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ĮVADAS 
 

Programos paskirtis: modulinė kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio 

mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinio projektavimo operatorių, gebantį 

dirbti IT įmonėse bei bendrovėse, kurios teikia kompiuterinio projektavimo paslaugas. Vieno 

modulio mokymo programa skirta įgyti vienai ar kelioms kompetencijoms. 

Programos mokymo turinys grindžiamas praktiniu mokymu, t. y. programoje yra 

numatytos praktinės užduotys, joms atlikti reikalingos žinios ir ištekliai, vertinimo kriterijai. 

Mokinys, sėkmingai atlikęs praktinę užduotį, įgyja tam tikras kompetencijas. Mokymosi pasiekimų 

vertinimo kriterijai yra praktinių užduočių atlikimo reikalavimai. Modulio programos baigimas 

patvirtinamas, kai sėkmingai atliktos ir teigiamai įvertintos visos modulio elementuose numatytos 

praktinės užduotys. 
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KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO OPERATORIAUS PROGRAMOS MODULIAI 
 

Eil. 
nr. 

Modulio pavadinimas Trukmė 
(apimtis 
kreditais) 

Kompetencija (-os), reikalinga (-os) mokytis 
šiame modulyje 

1. Įvadas į profesiją 2 - 
2. Dvimačio projektavimo 

technologija 
24 Naudojasi IKT teikiamomis galimybėmis. 

3. Trimačio projektavimo 
technologija 

24 Projektuoja ir redaguoja dvimačius (2D) 
objektus. 

4. Vizualizacijos metodai 20 Projektuoja ir redaguoja dvimačius (2D) 
objektus. 
Projektuoja ir redaguoja trimačius (3D) 
objektus. 

5. Mechaninių konstrukcijų 
braižymas 

4 Projektuoja ir redaguoja dvimačius (2D) 
objektus. 
Projektuoja ir redaguoja trimačius (3D) 
objektus. 
Atlieka objektų, jų kompozicijų 
vizualizacijas. 

6. Baldų ir interjero detalių 
braižymas 

4 Projektuoja ir redaguoja dvimačius (2D) 
objektus. 
Projektuoja ir redaguoja trimačius (3D) 
objektus. 
Atlieka objektų, jų kompozicijų 
vizualizacijas. 

7. Statybinių konstrukcijų 
braižymas 

4 Projektuoja ir redaguoja dvimačius (2D) 
objektus. 
Projektuoja ir redaguoja trimačius (3D) 
objektus. 
Atlieka objektų, jų kompozicijų 
vizualizacijas. 

8. Įvadas į darbo rinką 8 Projektuoja ir redaguoja dvimačius (2D) 
objektus. 
Projektuoja ir redaguoja trimačius (3D) 
objektus. 
Atlieka objektų, jų kompozicijų 
vizualizacijas. 
Braižo mechanines konstrukcijas. 
Braižo baldų ir interjero detalių brėžinius. 
Braižo statybines konstrukcijas. 
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PASIRENKAMŲJŲ PROFESINIO MOKYMO MODULIŲ SĄRAŠAS 
(susijusių su kvalifikacija) 

 

Eil. 
nr. 

Modulio pavadinimas Trukmė 
(apimtis 
kreditais) 

Kompetencija (-os), reikalinga (-os) mokytis 
šiame modulyje 

1. Rastrinių vaizdų 
apdorojimas 

10 Projektuoja ir redaguoja dvimačius (2D) 
objektus. 
Projektuoja ir redaguoja trimačius (3D) objektus. 

2. Erdvinis modeliavimas 10 Projektuoja ir redaguoja dvimačius (2D) 
objektus. 
Projektuoja ir redaguoja trimačius (3D) objektus. 
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ĮVADAS Į PROFESIJĄ 

Tema. Kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesija, jos specifika ir galimybės 
darbo rinkoje 

1. Užduotis: 

Apibūdinti kompiuterinio projektavimo operatoriaus veiklos specifiką, funkcijas įvairiose 
įmonėse, vykdančiose kompiuterinį projektavimą. 

