INFORMACINIS
LEIDINYS
Internetiniai serijos “Matematika Tau plius” vadovėlių
komplektai mokytojams. Visoms klasėms nuo V iki
XII su visų uždavinių sprendimais ar komentarais,
galimybė papildyti savo turiniu.

„Kartok matematiką“ yra
programėlė, skirta moki
niams, norintiems greitai
PUPP V B E pasikartoti pagrindinio ir
vidurinio ugdymo kurso
matematiką pagal atskiras temas ir įvertinti
savo pasirengimą PUPP arba VBE.
KART K

evadoveliai.lt/imk

KART K

evadoveliai.lt/kartok

Kompiuteriniai užduočių
rinkinių konstruktoriai padeda
mokytojams per kelias minutes
susikurti užduočių rinkinius
savarankiškiems, kontroliniams darbams, žinių patikri
nimams ir pan. Labai tinka rengiantis PUPP ar VBE.

Tai ne paprastas formulynas,
o nepaprastas mokyklinės
matematikos žinynas!
Viskas, ko reikia greitam pasikar
tojimui: pagrindiniai teiginiai
su pavyzdžiais ir visos formulės.
Trumpai, bet aiškiai.

kurk.tev.lt

SKAITMENINIS VADOVËLIO

2022
RUDUO

evadoveliai.lt/tev

KOMPLEKTAS
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Darbas grupëse

DG

5 klasė

PD

PU

Praktiniai darbai
Pasitikriname

Dovanos
Mokyklos, pirkdamos leidykloje ar tevukas.lt didesniais kiekiais, kartu gali
užsakyti dovanų savo bibliotekai ar mokytojams. Juk švenčių bus pakankamai
– ir Mokytojo diena, ir Kalėdos, o dar gal koks jubiliejus ateis
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Tai padaryti labai lengva – išsiųskite savo užsakymą ir atskirai
užpildykite prašymą dovanoms (tevukas.lt/prasymai/dovanos).
Jas gausite kartu su užsakytais leidiniais.

Dovanas galima pasirinkti iš tevukas.lt popierinių leidinių (išskyrus vadovėlius) sąrašo.
Suma priklauso nuo užsakymo vertės: pirkdami už 500 Eur ir daugiau, dovanų galite užsakyti
už 50 Eur, pirkdami už 1000 Eur ir daugiau – už 100 Eur.
Kainos skaičiuojamos pagal pirkimo metu galiojančias tevukas.lt kainas.
Prašymų puslapis veiks iki 2022-12-24.
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Jau rugsėjo mėnesį vyresniųjų klasių matematikos mokytojams padovanosime skaitmeninius produktus „Kartok PUPP“,
„Kartok VBE“ ir „Mokyklinė matematika trumpai“ (MMT), kurie
skirti ruošti(s) PUPP ir VBE. Jei patiks – parekomenduokite
šiuos produktus savo mokiniams.
Pirkdami e. parduotuvėje tevukas.lt, mokiniai gaus
50 % nuolaidą, jei nurodys nuolaidos kodą, kurį Jums
atsiųsime kartu su dovanėlėmis.
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3=2

Prenumeruojant TEV skaitmeninius produktus
(e. vadovėlius, KURK arba IMK) trejiems metams,
mokėti reikia tik už dvejus.
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Prenumeruojant vienu užsakymu keturis
KURK produktus (gali būti ir skirtingi, bet tam
pačiam periodui), mokėti reikia tik už tris.

kurk.tev.lt

Akcijos
Pirkdami tevukas.lt ar leidykloje – visada galite gerokai sutaupyti, nes
daugeliui mūsų leidinių taikomos akcijos. Kai kuriems galioja net kelios,
todėl atidžiai viską peržiūrėkite, pasinagrinėkite ir
išsirinkite Jums naudingiausią pasiūlymą.

