
fizikos faktus, d snius,
faktus, d snius,
s vokas, fizikinius
procesus, reiškinius ir
dydţius, procesus ir
pateikia j pavyzdţi .
pateikia fizikini
Apib dina ir tinkamai
reiškini ir proces
vartoja s vokas,
pavyzdţi .
fizikinius dydţius ir
Atpaţ sta ir vardija
juos ţyminčius
pavaizduotus
simbolius.
paveiksluose, schemose, Atpaţ sta ir vardyja
grafikuose ir diagramose pavaizduotus ar
objektus bei procesus.
pavaizduoja
Ţinios ir
Atpaţ sta fizikinius
paveiksluose,
supratimas
dydţius ţyminčius
schemose, grafikuose ir
simbolius ir atlieka
diagramose objektus
paprasčiausius
bei procesus.
standartinius
Paprasčiausiais atvejais
skaičiavimus.
lentel je pateiktus
duomenis pavaizduoja
schema, grafiku ar
diagrama.
Atlieka paprasčiausius
standartinius
skaičiavimus.
Aiškina paprasčiausius
Aiškina gamtos
gamtos reiškinius
reiškinius remiantis
remiantis fizikos ir kit
fizikos ir kit moksl
moksl pagrindiniais
pagrindiniais
d sningumais.
d sningumais.
Klasifikuoja du tipus
Nustato reiškini
procesus, reiškinius ir
panašumus ir
faktus, atsiţvelgiant j
skirtumus, klasifikuoja
charakteristikas ir
kelis tipus procesus,
savybes.
reiškinius ir faktus,
Pritaiko fizikos d snius atsiţvelgiant j
paţ stamo konteksto
charakteristikas ir
Taikymas
paprastoms kiekybin ms savybes.
ir kokybin ms
Pritaiko fizikos d snius
uţduotims atlikti.
paţ stamo konteksto
Interpretuoja paţ stamo kiekybin ms ir
konteksto tekstin ,
kokybin ms uţduotims
nesud ting lenteli , ar
atlikti.
grafin informacij
Naudoja diagram ,
panaudodami fizikos
grafik ar model
s vokas, d sningumus ir s vokai, dydţi s ryšiui
modelius.
ar reiškiniui paaiškinti.
Apibendrina vairiuose
Interpretuoja paţ stamo

Aukštesnysis
Apib dina fizikos
faktus, d snius,
procesus, reiškinius,
modelius ir pateikia j
pavyzdţi .
Skiria, lygina,
savarankiškai papildo, ir
tinkamai vartoja fizikos
s vokas.
Duomenis pavaizduoja
schema, grafiku ar
diagrama.
Atlieka standartinius
skaičiavimus.

Aiškina gamtos
reiškinius remiantis
fizikos ir kit moksl
d sningumais.
Nustato ir apib dina
reiškini panašumus ir
skirtumus, klasifikuoja
kelis tipus procesus,
reiškinius ir faktus,
atsiţvelgiant j
charakteristikas ir
savybes.
Pritaiko fizikos ir kit
dalyk d snius
paţ stamo konteksto
kiekybin ms ir
kokybin ms uţduotims
atlikti.
Interpretuoja tekstin ,
lenteli , ar grafin
informacij
panaudodami fizikos
s vokas, d sningumus
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informacijos šaltiniuose
pateikiam paţ stamo
konteksto informacij
apie technologij
pl tot , aplinkosaug .
Padedamas formuluoja
paţ stamo konteksto
tyrimo hipotez .
Padedamas pasirenka
tyrimo priemones.
Padedamas pagal
aprašym atlieka tyrim .
Gauna ir paprasčiausiais
atvejais apdoroja
bandym rezultatus,
daro duomenimis
pagr stas tiesiogines
išvadas.

Problem
sprendimas

Bando integruoti
pagrindines fizikos
ţinias ir d sningumus,
reikalingus problemai
spr sti.
Padedamas formuluoja
nesud tingus
probleminius klausimus
ir hipotezes.
Mokslo duomenimis ir
faktais bando
argumentuoti
sprendimus.
Atrenka informacij
išsakytai nuomonei,
nevienareikšmiams
problemini klausim
atsakymams pagr sti.
Sprendţia
paprasčiausias
problemas.

konteksto tekstin ,
lenteli , ar grafin
informacij
panaudodami fizikos
s vokas, d sningumus
ir modelius.
Apibendrina ir vertina
vairiuose informacijos
šaltiniuose pateikiam
mokslo populiarinimo
informacij apie fizikos
mokslo atradimus,
technologij pl tot ,
aplinkosaug .
Formuluoja paţ stamo
konteksto tyrimo
hipotez .
Pasirenka tyrimo tip
(steb jim ,
eksperimentus) ir
priemones.
Pagal aprašym atlieka
tyrim .
Gauna ir apdoroja
bandym rezultatus,
vertina absoliutines ir
paprasčiausias
santykines matavimo
paklaidas, daro
duomenimis pagr stas
išvadas.
Integruoja pagrindines
fizikos ir kit moksl
ţinias ir d sningumus,
reikalingus problemai
spr sti.
Formuluoja
nesud tingus
probleminius klausimus
ir hipotezes.
Numato priemones ir
suplanuoja nesud ting
tyrim hipotezei
patikrinti.
Daro mokslo
duomenimis ir faktais
pagr stas nesud tingas
išvadas, jais
argumentuoja
sprendimus.
Atrenka ir tinkamai
pateikia informacij

ir modelius.
Apibendrina ir kritiškai
vertina vairiuose
informacijos šaltiniuose
pateikiam mokslo
populiarinimo
informacij apie fizikos
mokslo atradimus,
technologij pl tot ,
aplinkosaug .
Formuluoja tyrimo
hipotez .
Tinkamai pasirenka
tyrimo tip (steb jim ,
eksperimentus) ir
priemones.
Atlieka tyrim .
Gauna ir apdoroja
bandym rezultatus,
vertina absoliutines ir
santykines matavimo
paklaidas, daro
duomenimis pagr stas
išvadas.

Integruoja fizikos ir kit
moksl ţinias ir
d sningumus,
reikalingus problemai
spr sti.
Formuluoja
probleminius klausimus
ir hipotezes.
Numato priemones ir
suplanuoja tyrim
hipotezei patikrinti.
Daro mokslo
duomenimis ir faktais
pagr stas išvadas, jais
argumentuoja
sprendimus.
Atrenka ir tinkamai
pateikia patikim
informacij išsakytai
nuomonei,
nevienareikšmiams
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Bando vertinti mokslo ir
technologij poveik
aplinkai atsiţvelgiant
ekonominius, socialinius
ir ekologinius veiksnius.

Gamtamokslinis
komunikavimas

Mok jimas
mokytis

Iš vairi informacijos
šaltini atrenka
informacij , tačiau
nesugeba jos kritiškai
vertinti ir sklandţiai
perteikti kitiems. Ne
visada tikslingai ir
tinkamai vartoja fizikos
s vokas, taiko d snius.

Mokosi naudodamas
nurodytus mokymosi
šaltinius, mokymosi
veikl sivertina
epizodiškai, ne visada
pasirenka sau tinkamas
mokymosi strategijas.

išsakytai nuomonei,
nevienareikšmiams
problemini klausim
atsakymams pagr sti.
Pritaiko mokslinius
metodus nesud tingoms
problemoms spr sti
(išanalizuoja problem ,
numato galimus
sprendimo b dus, juos
vertina ir pasirenka
vien , sprendţia,
vertina sprendim ).
Vertina mokslo ir
technologij poveik
aplinkai atsiţvelgiant
ekonominius,
socialinius ir
ekologinius veiksnius.
Atrenka informacij iš
vairi informacijos
šaltini , j kritiškai
vertina, apibendrina ir
perteikia kitiems.
Tikslingai ir tinkamai
vartoja fizikos s vokas,
taiko d snius. Geba
sklandţiai reikšti mintis
raštu ir ţodţiu.
Geba savarankiškai
pasirinkti mokymosi
šaltinius, sivertina
mokymosi veikl , bet
ne visada pasirenka sau
tinkamas mokymosi
strategijas.