2. Užduotis: 

Aptarti, kokios kompiuterinio projektavimo operatoriaus karjeros perspektyvos ir galimybės 
darbo pasaulyje. 

3. Užduotis: 

Parašyti esė tema „Kodėl aš renkuosi kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesiją“. 

Tema. Darbuotojų saugos ir sveikatos samprata. Pagrindinės sąvokos 

4. Užduotis: 

Aptarti sąvokų – darbuotojas, darbdavys, padalinio vadovas, darbo vieta, darbo aplinka, 
darbo sąlygos, kenksmingas veiksnys, pavojingas veiksnys, profesinė liga, nelaimingas atsitikimas 
– reikšmes. 

Tema. Darbdavių, darbuotojų teisės ir pareigos 

1. Savikontrolės klausimai: 

1. Kokie dokumentai apibrėžia darbdavių ir darbuotojų teises ir pareigas? 
2. Kokios yra darbuotojų pareigos? 
3. Ar darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti darbą, jei yra pavojus sveikatai? 
4. Kokios darbdavio pareigos? 
5. Kokias teises turi darbdavys? 
6. Kokias teises turi darbuotojas? 
7. Kas ir kokiu būdu sprendžia klausimus, susijusius su darbuotojų teisių pažeidimais? 

5. Užduotis: 

• Aptarti, ar darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti darbą, jei yra pavojus sveikatai. 

• Kokios darbdavio pareigos? 

• Kokias teises turi darbdavys, darbuotojas? 
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Tema. Nelaimingi atsitikimai, jų priežastys. Nelaimingų atsitikimų skirstymas, 
tyrimas, apskaita 

2. Savikontrolės klausimai: 

1. Kaip skirstomi nelaimingi atsitikimai? 
2. Kas tiria nelaimingus atsitikimus? 
3. Kokios galimos nelaimingų atsitikimų priežastys? 
4. Kaip reikia elgtis įvykus nelaimingam atsitikimui? 

6. Užduotis: 

Įvardinti, kaip skirstomi nelaimingi atsitikimai, kas juos tiria, kokios galimos šių atsitikimų 
priežastys. 

Tema. Kompiuterinio projektavimo operatoriaus mokymo programos paskirtis ir 
struktūra 

7. Užduotis: 

Parašyti refleksiją, kurioje būtų paaiškinta: 
1) mokymosi programos formos ir metodai (kaip aš mokysiuosi); 
2) mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai (ko aš išmoksiu, kokius gebėjimus įgysiu); 
3) mokymosi pasiekimų demonstravimo formos ir metodai (kaip aš pademonstruosiu 

tai, ką išmokau); 
4) suformuluoti klausimus, kurie iškilo rašant refleksiją (ko aš nesupratau ir dar 

norėčiau paklausti apie mokymąsi programoje). 

Tema. Bendrosios kompiuterinio projektavimo operatoriaus pareigos 

8. Užduotis: 

Parašyti refleksiją, kurioje būtų paaiškinti darbuotojų etikos principai. 

Tema. Braižybos mokslo ir kompiuterinių braižybos programų raida ir svarba 
Lietuvos bei pasaulio istorijoje 

3. Savikontrolės klausimai: 

1. Kas yra brėžinys? 
2. Kada buvo pradėti braižyti pirmieji brėžiniai? Ką jie vaizdavo? 
3. Kokiais įrankiais buvo atliekami brėžiniai? 
4. Kas aprašė pirmuosius braižybos principus? 
5. Kokį indėlį braižybos istorijoje paliko Markas Vitruvijus, A. Diureris (Albrecht Dürer, 

1471–1528), G. Monžas (Gaspard Monge, 1746–1818), Ž. Dezargas (Gerard Desargues, 
1593–1662), K. Polkė (Karl Pohlke, 1788–1876)? 
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6. Kaip braižybos mokslas vystėsi Lietuvoje? 
7. Kaip vystėsi braižybai skirta kompiuterinė techninė ir programinė įranga? 