+

Poros – su kitais panašiais pagal prasmę ar turinį suporuoti leidiniai. Perkant
pratybų sąsiuvinių, pratybėlių, kitų porinių mokymo priemonių abi dalis kartu, tai
koma išskirtinė kaina. Pigiausiai juos galima įsigyti svetainėje
tevukas.lt/poros
Komplektai – tai leidiniai sukomplektuoti pagal atitinkamų amžiaus grupių po
reikius. Kiekvienos knygutės kaina komplekte yra žymiai mažesnė, nei perkant
atskirai. Žiūrėkite
tevukas.lt/komplektai

+U

Plius uždaviniai – perkant kai kuriuos vadovėlius, nemokamai galima gauti
uždavinių rinkinius. Pasirinkę norimą vadovėlį, peržiūrėkite jo anotaciją, kurioje
gali būti nuoroda į komplektą su atitinkamu uždavinių rinkiniu (uždavinynu).

10+

Tai pati naudingiausia akcija – perkant tevukas.lt arba leidykloje 10 ir daugiau
to paties pavadinimo leidinių, taikoma 30 % nuolaida nuo visos pirkimo sumos.
Ši nuolaida skirta pažymėti mūsų leidyklos 30-mečiui ir yra automatiškai taikoma
pirkimo metu.
Išparduodamiems leidiniams (iš tevukas.lt/pigiau) ši akcija netaikoma.

%

Išpirktuvės – tai ankstesnių metų leidiniai, kuriems taikomos išskirtinės (gerokai
mažesnės) kainos. Peržiūrėti jas ir įsigyti leidinius galima svetainėje

tevukas.lt/pigiau
Užsakant kompiuterines mokymo priemones klasei (ne mažiau kaip 10 diegimų),
taikoma nuolaida priklauso nuo diegimų skaičiaus.
Skambinkite ar rašykite – dėl nuolaidos dydžio tikrai susitarsime.
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Atkreipkite dėmesį, kad TEV leidiniai knygynuose kainuoja brangiau (kartais –
žymiai brangiau). Net atvažiuoti iš bet kurio Lietuvos kampelio į leidyklą Vilniuje
ir įsigyti norimų leidinių – būtų pigiau (įskaitant ir bilieto kainą ).
Leidykloje galioja visos tos pačios akcijos!

Cia verta apsilankyti
Mažėjančios kainos:
vien užsiregistravus – 5 %
daugiau perkantiems net iki
DOVANŲ ČEKIAI kitų mokslo metų pirkimams
Susipažinkite tevukas.lt/tevams ir prisijunkite!

–30 %

+

2020 – 2022 m. m.

TOP 10
TTK narys

Tik perkant interneto parduotuvėje
arba leidykloje (Mokslininkų g. 2A, Vilniuje)

Surinkti ANT (asmeniniai nuolaidų taškai)

Suteikta nuolaida

1.

0081

548

30%

2.

0303

392

25%

3.

0198

377

25%

4.

0023

318

25%

5.

0038

293

20%

6.

0027

199

15%

7.

0048

194

15%

8.

0088

160

15%

9.

0037

136

15%

10.

0044

129

15%

Didžiausių pirkimų iniciatorius apdovanojame savo leidiniais!
Mokytojams, planuojantiems padėti savo mokiniams įsigyti pratybas ar kitas
papildomas mokymo priemones arba pirkti TEV leidinius didesniais kiekiais,
taip pat verta tapti TTK nariais ir naudotis visais klubo teikiamais privalumais.
Vilniaus knygynuose vienas pratybų sąsiuvinis
„Matematika Tau plius“ kainuoja 6,00 Eur; 8,89 Eur ar net 12,09 Eur.
Interneto parduotuvėje
tevukas.lt bet kurių
pratybų sąsiuvinių porą
(I dalis + II dalis) 		
galima nusipirkti už 8 Eur.

NENARŠYKITE PO KNYGYNUS!
E. parduotuvėje tevukas.lt kainos daug žemesnės!
Perkant bent už 30 Eur – pristatymas nemokamas.

Mokslininkų g. 2A,
LT-08412 Vilnius

8 5 2729318
8 5 2729020

rinkodara@tev.lt
pardavimai@tev.lt

www.tev.lt

www.tevukas.lt

www.evadovėliai.lt