problemini klausim
atsakymams pagr sti.
Pritaiko mokslinius
metodus problemoms
spr sti (išanalizuoja
problem , numato
galimus sprendimo
b dus, juos vertina ir
pasirenka vien ,
sprendţia, vertina
sprendim ).
Vertina mokslo ir
technologij poveik
aplinkai atsiţvelgiant
ekonominius,
socialinius ir
ekologinius veiksnius ir
pagrindţia savo
vertinimus.
K rybingai pritaiko iš
savarankiškai pasirinkt
patikim informacijos
šaltini surinkt
informacij . Tikslingai
ir tinkamai vartoja
fizikos s vokas, taiko
d snius. Sklandţiai
reiškia mintis,
argumentuotai išsako
savo nuomon .
Geba savarankiškai
pasirinkti mokymosi
šaltinius, pasirenka sau
tinkamas mokymosi
strategijas, kelia
mokymosi tikslus,
planuoja, apm sto,
sivertina mokym si.
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VI. INTEGRUOTAS GAMTOS MOKSL KURSAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
8. Integruotas gamtos moksl kursas – gamtamokslinio ugdymo dalis
8.1. Dalyko paskirtis
8.1.1. Integruotas gamtos moksl kursas vidurin je mokykloje skirtas tiems mokiniams,
kurie neketina tolesni studij ar profesin s veiklos sieti su gamtos mokslais. Šio kurso paskirtis yra
t sti gamtamokslin s ir bendr j kompetencij ugdym orientuojantis šiuolaikinius gamtos
moksl laim jimus ir j taikymus technologijose, gyvenimo praktik ir aplinkosaugos problemas.
Jame visos temos nagrin jamos gana bendrais bruoţais, aptariama gamtos moksl raida kaip
gamtos paţinimo b das, aktualios asmens ir visuomen s gyvenimo problemos, nuodugniau
analizuojami gamtos reiškiniai, mokslin s id jos, atliekami steb jimai ir bandymai. integruotas
gamtos moksl kursas pad s mokiniams suvokti darnaus vystimosi id j reikšm išsaugant biosfer
ir uţtikrinant visuomen s gyvenimo kokyb .
8.1.2. Integruot gamtos moksl kurs tikt pasirinkti vis pirma tiems, kurie nesirengia
laikyti biologijos, chemijos ar fizikos egzamino. Jeigu mokinys pasirinks š kurs ir nor s laikyti
kur nors iš gamtos moksl egzamin , jam teks papildomai gyti ţini ir geb jim remiantis
egzamino programa.
8.1.3. Integruotas gamtos moksl kursas apima svarbiausias gamtos moksl ţinias. Jo
mokydamiesi mokiniai gal s gyti ţini , supratimo, išsiugdyti geb jim ir susiformuoti vertybines
nuostatas, kurios leist kiekvienam mokiniui suvokti esminius supančio pasaulio d sningumus,
vyksmus bei reiškinius, j tarpusavio ryšius. Integruotas gamtos moksl kursas papildo ir
apibendrina pagrindin je mokykloje nagrin t gamtos moksl mokom j medţiag .
8.1.4. Bendrojoje integruoto gamtos moksl kurso programoje numatomi tikslai ir
uţdaviniai, strukt ra, integravimo galimyb s, ugdymo gair s, mokymosi aplinka, mokini
pasiekimai, turinio apimtis, vertinimas. Programoje pateikiami mokini pasiekimai (ţinios ir
supratimas, geb jimai, nuostatos), kuri tikimasi baigiant XII klas . Integruoto gamtos moksl
kurso moko biologijos, chemijos ir fizikos mokytojai. Mokytojai, atsiţvelgdami mokini poreikius
bei geb jimus, mokymo(si) s lygas mokykloje, bendr j program reikalavimus, pritaiko
integruoto gamtos moksl kurso ugdymo turin visai klasei (mobiliai grupei) ir pavieniams
mokiniams. Individualizuotas ugdymo turinys mokytoj planuojamas kartu.
8.2. Tikslas, uţdaviniai, strukt ra.
8.2.1. Tikslas – sudaryti galimyb visiems mokiniams, pasirinkusiems integruoto gamtos
moksl
kurso mokym si, pl toti gamtamokslin kompetencij , nuodugniau nagrin jant
šiuolaikinius gamtos moksl laim jimus ir j taikymus technologijose, gyvenimo praktik ir
aplinkosaugos problemas.
8.2.2. Uţdaviniai:
 tyrin dami ir analizuodami gamtos reiškinius išsiugdo atsaking poţi r
aplink ,
gamt , gyvyb , taiko gytas gamtos moksl ţinias ir geb jimus sprendţiant vairias kasdienio
gyvenimo, aplinkotyros, aplinkosaugos ir darnaus vystymosi problemas;
 atpaţ sta moksliniais metodais sprendţiamas su gamtos mokslais susietas problemas,
supranta mokslo populiarinimo straipsnius apie gamtos moksl atradimus, pl toja gamtamokslin
pasaul vaizd , mokslin m stym ;
 aiškinasi gamtos moksl ir j laim jimais kuriam technologij vaidmen ţmonijos
gyvenime, j ryš su gamtine, socialine ir kult rine aplinka;
 susipaţ sta su gamtos moksl istorine raida, šiuolaikini gamtos tyrim kryptimis.
8.2.3. Dalyko strukt ra
8.2.3.1. Metodologija.
8.2.3.2. Medţiag sud tis ir sandara.
8.2.3.3. Neorganiniai ir organiniai junginiai.
8.2.3.4. Medţiag savyb s ir kitimai.
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8.2.3.5. Organizmas.
8.2.3.6. Genetin informacija l stel je ir gyvyb s t stinumas.
8.2.3.7. Jud jimas ir j gos.
8.2.3.8. Energija ir fizikiniai procesai.
8.2.3.9. Medţiag ir energijos tverm , grandin s.
8.2.3.10. Elektra.
8.2.3.11. Bangos ir spinduliavimas.
8.2.3.12. Aplinka ir ţmogus.
8.2.3.13. Astronomijos pagrindai.
8.2.3.14. Mokini pasiekimuose geb jimus traukti tiriamieji ir eksperimentiniai darbai.
Mokiniams si loma atlikti ne maţiau kaip 4–6 darbus, iš kuri bent du tur t b ti atliekami
savarankiškai kaip tyrimai.
8.2.3.15. Gamtamokslin s kompetencijos strukt ra
Geb jimai ir
nuostatos Ţinios ir
Problem
Gamtamokslinis Mok jimas
Taikymas
Nuostatos
supratimas
sprendimas komunikavimas
mokytis
Veiklos sritys
Metodologija
Medţiag
sud tis ir
sandara
Neorganiniai ir
organiniai
junginiai
Medţiag
savyb s ir
kitimai
Organizmas
Genetin
informacija
l stel je ir
gyvyb s
t stinumas
Jud jimas ir
j gos
Energija ir
fizikiniai
procesai
Medţiag ir
energijos
tverm ,
grandin s
Elektra
Bangos ir
spinduliavimas
Aplinka ir
ţmogus
Astronomijos
pagrindai

90
8.2.3.16. Apibr ţiant gamtamokslin s kompetencijos strukt r , mokini
geb jimai
išskirstomi
grupes: ţinios ir supratimas (ţemesnio lygio geb jimai), taikymas, problem
sprendimas, gamtamokslinis komunikavimas, mok jimas mokytis. Toliau pateikiamas
apibendrintas ši geb jim grupi paaiškinimas, pritaikytas integruotam gamtos moksl kursui.
8.2.3.17. Ţinias ir supratim mokiniai parodo:
• nurodydami ir apibr ţdami pagrindinius gamtos moksl faktus, d snius, s vokas,
fizikinius dydţius, procesus;
• pateikdami gamtos reiškini ir proces pavyzdţi ;
• atpaţindami ir vardydami pavaizduotus ar pavaizduodami paveiksluose, schemose,
grafikuose ir diagramose objektus bei procesus;
• apib dindami gamtos reiškinius, procesus;
• paprasčiausiais atvejais lentel je pateiktus duomenis pavaizduodami schema, grafiku ar
diagrama;
• atpaţindami fizikinius dydţius ţyminčius simbolius ir atlikdami paprasčiausius
standartinius skaičiavimus.
8.2.3.18. Taikymo geb jimus mokiniai parodo standartin se situacijose:
• aiškindami gamtos reiškinius remiantis gamtos moksl d sningumais;
• nustatydami ir apib dindami reiškini panašumus ir skirtumus;
• klasifikuodami
kelis tipus procesus, reiškinius ir faktus, atsiţvelgiant
j
charakteristikas ir savybes;
• pritaikydami gamtos moksl d snius paţ stamo konteksto kiekybin ms ir kokybin ms
uţduotims atlikti;
• naudodami diagram , grafik ar model s vokai, dydţi s ryšiui ar reiškiniui paaiškinti;
• interpretuodami tekstin , lenteli , ar grafin informacij panaudojant gamtos moksl
s vokas ir d sningumus;
• apibendrindami ir kritiškai vertindami vairiuose informacijos šaltiniuose pateikiam
informacij apie gamtos mokslo atradimus, technologij pl tot , aplinkosaug ;
• formuluodami tyrimo hipotez ;
• tinkamai pasirinkdami tyrimo tip (steb jim , eksperimentus) ir priemones;
• pagal aprašym atlikdami tyrim ;
• gaudami ir apdorodami bandym rezultatus, darydami duomenimis pagr stas išvadas.
8.2.3.19. Problem sprendimo geb jimus mokiniai parodo naujose situacijose, kai yra
nepaţ stam ir sud ting aplinkybi ar reikia atsiţvelgti kelis veiksnius:
• integruodami gamtos moksl ţinias ir d sningumus, reikalingus problemai spr sti;
• formuluodami problemin klausim ir hipotez ;
• numatydami priemones ir suplanuodami tyrim hipotezei patikrinti;
• darydami gamtos moksl duomenimis ir faktais pagr stas išvadas, argumentuodami
sprendimus;

• atrinkdami ir tinkamai pateikdami patikim informacij išsakytai nuomonei, nevienareikšmiams
problemini klausim atsakymams pagr sti;