9. Užduotis: 

Apibūdinti braižybos mokslo ir kompiuterinių braižybos programų raidą ir svarbą. 

Tema. Minimalūs reikalavimai pradedantiesiems mokytis programos 

10. Užduotis: 

Užpildyti testą. 
Testas skirtas patikrinti jau turimas žinias, reikalingas pradedantiesiems mokytis šios 

programos: 
a) bendrasis raštingumas; 
b) kompiuterinis raštingumas; 
c) elementarių schemų, brėžinių skaitymas. 

11. Užduotis: 

Pademonstruoti skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Analizuoti gautus rezultatus. 
Sukelti skaitinius duomenis į lentelę, atlikti šios informacijos analizę, naudojant 

skaičiuoklę, ir grafiškai pateikti išvadas. 

12. Užduotis: 

Sudaryti individualaus programos mokymo plano projektą. 

Tema. Dvimačio projektavimo technologija 

13. Užduotis: 

Atlikti ir pateikti 2D brėžinio projektą (pvz., detalės, schemos brėžinys). 
Ši užduotis reikalauja pademonstruoti anksčiau įgytus įgūdžius ir žinias. Pasidalinkite 

patirtimi, jei mokėtės braižybos pagrindų, arba pademonstruokite savarankiškai įgytas žinias, 
braižydami nesudėtingą 2D brėžinį. 

Tema. Trimačio projektavimo technologija 

14. Užduotis: 

Atlikti ir pateikti 3D brėžinio projektą (pvz., baldo projektavimas). 
Ši užduotis reikalauja pademonstruoti anksčiau įgytus įgūdžius ir žinias. Pasidalinkite 

patirtimi, jei mokėtės braižybos pagrindų, arba pademonstruokite savarankiškai įgytas žinias, 
braižydami nesudėtingą 3D brėžinį. 

Tema. Vizualizacijos metodai 

15. Užduotis: 
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Atlikti ir pateikti funkcinės kompozicijos projektą. 
Pademonstruokite anksčiau įgytas braižybos žinias kuriant vizualizacijas. 

Tema. Taikomosios projektavimo programos 

16. Užduotis: 

Atlikti ir pateikti brėžinius, naudojant taikomąsias kompiuterinės braižybos programas. 
Užduotis skirta apžvelgti bent vieną taikomąją braižybos programą ir pademonstruoti 

anksčiau įgytus įgūdžius bei žinias. Rekomenduojama savarankiškai išbandyti programos 
galimybes. 

Tema. Projektuotojo darbo vietos parengimas. Brėžinių skaitymas 

4. Savikontrolės klausimai: 

1. Kokie įrankiai naudojami tradicinėje braižyboje? 
2. Kaip braižyboje naudojama reišina? 
3. Kaip braižytojas turi paruošti pieštukus? 
4. Koks turi būti braižymo popierius? 
5. Kaip įrišami brėžiniai? 

17. Užduotis: 

Pasirengti darbo vietą ir pasirinkti darbo priemones, laisva forma pavaizduoti pateiktos 
detalės (baldo ar kt.) brėžinio eskizą pieštuku. 

18. Užduotis: 

Aptarti sutartinius ženklus brėžiniuose ir schemose. Nagrinėti įvairius brėžinius. 

19. Užduotis: 

Braižyti nesudėtingą brėžinį (schemą) naudojant sutartinius ženklus (pvz., patalpos planą). 
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DVIMAČIO PROJEKTAVIMO TECHNOLOGIJA 

Tema. Projektavimo etapai. Brėžinių apipavidalinimo standartai 
Pagrindinės techninių dokumentų projektavimo, braižymo ir apipavidalinimo taisyklės 

apibrėžiamos toliau įvardintais standartais: 
LST EN ISO 11442-3:2000 Techniniai gaminių dokumentai. Kompiuterinės techninės 

informacijos apdorojimas. 3 dalis. Gaminio projektavimo fazės (ISO 11442-3:1993); 
LST ISO 128-1:2004 Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo principai. 1 dalis. Įvadas 

ir rodyklė (tapatus ISO 128-1:2003); 
LST ISO 128-22:2003 Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo principai. 22 dalis. 

