
Kovo 8 d. Kovo 15 d. Kovo 22 d. Kovo 29 d. Balanžio 5 d. Balanžio 12 d.

9:00 – 9:45 „Susipažink su VDU“
Gedimino g. 44-303 AUD

Anglų kalbos testas
K. Donelaičio g. 52-622

Anglų kalbos testas
K. Donelaičio g. 52-622

Anglų kalbos testas
K. Donelaičio g. 52-622

„Streso valdymas“
Gedimino g. 44-303 AUD

Lietuvių kalba
Gedimino g. 44-302 AUD

10:00 – 11:30 
(I srautas)

11:45 – 13:15 
(II srautas)

„Prisiminkime lietuvių 
kalbos rašybą“

„Prisiminkime lietuvių 
kalbos skyrybą”

Kaip pasiruošti lietuvių 
literatūros egzaminui?

Samprotaujamojo 
pobūdžio rašinys Literatūrinis rašinys Literatūrinis rašinys

Matematika
Gedimino g. 44-303 AUD

11:45 – 13:15

Algebrinių reiškinių
pertvarkymas ir skaičiavimas. 

Modulis. Paprastų lygčių 
ir nelygybių su moduliais 

sprendimas. Algebrinės lygtys 
ir nelygybės

Lygčių sistemos. 
Progresijos. Lygčių 

sudarymo uždaviniai

Trigonometrinių reiškinių 
tapatieji pertvarkymai.

Trigonometrinės lygtys ir 
nelygybės

Rodiklinės ir logaritminės 
lygtys bei nelygybės

Funkcijos išvestinė ir jos 
taikymas. Pirmykštė funkcija 

ir integralas

Geometrijos uždavinių 
sprendimas. Vektoriai. 
Tikimybės ir statistika

Anglų kalba
Gedimino g. 44-303 AUD

13:45 – 15:15
Anglų kalbos sakytinio 

teksto supratimo strategijos 
(Klausymas)

Anglų kalbos rašytinio 
teksto supratimo 

strategijos (Skaitymas)

Anglų kalbos rašytinio 
teksto kūrimo strategijos 

(Rašymas)

Anglų kalbos sakytinio 
komunikacinio teksto 

kūrimo ir jo realizavimo 
strategijos (Kalbėjimas)

Anglų kalbos priemonių 
vartojimas (gramatinės 

formos ir struktūros 
komunikaciniame kontekste) 

(Gramatika)

Anglų kalbos priemonių 
vartojimas (leksinės 
formos ir struktūros 

komunikaciniame kontekste) 
(Žodynas)

Istorija
Gedimino g. 44-302 AUD

13:45 – 15:15 
(I srautas)

15:30 – 17:00 
(II srautas)

Europos ir LDK visuomenė 
iki XV a. pab.

Europos ir LDK visuomenė 
XVI–XVII a. vid. 

Apšvietos Europoje laikai ir 
LDK visuomenė. 

Europos ir pasaulio 
pokyčiai XIX–XX a. pr.

Lietuvos visuomenė  
XIX–XX a. pr.

Visuomenė tarpukario ir 
Antrojo pasaulinio karo 

epochoje (1919–1945 m.). 

Chemija
Gedimino g. 44-303 AUD

15:30 – 17:00

Cheminis eksperimentas. 
Bendrieji cheminiai 

skaičiavimai. Atomo sandara. 
Periodinis dėsnis, periodinė 
elementų lentelė. Cheminis 

ryšys.

Neorganinių medžiagų 
sudėtis ir savybės, gavimas 
ir panaudojimas. Cheminės 

reakcijos. Cheminė 
pusiausvyra. Tirpalai. 

Chemija ir aplinka.

Organinių junginių sandara 
ir savybės, gavimas ir 

panaudojimas
- - -

Biologija
Gedimino g. 44-303 AUD

15:30 – 17:00 - - - Organizmas ir aplinka

Ląstelė – struktūrinis 
ir funkcinis organizmo 
elementas. Organizmų 
sandara  ir funkcijos.

Organizmų genetika, 
evoliucija ir įvairovė. 

Informacinės 
technologijos

S. Daukanto g. 28-306 AUD

10:00 – 11:30 - -
Programos struktūra. 
Kintamieji. Valdantieji 

sakiniai. Masyvai.

Įrašai. Procedūros ir 
funkcijos.

Praktinis uždavinių 
sprendimas -