• pritaikydami mokslinius metodus problemoms spr sti (išanalizuoja problem , numato
galimus sprendimo b dus, juos vertina ir pasirenka vien , sprendţia, vertina sprendim );
• vertindami gamtos moksl ir technologij poveik aplinkai atsiţvelgiant ekonominius,
socialinius ir ekologinius veiksnius.
8.2.3.20. Gamtamokslinio komunikavimo geb jimus mokiniai parodo:
• tinkamai vartodami gamtos moksl s vokas, dydţi simbolius, matavimo vienetus;
• sklandţiai reikšdami gamtamokslini reiškini supratim , aiškiai d stydami mintis ţodţiu
ir raštu;
• atsirinkdami ir apdorodami tekstin , skaitin ir grafin informacij apie gamtamoslinius
reiškinius;
• tinkamai (schemomis, paveikslais, diagramomis, tekstu ir kt.) perduodami informacij apie
gamtos moksl objektus, procesus, d sningumus;
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• pritaikydami pateikiam informacij apie gamtos moksl reiškinius tikslui ir adresatui;
• argumentuotai diskutuodami apie gamtos moksl reiškinius.
8.2.3.21. Mok jim mokytis gamtos moksl mokiniai parodo:
• keldami gamtos moksl mokymosi tikslus;
• planuodami mokymosi veikl ;
• pasirinkdami, atsiţvelgiant
asmenines savybes, tinkamas mokytis gamtos moksl
strategijas;
• taikydami vairias mokymosi strategijas;
• reflektuodami mokymosi proces ;
• sivertindami pasiekimus ir darom paţang ;
• planuodami tolesn mokym si atsiţvelgiant pasiekimus.
8.3. Programos gyvendinimas: integravimo galimyb s, ugdymo gair s, mokymosi
aplinka
8.3.1. Integravimo galimyb s
8.3.1.1. Vidurinio ugdymo bendr j program integracijos pagrindas yra bendr j
kompetencij (asmenin s, mok jimo mokytis, socialin s pilietin s, iniciatyvumo ir k rybingumo,
paţinimo, komunikavimo ir kult rin s) ugdymas. Gamtos mokslams ypač svarbios yra paţinimo,
mok jimo mokytis ir k rybingumo kompetencijos.
8.3.1.2. Integruoto gamtos moksl kurso integracijos ašys yra globalaus turinio s vokos:
jud jimas, energija, sistema, evoliucija, makro- ir mikrosistema, kitimai. Darnaus vystymosi,
ekologijos ir aplinkosaugos problem , ţmogaus vaidmens pasaulyje temos nagrin jamos vis
gamtos moksl aspektais.
8.3.1.3. Mokantis integruoto gamtos moksl kurso yra daug galimybi integracijai su
kitomis ugdymo turinio sritimis:
• su kalbomis – kreipiamas d mesys kalbos ir rašto kult r , mokoma taisyklingai vartoti
mokslinius terminus ir s vokas, diskutuoti ir pagr sti savo nuomon , pasirinkim ; vidurin je
mokykloje mokini pirmosios uţsienio kalbos mok jimo lygis tur t b ti pakankamas suprasti
nesud tingus dalykinius ar mokslo populiarinimo tekstus, tod l rekomenduojama skatinti mokinius
ieškoti informacijos ne tik lietuvi , bet ir uţsienio kalba, o esant galimyb ms organizuoti
integruotas gamtos moksl ir uţsienio kalbos pamokas;
• su matematika – gytieji skaičiavimo, skaiči apvalinimo, reiškini prastinimo ir
pertvarkymo, procent nustatymo, grafik br ţimo ir j analiz s geb jimai taikomi mokantis
integruoto gamtos moksl kurso;
• su informacin mis technologijomis – IKT naudojama ieškant, apibendrinant ir pateikiant
informacij , apdorojant tyrim , bandym ir steb jim duomenis, tiriant ar modeliuojant gamtoje
vykstančius reiškinius;
• su technologijomis – parodomas glaudus gamtos moksl ir technologij ryšys,
nagrin jami naujausi technologiniai pasiekimai, j praktinis taikymas, teorijos pagrindţiamos
praktiniais pavyzdţiais, mokomasi gamtos moksl atradimus ir technologijas vertinti darnaus
vystymosi poţi riu, ugdoma nuostata saugoti gamt , r pinamasi sauga;
• su socialiniais mokslais – nagrin jama gamtos moksl ir technologij taka visuomen s
raidos procesams. Svarbu supaţindinti su aktualiomis ekonomikos, visuomen s raidos ir aplinkos
apsaugos tendencijomis bei j raiška asmens, bendruomen s, valstyb s ir globaliu lygmeniu,
mokyti jas vertinti darnaus vystymosi poţi riu. Paskatinti mokinius pagal savo galimybes si lyti ir
gyvendinti paţangius pokyčius, ugdyti asmenin atsakomyb ;
• su menais – ugdomas k rybiškumas skatinant gamos moksl ţinias pritaikyti meninei
raiškai;
• su doriniu ugdymu – ugdoma tolerancija ir pagarba gyvajai ir negyvajai gamtai bei jos
vairovei, veiklos pasekmi sau ir aplinkai numatymas.
8.3.2. Ugdymo gair s
8.3.2.1. Šiuolaikin je mokykloje šalia mokymo toki pat svarbi viet uţima mokymasis,
mokinio aktyvus veikimas, id j k limas ir argumentavimas, pasitikrinimas, tarpusavio s veika su
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kitais mokiniais ir su mokytoju. Ugdymo turinys pritaikomas skirtingiems mokiniams pagal j
poreikius ir polinkius. Vertinant veikl ir rezultatus remiamasi pagr stais rodymais. Mokini
gamtamokslin kompetencija ugdoma naudojantis kuo artimesn mis realioms gyvenimo
situacijoms uţduotimis ir veiklomis.
8.3.2.2. Planavimas
Ugdymo procesas planuojamas etapais. Pirmiausia išsikeliamas etapo tikslas ir rezultat
orientuoti, pamatuojami mokymosi uţdaviniai, remiantis kuriais v liau formuluojami pamokos
uţdaviniai.
Planuojant ugdymo proces , b tina atsiţvelgti mokini poreikius ir galimybes, patirt ir
pasiekim lyg , veikl diferencijuoti ir individualizuoti. Mokymasis turi b ti glaudţiai siejamas su
tiriam ja mokini veikla, su gamtos reiškini ir d sningum paţinimu, su gamtos moksl atradim
reikšm s ir etikos, kuriant naujas technologijas ir uţtikrinant ţmoni gyvenimo kokyb , supratimu.
Pamokos tur t vykti ne tik klas je, bet ir lauke ar mokslin se laboratorijose. Tur t b ti
planuojamos dalykin s, su iš anksto numatytais tikslais ir uţdaviniais bei laukiamais rezultatais,
ekskursijos.
Mokymosi aplinka planuojama taip, kad visi mokiniai jaust si joje gerai ir gal t s kmingai
bendrauti ir bendradarbiauti. R pinamasi veiklos saugumu. Mokiniai skatinami turtinti mokymosi
aplink – pasirengti vairias mokymo priemones bei rang .
8.3.2.3. Organizavimas
Integruoto gamtos moksl kurso pamokos organizuojamos taip, kad mokiniai aktyviai
mokyt si bendraudami su mokytoju ir bendraamţiais. Mokymasis glaudţiai siejamas su tiriam ja
mokini veikla, projektais.
Mokyti reik t klausiant, nes tik ieškodami atsakymo mokiniai turi prieţast mokytis ir kuria
savo supratim . Klausimai turi reikalauti ne tik atsiminti ir suprasti, bet ir pagr sti, vertinti
alternatyvas, pateikti privalumus ir tr kumus. Mokiniams skiriamos uţduotys tur t skatinti
k rybiškai m styti, tyrin ti, pritaikyti ţinias naujose situacijose, priimti sprendimus, susiformuoti
nuomon , sitraukti projektavim ar k ryb .
Mokini gamtos moksl ţinios ir geb jimai formuojasi palaipsniui per patyrim , s veik su
kitais ir mokytojo param . Kadangi ţinios yra vertingos tik tiek, kiek mokinys jas supranta ir geba
pritaikyti, analizuoti, vertinti, integruoti sprendţiant problemas, b dinga mokinio veikla tur t b ti
tyrimai, problem sprendimas grup je, klas s, grup s ar individualios diskusijos su mokytoju ar su
kitu/kitais mokiniais. Mokiniai skatinami m styti, kelti klausimus, si lyti savo id jas ir gali abejoti
ţini teisingumu. Mokymosi pagrindas yra s moningas, giluminis pagrindini s vok , d sni ir
princip suvokimas. Toks mokymasis skatins bendradarbiavim ir lavins kalb , strukt ruojant
problemas darysis aiškesnis m stymas ir bus pl tojamas prasmingas supratimas.
8.3.2.4. Vertinimas
Vertinant mokinius remiamasi Mokini paţangos ir pasiekim vertinimo samprata.
Vertinama ne ţini siminimas, o geb jimas paaiškinti savais ţodţiais, pateikti sav pavyzdţi ,
pritaikyti ţinias analizuojant, savarankiškai vertinant ir argumentuojant. Vertinimo procese
svarbiausia ne pasiekim vertinimas, ar vertinimas, kuris padeda mokytis, o vertinimas kaip
mokymasis, nes, tik nuolat steb damas savo mokymosi eig ir rezultatus, mokinys gali numatyti
tolesnio mokymosi krypt ir tikslus. Labai svarbu mokytojo vertinimas kartu su mokiniu, kurio
metu, remiantis mokymosi pradţioje sutartais kriterijais, analizuojamos mokymosi stipriosios ir
silpnosios pus s, galimyb s tobulinti mokym si ir siekti gilesn s kompetencijos.
Diagnostinis vertinimas taikomas siekiant išsiaiškinti, ar pasiekti mokymosi uţdaviniai,
padeda numatyti tolesnius mokymosi ţingsnius. Svarbu, kad diagnostinio vertinimo uţduotys
atitikt tai, ko buvo mokoma, mokiniai iš anksto ţinot , kaip bus vertinami, kad jiems b t aišk s
vertinimo kriterijai. Pagal uţduoči sunkum diagnostin s uţduotys tur t b ti rengiamos
stengiantis laikytis toki proporcij : 30 proc. lengv uţduoči , 40 proc. – vidutinio sunkumo ir 30
proc. sunki uţduoči . Baigiant kurs gali b ti taikomas apibendrinamasis vertinimas, kurio
uţduotys rengiamos remiantis tais pačiais principais kaip diagnostinio vertinimo uţduotys.
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8.3.3. Mokymosi aplinka
8.3.3.1. Integruoto gamtos moksl kurso, kaip ir kit dalyk pamokose labai svarbi emocin
aplinka, mokym si orientuota atmosfera, kuri pad t atsiskleisti visiems mokiniams, leist jiems
laisvai diskutuoti, aiškintis nesuprantamus klausimus, mokyt tolerantiškai elgtis kit atţvilgiu.
Mokytojas tur t kurti klas je pasitik jimo atmosfer , ugdyti bendradarbiavimo kult r . Kadangi
lengviausia, prasmingiausia ir veiksmingiausia yra mokytis saugiose situacijose – mokiniai tur t
b ti motyvuojami troškimu pasiekti tiksl , tyrin ti, tobul ti, o ne nes km s baime.
8.3.3.2. Integruoto gamtos moksl
kurso pamokose skatinamas savarankiškumas,
formuojamas emocinis, vertybinis j santykis su pasauliu. Pl tojamas poreikis dom tis gamtos
mokslais ir mokslo populiarinimo straipsniais, aktyviai veikti darnaus vystymosi srityje,
puosel jama meil gamtai.
8.3.3.3. Organizuojant mokym si labai svarb vaidmen atlieka tinkama, mokymuisi, ir
bendradarbiavimui pritaikyta mokymosi aplinka:
• dirbama su vairiais šaltiniais, šalia tradicini mokom j priemoni naudojama garso ir
vaizdo medţiaga, periodika, internetas, mokslo populiarinimo straipsniai, kompiuterin s
mokomosios programos ir kt.
• naudojantis vairiais prietaisais, ranga ir buitin mis priemon mis stebimi bei tyrin jami
gamtos reiškiniai;
• rengiamos iš anksto suplanuotos, su nurodytomis uţduotimis mokomosios ekskursijos
gamt , mones, muziejus ar mokslo ir kt. staigas;
• vykdomi tikslingi projektai, skirti gamtos moksl ir bendriesiems geb jimams ugdyti;
projektin mokini veikla gerai suplanuojama siekiant išvengti neprasming uţduoči ir kartu
mokini perkrovimo; atsiţvelgiama
mokini interesus, geb jimus, specialiuosius poreikius,
sudaroma pasirinkimo galimyb .
8.3.3.4. Išvardytai mokini veiklai b tina tinkama fizin aplinka – galimyb s organizuoti
grupi darb , mokymuisi naudoti kompiuter , vairius mokymosi šaltinius. Pageidautina, kad
kabinete b t bent vienas prijungtas prie interneto kompiuteris su daugialyp s terp s projektoriumi.
Esant galimybei, tur t b ti plačiai naudojamasi mokyklos biblioteka, kaip informaciniu centru.
8.4. Mokini pasiekimai, turinio apimtis, vertinimas
Šiame skyriuje nurodyti mokini integruoto gamtos moksl kurso pasiekimai, apibr ţiama
turinio, su kuriuo dirbama, apimtis, aprašomas mokini pasiekim vertinimas. Aprašant mokini
pasiekimus kartu nurodomos ugdomos vertybin s nuostatos, esminiai geb jimai, geb jimai, ir
ţinios, reikalingos geb jimams ugdyti.
Nurodant reikalavimus, keliamus mokini pasiekimams, visame dokumente vartojami tokie
uţduoties sunkum nusakantys terminai:
• paprasčiausiais vadinami uţdaviniai, kuriuos sprendţiant reikia atlikti vien standartin
operacij , kai nereikia vien matavimo vienet paversti kitais;
• nesud tingais vadinami uţdaviniai, kuriuos sprendţiant reikia atlikti 2–3 veiksmus, bet
nereikia vien matavimo vienet paversti kitais;
8.4.1. Mokini pasiekimai
1. Metodologija
Nuostatos
Gamtos reiškinius, gamtos mokslus, j raid , vaidmen ir reikšm vertinti remiantis mokslo
ţiniomis.
Esminis geb jimas
Analizuoti mokslini atradim reikšm , gamtos moksl ţini s lygiškumo ir kaitos aspektus.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
1.1. Taisyklingai vartoti
1.1.1. Nusakyti gamtos moksl terminus: mokslinis faktas, s voka,
gamtos moksl terminus. modelis, hipotez , d snis ir principas, teorija, vienetai, teoriniai ir
eksperimentiniai tyrimai.
1.2. Susiplanuoti ir atlikti 1.2.1. Apib dinti tyrimo eig : problema, hipotez , steb jimas ar
nesud tingus tyrimus.
bandymas, rezultatai, išvados.
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1.2.2. Nusakyti mokslin s informacijos formas ir j kitim (mokslo
veikalai, laiškai, moksliniai ţurnalai, straipsniai, patentai,
konferencijos, skaitmenin revoliucija).
1.3. Surasti reikiam
1.3.1. Pateikti informacijos paieškos sistem pavyzdţi .
gamtamokslinio pob dţio 1.3.2. Apib dinti kaip reikia pasirinkti reikšminius ţodţius
informacij , j analizuoti, informacijos paieškai.
kritiškai vertinti,
apibendrinti ir pateikti
kitiems.
1.4. Paaiškinti gamtos
1.4.1. Apib dinti gamt ir jos reiškinius sisteminiu poţi riu: kaip
moksl atradim reikšm
viening , tarpusavyje daugybe sait susijusi sistem .
ir mokslo ţini
1.4.2. Apib dinti mokslini atradim reikšm ţmonijai. Pateikti
s lygiškumo aspektus.
pavyzdţi , rodanči , kad b tina mokslo ir technologij laim jimus
Pagr sti mokslo ir
vertinti socialiniu, ekonominiu ir aplinkosaugos aspektais..
technologij laim jim
1.4.3. Nusakyti Lietuvos mokslinink vaidmen gamtos moksl
vertinimo socialiniu,
raidoje.
ekonominiu ir
aplinkosaugos aspektais
b tinyb .
2. Medţiag sud tis ir sandara
Nuostatos
Suvokti ryš tarp medţiag mikroskopin s sandaros ir medţiag savybi .
Esminis geb jimas
Naudojantis periodin je element lentel je pateikta informacija apib dinti atomo sandar ir
cheminius ryšius.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
2.1. Apib dinti atomo
2.1.1. Apib dinti pirm trij period element atom sandar ,
sandar .
nurodant proton skaiči branduolyje ir elektron skaiči
kiekviename sluoksnyje.
2.2. Naudotis periodin je 2.2.1. Paaiškinti periodin s element lentel s strukt r remiantis
element lentel je
šiuolaikiniu periodiniu d sniu ir atomo sandara.
pateikta informacija.
2.2.2. Susieti cheminio elemento periodo ir grup s numerius su
elektron sluoksni skaičiumi ir valentini elektron kiekiu.
2.3. Paaiškinti jonin ,
2.3.1. Paaiškinti s vokas atomas, jonas, molekul .
kovalentin nepolin ir
2.3.2. Apib dinti elektronin s sandaros pokyčius kai atomas virsta
kovalentin polin ryšius. jonu.
2.3.3. Paaiškinti joninio ryšio susidarym ir pateikti susidarymo
pavyzdţi .
2.3.4. Paaiškinti cheminio ryšio tipo priklausomyb , susiejant su
besijungianči chemini element metališkumu ar nemetališkumu.
2.3.5. Paaiškinti kovalentinio nepolinio ir kovalentinio polinio ryši
susidarym , pateikti susidarymo pavyzdţi .
3. Neorganiniai ir organiniai junginiai
Nuostatos
Suprasti organini ir neorganini jungini svarb .
Esminis geb jimas
Apib dinti svarbiausius neorganinius ir organinius junginius, j savybes bei naudojim .
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
3.1. Klasifikuoti
3.1.1. Apib dinti oksidus, bazes, r gštis, druskas ir pateikti j
medţiagas pagal
pavyzdţi .
medţiag klases.
3.1.2. Apib dinti nemetal vandenilini jungini r gštines ir bazines
savybes.
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3.2. Apib dinti metalus,
j korozij ir nurodyti
apsaugos nuo korozijos
b dus.