Išnašų ir nuorodų linijos. Pagrindinės nuostatos ir taikymas (tapatus ISO 128-22:1999); 
LST EN ISO 128-20:2002 Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo principai. 20 dalis. 

Linijos. Pagrindinės nuostatos (ISO 128-20:1996); 
LST EN ISO 128-21:2002 Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo principai. 21 dalis. 

Linijos kompiuterinio projektavimo (CAD) sistemose (ISO 128-21:1997); 
LST ISO 129-1:2006 Techniniai brėžiniai. Matmenų ir leidžiamųjų nuokrypų žymėjimo 

nurodymai. 1 dalis. Bendrieji principai (tapatus ISO 129-1:2004); 
LST EN ISO 5457:2000 Techniniai gaminio dokumentai. Brėžinių lapų formatai ir 

grafinių elementų pateikimas (ISO 5457:1999); 
LST EN ISO 5457:2000/A1:2010 Techniniai gaminio dokumentai. Brėžinių lapų formatai 

ir grafinių elementų pateikimas. 1 keitinys (ISO 5457:1999/Amd.1:2010); 
LST EN ISO 3098-5:2000 Techniniai gaminių dokumentai. Rašmenys. 5 dalis. 

Kompiuterinio projektavimo lotyniškos abėcėlės raidžių, skaitmenų ir žymenų rašmenys (ISO 
3098-5:1997). 

1. Savikontrolės klausimai: 

1. Kas yra konstrukcijos dokumentas? 
2. Kas yra brėžinys? 
3. Ką vadiname standartu? 
4. Įvardinkite grafinius gaminio konstrukcijos dokumentus pagal LST ISO 10209-

1:2005[3]. 
5. Kas yra eskizas? 
6. Kas yra pirminis brėžinys? 
7. Kas yra detalusis brėžinys? 
8. Kas yra surinkimo brėžinys? 
9. Kas yra bendrasis surinkimo brėžinys? 
10. Kas yra montavimo brėžinys? 
11. Kas yra gabaritinis brėžinys? 
12. Kas yra detalės brėžinys? 
13. Kas yra grupinis brėžinys? 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=610066
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=622432
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=621088
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=610103
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=610104
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=627033
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=610076
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=630023
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14. Kas yra schema? 
15. Kokio formato popieriaus lape braižomi brėžiniai? 
16. Kaip formuojama pagrindinė įrašų lentelė? 
17. Kokių standartinių tipų ir pločių linijomis formuojami brėžiniai? 
18. Kaip standarto reglamentuojamas mastelio žymėjimas brėžiniuose? 
19. Kaip pagal standartus brėžiniuose atidedamos ilgųjų brūkšnių su taškais linijos? 
20. Kaip pagal standartus brėžiniuose atidedamos iškeltinės linijos? 
21. Kaip pagal standartus brėžiniuose atidedamos matmenų linijos? 
22. Kaip pagal standartus brėžiniuose atidedamos brūkšninės linijos? 
23. Ką brėžinyje vaizduoja siauroji ištisinė linija? 
24. Ką brėžinyje vaizduoja siauroji ištisinė linija su lūžiais? 
25. Ką brėžinyje vaizduoja plačioji brūkšninė linija? 
26. Kaip brėžinyje vaizduojamos sankirtos menamosios linijos? 
27. Kaip braižomos nuorodų ir išnašų linijos? 
28. Ką reiškia brėžinyje užbrūkšniuotas plotas ir kaip jis turi būti užbrūkšniuojamas pagal 

standartus? 
29. Kaip brėžinyje vaizduojamos trumpos ašinės linijos? 
30. Kaip brėžinyje vaizduojami kartotiniai elementai? 
31. Kaip vaizduojamos lenkimo linijos ruošiniuose ir apdorotose detalėse? 
32. Kaip braižomos sriegių pašaknys ir viršūnės, sriegio bei sambėgio ilgio riba? 
33. Kaip žymima įstrižainė plokštuma? 
34. Kaip žymimos pjūvio ir kirtinio plokštumos? 
35. Kaip žymimas numatomas paviršiaus apdirbimas? 
36. Kaip braižomi gretutinių detalių kontūrai? 
37. Kaip braižomos judančių detalių ribinės padėtys? 
38. Kaip žymimos svorio centro linijos? 
39. Kaip žymimos tolerancijų zonos? 