3.3. Apib dinti
organinius junginius,
einančius l steli
sud t . Susieti ši
organini jungini bei
vandens reikšm su
organizmo gyvybin mis
funkcijomis.

3.4. Apib dinti
katalizatorius (fermentus)
ir j veikimo princip .

3.5. Paaiškinti organini
jungini naudojimo
pramon je ir buityje
svarb .

3.2.1. Apib dinti daţniausiai naudojamus metalus ir j lydinius,
vertinti j reikšm kasdieniam gyvenimui ir technologijoms.
3.2.2. Nurodyti elektroliz s svarb gaunant ir gryninant metalus,
formuojant metal dangas.
3.2.3. Nurodyti geleţies korozijai vykti b tinas s lygas ir paaiškinti
korozijos ekonomin ţal .
3.2.4. Nurodyti geleţies korozijos stabdymo b dus.
3.3.1. Apib dinti angliavandenius kaip energetines, atsargines ir
statybines medţiagas ir pateikti šias funkcijas atliekanči
angliavandeni pavyzdţi .
3.3.2. Atlikti vairi augalin s kilm s maisto produkt tyrimus
pasirinktai organinei medţiagai nustatyti.
3.3.3. Nurodyti baltymus kaip iš aminor gšči sudarytas organines
medţiagas. Remiantis baltym pavyzdţiais (hemoglobinas,
virškinimo fermentai, kalogenas) apib dinti baltym funkcijas
organizme: statybin , katalizin , pernašos.
3.3.4. Apib dinti lipidus kaip energetines ir atsargines medţiagas.
3.3.5. Nagrin ti DNR ir RNR sandar , pavyzdţiui kuriant
nukleor gšči modelius.
3.4.6. Apib dinti vandens reikšm l stelei.
3.4.1. Pateikti l t ir greit chemini reakcij pavyzdţi .
3.4.2. Apib dinti katalizatori veikim , pateikti j naudojimo
pavyzdţi . Paaiškinti automobili katalizatori taikym maţinant
aplinkos tarš .
3.4.3. Apib dinti fermentus kaip biologinius katalizatorius.
Remiantis pavyzdţiais apib dinti ferment vaidmen organizme
vykstančiose chemin se reakcijose, pavyzdţiui, pepsinas katalizuoja
baltym skaidym , amilaz katalizuoja krakmolo skaidym .
3.4.4. Susipaţinti su ferment panaudojimu maisto ar kitose Lietuvos
pramon s šakose, pavyzdţiui: s ri , sirupo, sulči , saldaini
gamyboje, odos apdirbime ar kt.
3.5.1. Nurodyti pagrindines organini jungini funkcines grupes ir
klases, pateikti ši klasi atstov pavyzdţi .
3.5.2. Pateikti organini jungini naudojimo pramon je ir buityje
pavyzdţi .
3.5.3. Apib dinti eten kaip organini jungini sintez s ir polimer
pramon s ţaliav , pateikti eteno naudojimo pavyzdţi .
3.5.4. Paaiškinti iškastinio kuro svarb šiuolaikinei energetikai.
Apib dinti degimo produkt tak aplinkai ir nurodyti pagrindinius
alternatyvius energijos šaltinius.
3.5.5. Remiantis pateiktomis schemomis ir riebal hidroliz s
reakcijos lygtimi, apib dinti gaunamus produktus. Paaiškinti muilo
gamyb .
3.5.6. Pateikti vairi maisto pried ir papild pavyzdţi .
3.5.7. Paaiškinti maisto pried naudojimo prieţastis.
3.5.8. Nurodyti kok poveik ţmogaus organizmui gali tur ti
vartojami maisto papildai.
4. Medţiag savyb s ir kitimai

Nuostatos
Suvokti vandeniniuose tirpaluose vykstančius procesus. Suvokti chemines reakcijas.
Esminis geb jimas
Apib dinti procesus, vykstančius vandeniniuose tirpaluose.
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Apib dinti oksidacijos-redukcijos reakcijas ir nurodyti j taikymo praktikoje galimybes.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
4.1. Apib dinti procesus, 4.1.1. Apib dinti vandens molekul s sandar ir poliškum . Paaiškinti
vykstančius tirpinant
vandenilinio ryšio susidarym tarp vandens molekuli ir jo tak
medţiagas vandenyje,
fizin ms vandens savyb ms.
spr sti uţdavinius,
4.1.2. Apib dinti tirpalus kaip skystuosius mišinius, pateikti tirpal
vartojant koncentracijos
gamtoje, ţmogaus organizme pavyzdţi .
s vok .
4.1.3. Spr sti uţdavinius, susijusius su medţiag mas s dalies
tirpaluose skaičiavimais.
4.1.4. Nustatyti tirpalo terp , naudojantis indikatoriais ir pH skale.
4.1.5. Paaiškinti vandenilio jon koncentracijos svarb gyvybiniams
procesams.
4.1.6. Nurodyti ir uţrašyti ar vyks main reakcija, kai pateiktos
reaguojančiosios medţiagos.
4.2. Apib dinti
4.2.1. Nurodyti oksidatori ir reduktori pateiktoje oksidacijosoksidacijos-redukcijos
redukcijos reakcijos lygtyje.
procesus.
4.2.2. Apib dinti degimo reakcij kaip greit oksidacijos-redukcijos
reakcij , nurodyti, kad degimo reakcijos yra priemon šilumai gauti.
5. Organizmas
Nuostatos
Suvokti l stel kaip maţiausi organizmo dalel , kurioje vyksta visi gyvybiniai procesai.
Esminis geb jimas
Paaiškinti l stel se vykstanči proces reikšm gyvybinei organizmo veiklai. Apib dinti
ţmogaus organ sistemas ir j funkcijas.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
5.1. Apib dinti
5.1.1. Apib dinti eukariotin s l stel s strukt ras (branduol ,
prokariotini ir
citoplazm , l stel s sienel , plazmin membran , ribosomas,
eukariotini l steli
mitochondrijas, chloroplastus, vakuol ), atpaţinti jas paveiksluose ir
sandar .
schemose ir apib dinti j funkcijas l stel je.
5.1.2. Mikroskopu steb ti l steles ir audinius, atpaţinti l steli
strukt ras, schemiškai pavaizduoti jas piešiniu. Išsiaiškinti šviesinio
mikroskopo naudojimo galimybes l steli tyrimams.
5.2. Apib dinti energijos 5.2.1. Apib dinti energijos b tinum organizmui ir nurodyti ATP,
ir medţiag virsmus
kaip universal energijos nešikl , kurio energija naudojama l steli
l stel je ir organizme.
gyvybiniams procesams.
5.2.2. Apib dinti vidul stelin kv pavim kaip kontroliuojam
proces , kurio metu oksiduojant gliukoz išsiskiria energija,
reikalinga l stel s gyvybinei veiklai. Susieti energijos panaudojim
organizme, pavyzdţiui su raumen darbu.
5.2.3. Apib dinti fotosintez kaip augal l stel se vykstant proces ,
kurio metu šviesos energija vartojama organin ms molekul ms
sintetinti. Susieti ši molekuli panaudojim su augalo augimu: nauj
l steli susidarymu, vidul steliniu kv pavimu ir medţiag kaupimu.
5.2.4. Susieti fotosintez s proces augaluose su gliukoz s ir
deguonies panaudojimu augal ir gyv n l stel se.
5.3. Apib dinti ţmogaus 5.3.1. Remiantis ţmogaus kv pavimo organ sandaros pavyzdţiu
prisitaikym vykdyti duj (naudojantis paveikslais, schemomis, muliaţais, kompiuteriniais
apykait sausumoje.
mokomaisiais objektais arba kv pavimo tyrimais), paaiškinti, kaip
oras patenka ţmogaus plaučius ir kaip iš j pasišalina.
5.3.2. Susieti alveoli sandar (didelis paviršiaus plotas t rio
atţvilgiu, plonas ir dr gnas paviršius) su plaučiuose vykstančia duj
difuzija.
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5.3.3. Apib dinti, kaip ţmogaus kv pavimo organai (pvz. d ka
virpamojo epitelio), yra prisitaik prie kvepiamo oro kokyb s
gerinimo.
5.4. Susieti ţmogaus
5.4.1. Naudojantis paveikslais, schemomis, muliaţais ar
kraujotak su
kompiuteriniais mokomaisiais objektais, apib dinti ţmogaus
prisitaikymu vykdyti
kraujotak , kaip uţdar sistem , kurioje d ka širdies darbo kraujas
medţiag pernaš bei
teka dviem kraujo apytakos ratais ir išnešioja skirtingas medţiagas po
organizmo apsaug .
organizm .
Apib dinti kraujotakos svarb ţmogaus organizmui.
5.4.2. Apib dinti kraujo sandar ir paaiškinti, kaip kraujo sud ties
pokyčiai, pavyzdţiui, sumaţ j s hemoglobino kiekis, padid j s
leukocit skaičius ar sumaţ j s trombocit skaičius gali tur ti takos
organizmui (duj pernašai, imunitetui, kreš jimui).
5.4.3. Diskutuojant išreikšti savo nuomon apie kraujo donoryst .
5.5. Apib dinti
5.5.1. Naudojantis paveikslais, schemomis, muliaţais ar
virškinimo reikšm
interaktyviais kompiuteriniais objektais, apib dinti ţmogaus
ţmogaus organizmui.
virškinim kaip proces , kurio metu ferment pagalba maisto
medţiagos yra skaidomos ir siurbiamos.
5.5.2. Remiantis supratimu apie siurbt medţiag panaudojim
l stel se, paaiškinti virškinimo reikšm organizmui.
5.5.3. Remiantis ţiniomis ir supratimu apie organines, neorganines
medţiagas bei junginius, aptarti tinkam ţmogaus mityb , susiejant
j su organizmo energijos poreikiais, teikiamu energijos kiekiu, k no
augimo ir atnaujinimo procesais bei tinkamu medţiag apykaitos
reguliavimu (metabolizmu).
5.6. Paaiškinti ţmogaus
5.6.1. Apib dinti inkst , kaip organ , kurio d ka iš organizmo yra
inkst vaidmen šalinimui šalinami šalutiniai produktai, susidar l stel se vykstant medţiag
ir homeostaz s
apykaitai.
palaikymui.
5.6.2. Naudojantis paveikslais, schemomis, muliaţais ar
interaktyviais kompiuteriniais objektais aiškintis šlapimo susidarym .
5.6.3. Susieti inkst veikl su vandens ir drusk pusiausvyros
organizme palaikymu. Remiantis pavyzdţiu, kai, padid jus drusk
koncentracijai kraujyje, audini l stel s dehidratuoja, paaiškinti
vandens ir drusk pusiausvyros reguliavimo svarb organizme.
5.7. Paaiškinti kaip nerv
5.7.1. Susieti neurono sandar su jo atliekama funkcija – nervinio
sistema valdo ir
impulso perdavimu.
koordinuoja m s
5.7.2. Aptariant narkotini medţiag poveik nerv sistemai, aiškintis
veiksmus.
sinapsi vaidmen nervinio signalo perdavimui.
5.7.3. Remiantis pavyzdţiu, apib dinti centrin s nerv sistemos
vaidmen nevaling refleks susidaryme.
5.7.4. Apib dinti didţiuosius pusrutulius, kaip centrin s nerv
sistemos dal , atsaking uţ s moning ţmogaus veikl .
5.7.5. Apib dinti periferin nerv sistem , kaip nerv sistemos dal
sudaryt iš nerv .
5.8. Apib dinti kaip
5.8.1. Susieti balt j kraujo l steli prisitaikymus ginti organizm
ţmogaus organizmas yra nuo ligas sukelianči organizm su nat ralia organizmo gynyba.
prisitaik s apsisaugoti
5.8.2. Remiantis supratimu apie antigenus ir antik nus aptarti skiep
nuo ţalingo
paskirt .
mikroorganizm poveikio 5.8.3. Nagrin ti viruso sandar ir ŢIV pavyzdţiu paaiškinti virus
ir vardinti priemones
dauginim si ir plitim .
naudojamas
5.8.4. Nurodyti antibiotikus kaip mikroorganizm gaminamas
profilaktikai.
chemines medţiagas, kuri maţa koncentracija gali sunaikinti ligos
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suk l jus. Apib dinti atspari antibiotikams mikroorganizm
atsiradimo prieţastis ir pasekmes.
6. Genetin informacija l stel je ir gyvyb s t stinumas
Nuostatos
Suvokti dauginimosi reikšm organizm išlikimui.
Esminis geb jimas
Apib dinti gen vaidmen informacijos saugojime ir perdavime bei j panaudojim
biotechnologijose.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
6.1. Apib dinti gen kaip 6.1.1. Apib dinti DNR kaip chromosom sudedam j dal ir
DNR atkarp , kurioje yra genetin s informacijos neš j .
informacija reikalinga
6.1.2. Apib dinti gen kaip genetin s informacijos vienet .
atitinkamam baltymui
susintetinti.
6.2. Paaiškinti l stel s
6.2.1. Apib dinti l stel s ciklo etapus: interfaz ir mitoz .
ciklo etapus.
6.2.2. Nurodyti, kur susidaro ţmogaus gametos. Susieti mejoz su
lytini l steli susidarymu ir organizm genetine vairove.
6.2.3. Nurodyti gen ir chromosom mutacijas ir j atsiradimo
prieţastis.
6.3. Apib dinti
6.3.1. Nagrin ti ir sudaryti genealoginio medţio schemas.
organizm poţymi
paveld jim ir
kintamum .
6.4. Susieti paveldim
6.4.1. Susieti paveldim kintamum (nauj alelini gen derini
kintamum su evoliucijos susidarym ir mutacijas) su gamtine atranka, kai organizmai, gyj
procesu.
nauj poţymi , padedanči geriau prisitaikyti prie aplinkos, turi
didesnes galimybes patys išlikti ir palieka prisitaikiusius palikuonis.
6.5. Palyginti vairi
6.5.1. Susieti augal vegetatyvin dauginim si su poţymi
organizm dauginim si.
pastovumu ir dauginim si s klomis su poţymi kintamumu.
6.5.2. Atliekant bandym apib dinti aplinkos s lyg tak s kl
dygimui.
6.5.3. Apib dinti ţmogaus apvaisinimo proces , gemalo vystymasi
iki placentos susidarymo ir placentos vaidmen vaisiaus vystymuisi.
6.5.4. Paaiškinti tabako, alkoholio ir narkotini medţiag ,
medikament bei stres poveik ţmogaus gemalo vystymuisi.
6.5.5. Suprasti hormon vaidmen br stant mergait ms ir berniukams
bei vyro ir moters dauginimosi funkcijoms.
6.5.6. Aptarti ţmoni nevaisingumo prieţastis ir diskutuoti apie
priemones šiai problemai spr sti.
6.5.7. Pateikti po kelet šeimos planavimo ir kontracepcijos b d .
Diskutuoti etiniais šeimos planavimo ir kontracepcijos klausimais.
7. Jud jimas ir j gos
Nuostatos
Dom tis jud jim ir j gas apib dinančiais d sniais ir j taikymu moksle, technikoje ir
kasdieniame gyvenime bei remtis jais vairioje veikloje.
Esminis geb jimas
Kasdieniame gyvenime taikyti pagrindinius jud jimo ir tverm s d snius aiškinant vairi
mechanizm veikim ir energijos virsmus.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
7.1. Taikyti ţinias apie
7.1.1. Apib dinti poslink , momentin greit , greit , pagreit .
mechanin jud jim
7.1.2. Apib dinti tolygin , tolygiai kintant slenkam j jud jim ,
nagrin jant vairius
pateikti j pavyzdţi .
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(tolygin , tolygiai
kintant , tiesiaeig ,
kreivaeig ) jud jimo
pavyzdţius.
7.2. Skirti j gas pagal j
prigimt ir pasireiškim .
Taikyti pagrindinius
dinamikos d snius
nagrin jant nesud tingus
k n s veikos
pavyzdţius. Atlikti
trinties j gos tyrim .
7.3. Taikyti energijos
tverm s d sn
analizuojant mechanin s
energijos virsmus (k no
kritimas gravitacijos
lauke, suspausta
spyruokl , matematin s
švytuokl s energijos
virsmai ir kt.).

7.2.1. Nusakyti j g , kaip jud jimo kitimo arba k n deformacijos
prieţast .
7.2.2. Formuluoti I, II, III Niutono ir gravitacijos d snius. Niutono
d snius iliustruoti kasdien s patirties pavyzdţiais.
7.2.3. vardyti j g r šis ir j atsiradimo prieţastis.
7.2.4. Apib dinti visuotin (gravitacijos) trauk .
7.2.5. Apib dinti j g atstojam j .
7.3.1. Apib dinti potencin ir kinetin energij , mechanin darb ,
gali .
7.3.2. Nusakyti mechanizmo naudingumo koeficient .