1. Užduotis: 

Sudaryti projektavimo proceso planą, pristatyti jam įgyvendinti reikalingas priemones. 

2. Užduotis: 

Skaityti ir analizuoti 2D brėžinius. Paaiškinti panaudotus brėžinių apipavidalinimo 
standartus. 
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Brėžinio skaitymo planas: 
1. Kaip vadinama nubraižytoji detalė? Iš kokios medžiagos ji gaminama? 
2. Koks yra brėžinio mastelis? 
3. Nustatykite, kokios figūros sudaro detalės formą? 
4. Įsivaizduokite detalę, kurią matote brėžinyje. 
5. Perskaitykite visus matmenis ir paaiškinkite, kurioms detalės dalims jie priklauso. 

Raskite detalės gabaritinius matmenis. 

6. Žodžiu apibūdinkite brėžinyje pavaizduotą detalę:   

1 pav. 2D brėžinys skaitymui 

Tema. Autorių teisės ir duomenų apsauga 

2. Savikontrolės klausimai: 

1. Kuris teisės aktas Lietuvoje gina kompiuterių programinės įrangos autorių teises? 
a) Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas; 
b) Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymas; 
c) Lietuvos Respublikos civilinės teisės kodeksas; 
d) Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. 
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2. Ką nusako Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas? 
a) asmenų, kaip duomenų subjektų, teises; 
b) asmens duomenų teisėto tvarkymo principus; 
c) pareigas ir atsakomybę tvarkant asmens duomenis; 
d) visus aukščiau įvardintus dalykus. 

3. Kuris teiginys apie informacijos saugą yra teisingas ir išsamiausias? 
a) Informacijos sauga – tai visuma organizacinių, techninių ir kt. priemonių, skirtų 
informacijai apsaugoti nuo jos sugadinimo ar nesankcionuoto naudojimo; 
b) Informacijos sauga – tai informacijos šifravimas, siekiant apsaugoti informaciją nuo 
nesankcionuoto naudojimo; 
c) Informacijos sauga – tai slaptažodžių naudojimas, siekiant apriboti pašalinių asmenų 
prieigą prie kompiuterio; 
d) Informacijos sauga – tai atsarginių kopijų darymas, siekiant apsaugoti informaciją nuo 
sugadinimo. 

4. Kaip vadinama sutartis tarp asmens ar organizacijos ir programinės įrangos savininko? 
5. Kas gali nutikti, kai nenaudosite užkardos (angl. firewall)? 
6. Kurio iš žemiau įvardintųjų vagystė nulems kontaktinės informacijos praradimą? 

a) operatyviosios atminties (RAM); 
b) spausdintuvo; 
c) monitoriaus; 
d) asmeninio pagalbiklio (PDA). 

7. Ką reikia daryti, siekiant išvengti duomenų praradimo? 
a) dokumentus įrašyti du kartus (į skirtingus aplankus); 
b) įrašyti visus dokumentus į laikmeną (pvz., atmintuką) ir vakare parsinešti ją namo; 
c) reguliariai daryti atsargines duomenų kopijas; 
d) užkoduoti tekstą ir duomenis. 

8. Kompiuterio virusas negali patekti į kompiuterį: 
a) keičiantis failais per laikmenas; 
b) atveriant elektroninio laiško priedą; 
c) keičiant kompiuterio monitorių; 
d) parsisiunčiant failą. 