8. Energija ir fizikiniai procesai
Nuostatos
Efektyviai vartoti energijos išteklius siekiant saugoti gamt .
Esminis geb jimas
Taikyti gamtos moksl ţinias analizuojant stebimus gamtos reiškinius.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
8.1. Analizuoti reiškinius, 8.1.1. Apib dinti kiet j , skyst j , dujin ir plazmin medţiagos
remiantis pagrindiniais
b senas.
molekulin s kinetin s
8.1.2. Apib dinti fazinius virsmus: lydym si – kristalizacij ,
teorijos teiginiais.
garavim – kondensacij , virim , pateikti j pavyzdţi .
8.1.3. Nusakyti oro dr gm s reikšm ţmogui ir jo aplinkai.
8.1.4. Pateikti dr kinimo, skysči paviršiaus tempimo ir kapiliarini
reiškini pasireiškimo pavyzdţi gamtoje, buityje ir technikoje.
8.1.5. Nusakyti kiet j k n mechanines savybes (tamprumas,
plastiškumas, trapumas).
8.2. Taikyti energijos
8.2.1. Nusakyti temperat r kaip k no vidin s energijos mat .
tverm s d sn vairi
8.2.2. Apib dinti parametrus, nusakančius fazinius virsmus (virsm
fizikini energijos virsm temperat ras, savit sias šilumas).
atveju.
8.2.3. Apib dinti vidin energij ir jos kitimo b dus (mechaninis
darbas, šilumos kiekis).
8.2.4. Formuluoti energijos tverm s d sn , nusakyti jo
fundamentalum ir universalum .
8.2.5. Formuluoti II termodinamikos d sn .
8.3. Pagr sti b tinyb
8.3.1. Apib dinti energetini resurs (hidroenergetini , chemini ,
efektyviai naudoti
branduolini bei alternatyvi j – v jo, Saul s, geotermini ir kt.)
energij .
Lietuvoje ir Ţem je problemas, energijos gamybos bei naudojimo
technologinius ir ekologinius aspektus.
9. Medţiag ir energijos tverm , grandin s
Nuostatos
Suprantant ţmogaus ir gamtos tarpusavio priklausomyb , saugoti gamt .
Esminis geb jimas
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Analizuoti medţiag ir energijos pernaš ir virsmus gamtoje.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
9.1. Paaiškinti
9.1.1. Remiantis Lietuvoje paplitusiais pavyzdţiais apib dinti 5
sistematikos reikšm
karalysči (moner , protist , gryb , augal ir gyv n ), tip
biologijoje.
(kirm li , nariuotakoj ir chordini ), skyri (saman , sporini
induoči , puš n ir magnolij n ) ir klasi reikšm gamtoje ir
ţmogaus gyvenime.
9.2. Susieti medţiag ir
9.2.1. Apib dinti gyvosios gamtos funkcines karalijas ir paaiškinti,
energijos srautus
kaip ši karalij atstovai yra tarpusavyje susij ekosistemose.
ekosistemoje su
9.2.2. Remiantis pavyzdţiais paaiškinti, kad mitybos grandin yra
organizm mityba,
kelias, kuris jungia skirtingas bendrijos r šis. Nurodyti mitybos
fotosinteze ir kv pavimu. lygmenis.
9.2.3. Apib dinti gamintoj , gyva dţi ir skaidytoj vaidmen
ekosistemoje.
9.2.4. Apib dinti anglies ir deguonies apytak biosferoje. Apib dinti
ši medţiag apytakos reikšm gamtai ir ţmogui.
9.2.5. Paaiškinti riebal energetin reikšm organizmui.
9.3. Analizuoti ţmogaus
9.3.1. Pateikti ţmogaus kin s veiklos takos vietinei aplinkai
veiklos tak Lietuvos
pavyzdţi .
biologinei vairovei ir jos 9.3.2. Pateikti aplinkos saugojimo ir tausojimo b d pavyzdţi .
išsaugojimo galimybes.
9.4. Analizuoti energijos 9.4.1. Pateikti energijos tverm s vairiuose gamtos vyksmuose
tverm vairiuose gamtos (molekulin s fizikos ir termodinamikos, elektros, atomo, branduolio
vyksmuose.
fizikos ir kituose reiškiniuose, chemijoje bei biologijoje) pavyzdţi .
9.4.2. Nurodyti, kad chemini reakcij metu medţiaga iš niekur
neatsiranda ir niekur nedingsta.
9.4.3. Apib dinti mas s ir energijos ryš .
10. Elektra
Nuostatos
Pasitelkti gamtos moksl d snius, gamtos reiškiniams aiškinti.
Esminis geb jimas
Analizuoti elektros reiškinius, pasinaudojant elektros kr vio s voka ir elektros kr vi tarpusavio
statin s bei dinamin s s veikos d sningumais, paaiškinti j praktin taikym .
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
10.1. Taikyti statin s
10.1.1. Paaiškinti elektrinio lauko ir kr vio s vokas, kr vio tverm s
elektros d sningumus
d sn .
gamtos reiškiniams
aiškinti.
10.2. Taikyti nuolatin s
10.2.1. Apib dinti nuolatin s srov s d sningumus, formuluoti Omo
srov s d sningumus bei
d sn , vartojant tampos, srov s stiprio ir varţos s vokas.
laidinink jungimo b dus 10.2.3. Apib dinti elektros srov s gali ir šilumin veikim .
aprašančius d snius
10.2.4. Apib dinti laidinink jungimo b dus, išmatuoti srov ir
paprasčiausioms
tamp paprasčiausiose grandin se.
elektrin ms grandin ms
10.2.5. Apib dinti elektros šaltinius, j r šis, šaltinio elektrovar .
nagrin ti.
Eksperimentiniu b du
nustatyti laidininko
savit j varţ .
10.3. Paaiškinti kintam j 10.3.1. Apib dinti kintam j srov .
elektros srov ir jos
10.3.2. Nurodyti, kaip kintamoji srov taikoma buityje ir technikoje.
taikym , palyginti j su
10.3.3. Saugiai naudotis buitiniais ir paprasčiausiais elektros
nuolatine srove.
matavimo prietaisais, nurodyti pagrindines saugaus darbo priemones
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(elektros saugikliai, ţeminimas ir kt.).
11. Bangos ir spinduliavimas
Nuostatos
Dom tis mokslo paţangos teigiamomis ir neigiamomis pasekm mis. Mokslo paţang vertinti
vairiapusiškai.
Esminis geb jimas
Analizuoti periodinius vyksmus kaip svyravimus ir bangas, atpaţinti juos gamtoje, buityje ir
technikoje, paaiškinti radioaktyvum ir branduolines reakcijas bei j taikym praktikoje.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
11.1. Paaiškinti
11.1.1. Periodinius vyksmus apib dinti kaip svyravimus ir bangas,
periodinius vyksmus,
nurodyti j skirtumus.
11.1.2. Nusakyti periodinius vyksmus apib dinančius pagrindinius
taikant juos
parametrus: amplitud , daţn , period , bangos ilg , sklidimo greit .
charakterizuojančius
11.1.3. Apib dinti skersines ir išilgines bangas.
parametrus.
11.2. Skirti ir analizuoti
11.2.1. Apib dinti garso bangas kaip bangas tampriose terp se.
garso bangas.
11.2.2. Apib dinti garso greit vairiose terp se, garso stipr ir aukšt .
11.2.3. Apib dinti ultragars . Pateikti pavyzdţi , kur taikomas
ultragarsas, kur sutinkamas gamtoje.
11.3. Elektromagnetini
11.3.1. Apib dinti elektromagnetini bang vairov ,
bang savybes ir
elektromagnetini bang skal , nurodyti atskir elektromagnetini
išsid stym
bang savybes.
elektromagnetin je bang 11.3.2. Nusakyti šviesos ir daikt spalvas.
skal je sieti su j daţniu
11.3.3. Pateikti elektromagnetini bang taikymo moderniose
(ilgiu).
telekomunikacijos priemon se, buityje, moksle ir pramon je
pavyzdţi (radijas, televizija, radiolokacija, mobilieji telefonai,
bevielis ryšys ir kt.).
11.3.4. Apib dinti elektromagnetinio lauko poveik ţmogui.
11.4. Paaiškinti šviesos
11.4.1. Apib dinti foton , kaip šviesos dalel , turinči apibr ţt
kvantines savybes.
energijos kiek .
11.4.2. Pateikti reiškini , kurie aiškinami remiantis šviesos
kvantin mis savyb mis, pavyzdţi .
11.5. Analizuoti atom
11.5.1. Apib dinti atom kaip maţiausi cheminio elemento dalel , o
kaip maţiausi cheminio molekul – kaip maţiausi junginio (medţiagos) dalel .
elemento dalel ,
11.5.2. Apib dinti atomo strukt r , subatomines daleles (elektronus,
paaiškinti stabilias
protonus, neutronus), j tarpusavio s veik (branduolines j gas).
medţiagos formas
11.5.3. Apib dinti planetin atomo model .
analizuojant
11.5.4. Nusakyti Einšteino mas s ir energijos ryš remiantis formule
mikroskopin vaizd .
Emc2.
11.6. Paaiškinti
11.6.1. Apib dinti radioaktyvum kaip nestabili branduoli savyb ,
radioaktyvum kaip
nusakyti alfa, beta ir gama radioaktyvi j spinduliuot .
nestabili branduoli
11.6.2. Nurodyti pagrindinius prietaisus radioaktyviai spinduliuotei
skilim .
matuoti.
11.6.3. Pateikti radioaktyvumo taikymo medicinoje, geologijoje,
archeologijoje pavyzdţi .
11.6.4. Pateikti apsaugos nuo radioaktyviosios spinduliuot s b d
pavyzdţi .
12. Aplinka ir ţmogus
Nuostatos
Atsakingai elgtis su gyv ja ir negyv ja gamta, saugoti savo ir kit sveikat .
Esminis geb jimas
Paaiškinti ţmogaus veiklos tak vietinei aplinkai ir visam pasauliui.
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
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12.1. Paaiškinti
veiksnius, takojančius
ţmoni gyvenimo
kokyb .

12.2. Paaiškinti biotin s
ir abiotin s aplinkos
poveik populiacijos
pokyčiams.

12.3. Argumentuotai
diskutuoti gen
technologij taikymo
medicinoje klausimais.

12.1.1. Apib dinti svarbiausius oro, vandens ir dirvoţemio taršos
šaltinius ir j ţal aplinkai: statiniams, dirvoţemiui, augalams ir
gyv nams. Si lyti b dus, maţinančius tarš , apib dinti tausojanči
technologij k rimo ir aplinkosaugin s veiklos svarb .
12.1.2. Apib dinti globalines aplinkos problemas: klimato kait ,
r gšči krituli problem , ozono sluoksnio plon jim , paviršini
vanden ir dirvos uţterštum , susieti jas su Lietuvos ekologine
situacija, nagrin ti ši problem prieţastis ir sprendimo b dus.
12.1.3. Nurodyti kelet prieţasči , kod l reikia rinktis sveik ir
ekologišk gyvenimo b d .
12.1.4. Apib dinti ţmogaus gyvenimo kokyb s ir sveikatos
priklausomyb nuo fizin s ir socialin s aplinkos s lyg , poţi rio ir
pasirinkto gyvenimo b do.
12.2.1. Paaiškinti, kad populiacijos individ gausumas did ja d l
gimstamumo ir imigracijos, maţ ja d l mirtingumo ir emigracijos.
12.2.2. Paaiškinti, kad aplinkos pasipriešinimas yra visi veiksniai
(abiotiniai ir biotiniai), galintys stabdyti populiacijos augim .
12.2.3. Pl šr no ir aukos ciklo pavyzdţiu parodyti glaudţius dviej
skirting r ši populiacij organizm tarpusavio ryšius.
12.3.1. Pateikiant kelet paveldim susirgim pavyzdţi , aiškintis
ţmogaus gemalo genetini tyrim reikšm diagnozuojant šiuos
susirgimus. Diskutuoti etiniais klausimais, susijusiais su genetiniais
ţmogaus tyrimais.
13. Astronomijos pagrindai