3. Užduotis: 

Įvardinti teisinius kompiuterių naudojimo aspektus, susijusius su autorių teisėmis ir 
duomenų apsauga. 
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Tema. Kompiuterinės grafikos ir projektavimo programų apžvalga 
Rekomenduojama nagrinėti šias grafines programas: 
Microsoft Visio – leidžia paprastai kurti ir bendrinti profesionalias, įvairiapuses diagramas, 

supaprastinančias sudėtingą informaciją. Programoje yra gausu figūrų, šablonų ir stilių. MS Visio 
apima komandos bendradarbiavimo palaikymą, įskaitant galimybę keliems žmonėms vienu metu 
dirbti su viena diagrama ir galimybę susieti diagramas su duomenimis. Visio Professional taip pat 
turi papildomų šablonų rinkinių verslo ir inžinerijos diagramoms, eigos diagramoms, žemėlapių ir 
aukštų planų, tinklo diagramų ir programinės įrangos bei duomenų bazių diagramų. 

Adobe CorelDraw ir Adobe Illustrator – profesionalios programos, skirtos vektoriniams 
grafiniams objektams modeliuoti / piešti. 

Autodesk AutoCAD – profesionalus, brėžiniams braižyti skirtas paketas. 
2D grafikai naudojamos ir atviro kodo programos: 
Dia – tai multiplatforminė diagramų kūrimo programa, panaši į Visio, ji skirta įvairioms 

diagramoms braižyti: tinklo, elektros įrangos, programinės įrangos ir kt. 
QCAD – tai multiplatforminė CAD programa. Ja galima kurti techninius brėžinius: pastatų 

planus, vidines ar mechanines dalis ir kt. Turi galimybę prisijungti atskirus papildomus modulius, 
kuriais galima praplėsti programos veikimą, susikurti sau norimą variantą. QCAD turi intuityvią 
aplinką, todėl yra lengva su ja iš karto pradėti dirbti. 

Inkscape – programa, skirta darbui su vektorine grafika (pvz., Adobe Illustrator ar Corel 
Draw). Ji veikia MS Windows ir įvairiose Unix tipo operacinėse sistemose (pvz., Linux). Turi įvairių 
figūrų bei laisvo piešimo įrankius, taip pat teksto rašymo, klonavimo, sukimo ir kitų transformacijų, 
užpildymo bei kitus įrankius. 

Sodipodi – programa, skirta darbui su vektorine grafika (pvz., Corel Draw). Ji veikia MS 
Windows ir įvairiose Unix tipo operacinėse sistemose (pvz., Linux). Turi įvairių figūrų bei laisvo 
piešimo įrankius, taip pat teksto rašymo, klonavimo, sukimo ir kitų transformacijų, užpildymo bei 
kitus įrankius. 

4. Užduotis: 

Apibūdinti kompiuterinės grafikos ir projektavimo programų taikymo galimybes ir jų 
valdymą bei grafinių failų formatus. 

Atlikdami užduotį, atsakykite į klausimus: 
1. Apibūdinkite grafinę programą. Kokia jos paskirtis? 
2. Kokie elementai sudaro grafinės programos darbo lauką? 
3. Paaiškinkite grafinės programos sukurtų / kuriamų failų valdymo įrankius. 
4. Kokias pagrindines operacijas gali atlikti programa? 
5. Kokiais formatais galima išsaugoti ar eksportuoti sukurtus grafinius objektus / 

brėžinius? 
6. Kokio tipo grafinę informaciją galima koreguoti nagrinėjama grafine programa? 
7. Kur galima pritaikyti grafinę programą? 
8. Palyginkite pasirinktos grafinės programos privalumus ir trūkumus, lyginant su kitomis 

programomis. 

http://www.akl.lt/programos/programos/?doc=programa_003
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Tema. Grafinės informacijos įvesties ir išvesties įrenginiai, jų valdymas; saugus 
elgesys su elektros prietaisais 

3. Savikontrolės klausimai: 

1. Įvardinkite grafinės informacijos įvesties įrenginius. 
2. Įvardinkite grafinės informacijos išvesties įrenginius. 
3. Skaitytuvas – tai: 

a) įrenginys, perkeliantis vaizdą iš kompiuterio ant popieriaus; 
b) įrenginys, perkeliantis vaizdą nuo popieriaus į kompiuterį; 
c) įrenginys, kuris per telefono liniją perduoda informaciją iš vieno kompiuterio į 

kitą; 
d) ar tai įrenginys vaizdui atspausdinti? 