Nuostatos
Suvokti Visatos kaip atviros begalin s sistemos sud tingum ir darn , gyvyb s kilm s ir
evoliucijos Visatoje problem , jos paţeidţiamum .
Esminis geb jimas
Apib dinti Visatos evoliucij , kosmoso tyrimo problemas ir reikšm .
Geb jimai
Ţinios ir supratimas
13.1. Paaiškinti Saul s ir 13.1.1. Apib dinti Saul s sistem , kaip integral Galaktikos
M nulio tak Ţemei,
komponent .
palyginti Ţem s tipo ir
13.1.2. Apib dinti planet jud jim ,
didţi sias planetas.
13.1.3. Apib dinti Saul s ir M nulio uţtemimus.
13.1.4. Apib dinti planetas, j vidaus sandar ir palydovus.
13.1.5. Apib dinti kosminius k nus: kometas, asteroidus, meteoritus.
13.2. Paaiškinti
13.2.1. Nusakyti, kas yra ţvaigţdynai ir pateikti j pavyzdţi .
ţvaigţdţi vairov s
13.2.2. Apib dinti ţvaigţdţi energijos šaltinius, vidaus sandar ,
prieţastis, Visatos kilm s tipus.
ir evoliucijos problemas. 13.2.3. Nurodyti Saul s kaip ţvaigţd s svarbiausias savybes.
13.2.4. Apib dinti Paukšči Tako galaktik .
13.2.5. Nusakyti Visatos kilm s ir evoliucijos problemas.
8.4.2. Turinio apimtis
8.4.2.1. Metodologija
Remiantis gamtos pasaulio vienove nagrin jami gamtos moksl tarpusavio ryšiai, raida ir
reikšm visuomen s gyvenime. Mokslini ţini s lygiškumas ir nuolatin kaita nagrin jami
remiantis konkrečiais pavyzdţiais iš gyvenimo.
Gamtamokslin s informacijos rinkimas iš vairi šaltini , populiariojo mokslinio teksto
nagrin jimas ir aptarimas, informacijos apibendrinimas ir pateikimas.
Nesud ting steb jim ir eksperiment atlikimas, duomen apibendrinimas ir pateikimas.
Akcentuojami svarbiausi mokslin s m stysenos principai.
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Gamtos moksl ir technologij ryšiai, taikymo galimyb s, j nauda nagrin jami remiantis
konkrečiais gyvenimiškais pavyzdţiais. Technologij suderinamumas ir aplinkosaugin s veiklos
svarba.
8.4.2.2. Medţiag sud tis ir sandara
Atomo sandara: svarbiausios elementariosios dalel s. Atomo sandara. Pirm trij period
element atom sandara. Periodinis d snis. Periodin element lentel .
Cheminiai ryšiai: cheminio ryšio susidarymas. Joninis ryšys ir joniniai junginiai.
Kovalentinis nepolinis ir kovalentinis polinis ryšiai. Molekulin s sandaros kovalentiniai junginiai.
8.4.2.3. Neorganiniai ir organiniai junginiai
Bendrosios fizikin s metal savyb s. Daţniausiai naudojami metalai ir lydiniai, j reikšm
kasdieniame gyvenime ir technologijoms.
Pagrindin s organini jungini klas s ir j funkcin s grup s. Angliavandenili naudojimas
energijai išgauti ir naujoms medţiagoms sintetinti. Organiniai junginiai gamtoje, buityje,
pramon je. Iškastinis kuras, problemos, susijusios su jo deginimu.
Chemin gyv organizm sud tis: angliavandeniai ir j funkcijos. Baltymai: hemoglobinas,
virškinimo fermentai, kalogenas. Lipidai ir j funkcijos. Nukleor gšči DNR ir RNR sandara.
Vandens reikšm l stelei.
Ferment veikimas ir j panaudojimas pramon je.
Maisto medţiagos: riebalai, angliavandeniai, baltymai, j šaltiniai, biologinis vaidmuo ir
reikšm organizmui. Maisto priedai ir papildai, j tak ţmogaus sveikatai.
Bendras supratimas apie chemin s reakcijos greit . Katalizatori , ferment taka chemin s
reakcijos greičiui, j naudojimo galimyb s kasdieniame gyvenime, reikšm gamtai ir ţmogui.
8.4.2.4. Medţiag savyb s ir kitimai
Vandens molekul s sandara, vandenilinio ryšio taka vandens fizikin ms savyb ms.
Vandeniniai tirpalai.
Bendrosios r gšči ir bazi savyb s. pH skal . Indikatoriai. Vandenilio jon koncentracijos
svarba biologiniams procesams.
R gšči , hidroksid ir drusk tirpumo lentel . Main reakcijos tirpaluose.
Oksidacijos-redukcijos reakcijos. Metal korozija ir degimo reakcija – l tos ir greitos
oksidacijos pavyzdţiai. Elektroliz , jos taikymas.
8.4.2.5. Organizmas
Eukariotin s l stel s sandara ir jos strukt r funkcijos.
ATP reikšm . Vidul stelinis kv pavimas. Energijos panaudojimas organizme. Fotosintez s
procesas. Fotosintez s ryšys su augal ir gyv n l stel se vykstančiais procesais. Augal
prisitaikymai vykdyti fotosintez .
Ţmogaus prisitaikymai vykdyti duj apykait : kv pavimo organai ir alveoli sandara.
Ţmogaus kraujotakos sistema. Širdies darbas. Kraujo sandara ir funkcijos. Kraujo donoryst .
Ţmogaus virškinimo procesas ir jo reikšm . Sveikos mitybos principai ir netaisyklingos mitybos
pasekm s.
Inkst vaidmuo. Šlapimo susidarymas. Vandens ir drusk pusiausvyros reguliavimo svarba.
Neuronas, sinaps ir nervinio impulso perdavimas.
Reflekso lankas. CNS vaidmuo refleksams. Galvos smegen vaidmuo. Periferin nerv
sistema.
Ţmogaus organizmo prisitaikymas apsisaugoti nuo ţalingo aplinkos poveikio. Viruso
sandara ir ŢIV. Skiepai, antibiotikai.
8.4.2.6. Genetin informacija l stel je ir gyvyb s t stinumas
DNR kaip genetin s informacijos neš jas. Genas – genetin s informacijos vienetas.
Interfaz ir mitoz . Mejoz –lytini l steli susidarymas ir genetin vairov . Gen ir
chromosom mutacijos.
Genealoginio medţio schemos. Paveldimas kintamumas ir gamtin atranka.
Augal vegetatyvinis dauginimasis ir dauginimasis s klomis. Ţmogaus apvaisinimas ir
gemalo vystymasis, placentos vaidmuo. Tabako, alkoholio ir narkotini medţiag poveikis
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ţmogaus gemalo vystymuisi. Hormon vaidmuo ţmogaus organizmui. Nevaisingumo problema.
Šeimos planavimas ir kontracepcija.
8.4.2.7. Jud jimas ir j gos
Mechaninis k n jud jimas ir j apib dinančios s vokos – kelias, greitis, pagreitis,
trajektorija, jud jimo r šys (tiesiaeigis tolyginis, tiesiaeigis tolygiai kintamas) nagrin jamos per
nesud tingus pavyzdţius siejant su taikymu. Jud jimas apskritimu nagrin jamas be formuli .
J ga kaip jud jimo kitimo prieţastis. K no mas . Niutono d sniai ir j taikymas kasdien s
patirties pavyzdţiuose – sprendţiami nesud tingi kokybiniai ir kiekybiniai uţdaviniai. Nagrin jama
j g klasifikacija pagal j prigimt ir pasireiškim : varos, trinties, keliamoji, sunkio, svorio,
tamprumo; sprendţiami nesud tingi šios temos uţdaviniai. Nesvarumas.
Visuotin (gravitacijos) trauka, visuotin s traukos d snis. Dangaus k n (Saul s sistemos
k n , ţvaigţdţi , Galaktikos) jud jimas. Kosmini skrydţi mechanikos pradmenys nagrin jami
neaprašant d sniais, per bandymus ir akcentuojant skrydţi reikšm .
8.4.2.8. Energija ir fizikiniai procesai
Mechaninis darbas ir galia. Potencin ir kinetin energija – nagrin jami energijos virsmai
gyvenimiškuose pavyzdţiuose.
Vidin k n energija. Temperat ra. Agregatin s medţiag b senos (kietoji, skystoji ir
dujin ) ir faziniai medţiag virsmai (lydymasis, garavimas) aptariami remiantis medţiagos sandara.
Sprendţiami tik paprasčiausi šios temos uţdaviniai.
Oro dr gm ir jos taka ţmogui, paviršiaus tempimo, dr kinimo, kapiliarumo reiškiniai
nagrin jami neaprašant matematiškai, remiamasi pasireiškimo pavyzdţiais. Kiet j k n savyb s.
Energijos tverm s d snis fizikiniuose reiškiniuose ir procesuose. Antrasis termodinamikos
d snis – pabr ţiamas proces negr ţtamumas. Šilumos perdavimo d sningumai, j svarba technikai
ir kasdieniam gyvenimui.
Atsinaujinantys ir neatsinaujinantys energijos šaltiniai nagrin jami siejant su konkrečiais
taikymais. Energijos gamyba, suvartojimas ir taupymas.
Branduolin energija, grandinin reakcija, branduolin energetika, termobranduolin s
reakcijos nagrin jami tik principai, matematiškai neaprašoma.
Racionalaus ištekli naudojimo galimyb s. Vartotoj visuomen s gamtamokslinis
raštingumas.
8.4.2.9. Medţiag ir energijos tverm , grandin s
Energijos tverm s d sniai gamtos moksluose akcentuojamas jo universalumas, nagrin jamas
jo pasireiškimas ne tik fizikiniuose, bet ir biologiniuose ir cheminiuose procesuose.
Energijos perdavimo b dai, energijos virsm grandin s nagrin jamos per pavyzdţius iš vis
gamtos moksl .
Augal ir gyv n reikšm gamtoje ir ţmogaus gyvenime.
Ekosistemos ir j biologin vairov . Gyvosios gamtos funkcin s karalijos. Mitybos
grandin s. Mitybos lygmenys. Gamintoj , gyva dţi ir skaidytoj vaidmuo. Anglies ir deguonies
apytaka biosferoje.
Biotin s ir abitin s aplinkos poveikis populiacijoms. Pl šr no ir aukos santykiai.
Ţmogaus veiklos tak biologinei vairovei.
8.4.2.10. Elektra
Dvi elektros kr vi r šys. Elektros kr vio dalumas. Elektronas ir elementarusis kr vis.
elektrint k n s veika. Elektrinis laukas.
Nuolatin srov . tampa, srov s stipris ir elektrin varţa, Omo d snis sprendţiami praktinio
pob dţio nesud tingi uţdaviniai. Laidinink jungimo b dai nagrin jami per praktin veikl .
Atliekami paprasčiausi grandini matavimai. Elektros šaltiniai, j r šys. Srov s darbas ir galia.
Trumpasis jungimas. Saugikliai.
Kintamoji srov nagrin jama tik elementariai supaţindinant, nenagrin jamas aprašymas
formul mis, akcentuojamas jos taikymas buityje ir technikoje. Elektrosauga buityje.
8.4.2.11. Bangos ir spinduliavimas
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Mechaniniai svyravimai ir juos apib dinantys dydţiai. Mechanin s bangos skysčiuose,
dujose ir kietuosiuose k nuose. Garsas. Ultragarsas.
Elektromagnetini bang skal nagrin jama per j taikym telekomunikacijoje, moksle,
pramon je ir buityje.
Šviesos bangos. Šviesos šaltiniai. Šviesos greitis, bangos ilgis. Šviesos dispersija.
Vaivorykšt .
Šviesos kvantin s savyb s – supaţindinama. Fotonai. Fotoefektas – akcentuojamas jo
taikomasis aspektas. Šviesos sl gis – nagrin jami pasireiškimo pavyzdţiai.
Atomo branduolys ir jo ryšio energija – detaliai matematiškai neaprašoma, pasimaudojama
tik mas s ir energijos s ryšiu. Branduolin s j gos. Branduolin s reakcijos – energija
neskaičiuojama. Elementariosios dalel s. Radioaktyvumas – pabr ţiamas taikymo aspektas.
Poslinkio taisykl s nenegrin jamos.
8.4.2.12. Aplinka ir ţmogus
Veiksniai takojantys gyvenimo kokyb .
Globalin s aplinkos problemos ir Lietuvos ekologin situacija. Sveikos gyvensenos
samprata. Maistini medţiag ir organizmo energijos poreikiai. Biotin s ir abitin s aplinkos
poveikis populiacijoms. Pl šr no ir aukos santykiai.
Paveldimos ligos ir genetiniai tyrimai.
8.4.2.13. Astronomijos pagrindai
Ţem s vieta Saul s sistemoje ir Visatoje nagrin jama neaprašant matematiškai.
Ţem s gelmi ir atmosferos sandara, magnetinis laukas. Ţem s palydovo M nulio taka
Ţemei.
Saul s sistema. Planetos, j palydovai, kometos ir kiti kosminiai k nai. Planet sandara.
Ţvaigţdynai, ţvaigţd s, ţvaigţdţi sandara. Ţvaigţdţi energijos šaltiniai.
Paukšči Tako ir kitos galaktikos, j sistemos.
Visatos evoliucijos teorijos. Gyvyb Visatoje. Kosmoso tyrimai ir j reikšm . Kosmin s
kelion s.
8.4.3. Vertinimas
8.4.3.1. Toliau pateikiami apibendrinti kokybiniai mokini ţini , supratimo ir geb jim
vertinimo aprašai. Pagal juos mokytojas numato mokini pasiekim vertinimo kriterijus.
Patenkinamas lygis, vertinant paţymiu, atitinka 4-5, pagrindinis – 6-8, aukštesnysis 9-10 bal .
8.4.3.2. Mokini pasiekim lygi poţymiai
Pasiekim
lygiai
Patenkinamas
Pagrindinis
Aukštesnysis
Pasiekim
sritys
Apib dina pagrindinius Apib dina gamtos moksl
Apib dina gamtos
gamtos moksl faktus, faktus, d snius, procesus,
moksl faktus, d snius,
d snius, s vokas,
reiškinius ir pateikia j
procesus, reiškinius,
pateikia gamtos
pavyzdţi .
modelius ir pateikia j
reiškini ir proces
Apib dina ir tinkamai
pavyzdţi .
pavyzdţi .
vartoja s vokas, fizikinius Skiria, lygina,
Atpaţ sta ir vardija
dydţius ir juos ţyminčius
savarankiškai papildo,
pavaizduotus
simbolius.
ir tinkamai vartoja
Ţinios ir
paveiksluose,
Atpaţ sta ir vardija
gamtos moksl
supratimas
schemose, grafikuose ir pavaizduotus ar
s vokas.
diagramose objektus
pavaizduoja paveiksluose, Duomenis pavaizduoja
bei procesus. Atpaţ sta schemose, grafikuose ir
schema, grafiku ar
pagrindinius dydţius
diagramose objektus bei
diagrama.
ţyminčius simbolius ir procesus.
Atlieka standartinius
atlieka paprasčiausius
Paprasčiausiais atvejais
skaičiavimus.
standartinius
lentel je pateiktus
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duomenis pavaizduoja
schema, grafiku ar
diagrama.
Atlieka paprasčiausius
standartinius skaičiavimus.
Aiškina paprasčiausius Aiškina gamtos reiškinius
gamtos reiškinius
remiantis gamtos moksl
remiantis gamtos
pagrindiniais
moksl pagrindiniais
d sningumais.
d sningumais.
Nustato reiškini
Klasifikuoja du tipus
panašumus ir skirtumus,
procesus, reiškinius ir
klasifikuoja kelis tipus
faktus, atsiţvelgiant j procesus, reiškinius ir
charakteristikas ir
faktus, atsiţvelgiant j
savybes.
charakteristikas ir savybes.
Pritaiko gamtos moksl
Pritaiko gamtos moksl
d snius paţ stamo
d snius paţ stamo
konteksto paprastoms
konteksto kiekybin ms ir
kiekybin ms ir
kokybin ms uţduotims
kokybin ms uţduotims atlikti.
atlikti.
Naudoja diagram , grafik
Interpretuoja paţ stamo ar model s vokai, dydţi
konteksto tekstin ,
s ryšiui ar reiškiniui
nesud ting lenteli , ar paaiškinti.
grafin informacij
Interpretuoja paţ stamo
panaudodami gamtos
konteksto tekstin , lenteli ,
moksl s vokas ir
ar grafin informacij
d sningumus.
panaudodami gamtos
Apibendrina vairiuose moksl s vokas ir
informacijos šaltiniuose d sningumus.
pateikiam paţ stamo
Apibendrina ir vertina
konteksto informacij
vairiuose informacijos
apie technologij
šaltiniuose pateikiam
pl tot , aplinkosaug .
mokslo populiarinimo
Padedamas formuluoja informacij apie gamtos
paţ stamo konteksto
moksl atradimus,
tyrimo hipotez .
technologij pl tot ,
Padedamas pasirenka
aplinkosaug .
tyrimo priemones.
Formuluoja paţ stamo
Padedamas pagal
konteksto tyrimo hipotez .
aprašym atlieka
Pasirenka tyrimo tip
tyrim .
(steb jim , eksperimentus)
Gauna ir
ir priemones.
paprasčiausiais atvejais Pagal aprašym atlieka
apdoroja bandym
tyrim .
rezultatus, daro
Gauna ir apdoroja
duomenimis pagr stas
bandym rezultatus,
tiesiogines išvadas.
vertina absoliutines
matavimo paklaidas, daro
duomenimis pagr stas
išvadas.

Aiškina gamtos
reiškinius remiantis
gamtos moksl
d sningumais.
Nustato ir apib dina
reiškini panašumus ir
skirtumus, klasifikuoja
kelis tipus procesus,
reiškinius ir faktus,
atsiţvelgiant j
charakteristikas ir
savybes.
Pritaiko gamtos moksl
ir kit dalyk d snius
paţ stamo konteksto
kiekybin ms ir
kokybin ms uţduotims
atlikti.
Interpretuoja tekstin ,
lenteli , ar grafin
informacij
panaudodami gamtos
moksl s vokas,
d sningumus ir
modelius.
Apibendrina ir kritiškai
vertina vairiuose
informacijos šaltiniuose
pateikiam mokslo
populiarinimo
informacij apie gamtos
moksl atradimus,
technologij pl tot ,
aplinkosaug .
Formuluoja tyrimo
hipotez .
Tinkamai pasirenka
tyrimo tip (steb jim ,
eksperimentus) ir
priemones.
Atlieka tyrim .
Gauna ir apdoroja
bandym rezultatus,
vertina absoliutines ir
paprasčiausias
santykines matavimo
paklaidas, daro
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Bando integruoti
pagrindines gamtos
moksl ţinias ir
d sningumus,
reikalingus problemai
spr sti.
Padedamas formuluoja
nesud tingus
probleminius klausimus
ir hipotezes.
Mokslo duomenimis ir
faktais bando
argumentuoti
sprendimus.

Problem
sprendimas

Atrenka informacij
išsakytai nuomonei,
nevienareikšmiams
problemini klausim
atsakymams pagr sti.

Sprendţia
paprasčiausias
problemas.
Bando vertinti mokslo
ir technologij poveik
aplinkai atsiţvelgiant
ekonominius,
socialinius ir
ekologinius veiksnius.

Iš vairi informacijos
šaltini atrenka
informacij , tačiau
nesugeba jos kritiškai
vertinti ir sklandţiai
Gamtamokslinis
perteikti kitiems. Ne
komunikavimas
visada tikslingai ir
tinkamai vartoja
gamtos moksl
s vokas, taiko d snius.

Integruoja pagrindines
gamtos moksl ţinias ir
d sningumus, reikalingus
problemai spr sti.
Formuluoja nesud tingus
probleminius klausimus ir
hipotezes.
Numato priemones ir
suplanuoja nesud ting
tyrim hipotezei patikrinti.
Daro mokslo duomenimis
ir faktais pagr stas
nesud tingas išvadas, jais
argumentuoja sprendimus.
Atrenka ir tinkamai pateikia
informacij išsakytai
nuomonei,
nevienareikšmiams
problemini klausim
atsakymams pagr sti.

Pritaiko mokslinius
metodus nesud tingoms
problemoms spr sti
(išanalizuoja problem ,
numato galimus sprendimo
b dus, juos vertina ir
pasirenka vien , sprendţia,
vertina sprendim ).
Vertina mokslo ir
technologij poveik
aplinkai atsiţvelgiant
ekonominius, socialinius ir
ekologinius veiksnius.

duomenimis pagr stas
išvadas.
Integruoja gamtos ir
kit moksl ţinias ir
d sningumus,
reikalingus problemai
spr sti.
Formuluoja
probleminius klausimus
ir hipotezes.
Numato priemones ir
suplanuoja tyrim
hipotezei patikrinti.
Daro mokslo
duomenimis ir faktais
pagr stas išvadas, jais
argumentuoja
sprendimus.
Atrenka ir tinkamai
pateikia patikim
informacij išsakytai
nuomonei,
nevienareikšmiams
problemini klausim
atsakymams pagr sti.

Pritaiko mokslinius
metodus problemoms
spr sti (išanalizuoja
problem , numato
galimus sprendimo
b dus, juos vertina ir
pasirenka vien ,
sprendţia, vertina
sprendim ).
Vertina mokslo ir
technologij poveik
aplinkai atsiţvelgiant
ekonominius,
socialinius ir
ekologinius veiksnius ir
pagrindţia savo
vertinimus.
Atrenka informacij iš
K rybingai pritaiko iš
vairi informacijos
savarankiškai pasirinkt
šaltini , j kritiškai vertina, patikim informacijos
apibendrina ir perteikia
šaltini surinkt
kitiems. Tikslingai ir
informacij . Tikslingai
tinkamai vartoja gamtos
ir tinkamai vartoja
moksl s vokas, taiko
gamtos moksl
d snius. Geba sklandţiai
s vokas, taiko d snius.
reikšti mintis raštu ir
Sklandţiai reiškia
ţodţiu.
mintis, argumentuotai
išsako savo nuomon .
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Mok jimas
mokytis

Mokosi naudodamas
nurodytus mokymosi
šaltinius, mokymosi
veikl sivertina
epizodiškai, ne visada
pasirenka sau tinkamas
mokymosi strategijas.

Geba savarankiškai
pasirinkti mokymosi
šaltinius, sivertina
mokymosi veikl , bet ne
visada pasirenka sau
tinkamas mokymosi
strategijas.

Geba savarankiškai
pasirinkti mokymosi
šaltinius, pasirenka sau
tinkamas mokymosi
strategijas, kelia
mokymosi tikslus,
planuoja, apm sto,
sivertina mokym si.