4. Koks kompiuterio įrenginys turi ekraną, skirtą tekstinei bei grafinei informacijai rodyti? 
5. Kas yra ekrano geba? Kokiais vienetais ji matuojama? 
6. Jie būna adatiniai, rašaliniai ir lazeriniai, kietojo vaško. Apie ką taip galima sakyti? 
7. Kaip parengti spausdintuvą spausdinti, braižytuvą braižyti? 
8. Ar galima į kompiuterį įvesti arba iš kompiuterio perteikti vaizdžiai trimatį vaizdą? 
9. Įvardinkite bendrąsias saugaus elgesio su elektros prietaisais taisykles. 
10. Įvardinkite savo veiksmus, kilus gaisrui dėl elektros prietaiso gedimo. 

5. Užduotis: 

Pristatyti grafinės informacijos įvesties ar išvesties įrenginį, paaiškinti ir pademonstruoti jo 
veikimą. 

Atlikdami užduotį atsakykite į klausimus: 
1. Koks tai įrenginys, įvesties ar išvesties? 
2. Kokių rūšių būna šio tipo įrenginiai? 
3. Kokios įmonės gamina šiuos įrenginius / šį įrenginį? 
4. Kokia šio įrenginio paskirtis? 
5. Įvardinkite pasirinkto įrenginio techninius duomenis ir juos pakomentuokite. 
6. Kaip parengti įrenginį darbui? 
7. Kokia reikalinga programinė įranga? Kaip ją įdiegti? 
8. Apibūdinkite įrenginio aptarnavimo poreikį. 
9. Apibūdinkite įrenginio privalumus ir trūkumus. 
10. Pademonstruokite įrenginio veikimą, pateikite pavyzdžių. 
11. Kaip pritaikomas šis įrenginys projektuotojo darbe? 
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Tema. Specialybės užsienio kalba 

6. Užduotis: 

Užsienio kalba pristatyti atliktą brėžinio projektą, jo paskirtį, darbų seką. 

Tema. Naršymas žiniatinklyje ir komunikavimas 

4. Savikontrolės klausimai: 

1. Kas yra internetas? 
2. Kokias žinote interneto paslaugas? 
3. Kuriame atsakymo variante tiksliausiai apibrėžta nuoroda (saitas)? 

a) pirmasis tinklapis, pasirodantis paleidus naršyklę; 
b) teksto fragmentas ar grafinis elementas, kuris naudojamas kitam tinklapiui pasiekti; 
c) pabrauktas teksto fragmentas tinklapyje; 
d) paslauga, prijungianti vartotoją prie interneto. 

4. Ką žymi santrumpa www? 
5. Kuris teiginys apie registracijos formas neteisingas? 

a) Registracijos formas dažniausiai reikia pildyti, kai norime įsigyti kokį nors 
daiktą iš elektroninės parduotuvės; 
b) Registracijos formas dažnai tenka pildyti, kai norime gauti naują elektroninio 
pašto dėžutę kuriame nors internetinio pašto serveryje; 
c) Registracijos formas reikia pildyti daugumoje tinklapių, jei norime pamatyti jų 
turinį; 
d) Registracijos formos padeda surinkti asmeninę informaciją, kuri gali būti 
panaudota įvairiems tikslams (statistiniams duomenims formuoti, tikrinti vartotojo 
įvedamus asmens duomenis su registracijos duomenimis ir kt.). 

6. Ką vadiname interneto naršykle? 
7. Kurioje iš šių eilučių nurodytas elektroninio pašto adresas? 

a) file://C://logo.bmp;   b) ftp://ftp.bmp.lt; 
c) info@bmp.lt;    d) http://www.bmp.lt. 

8. Kuris iš pateiktų atsakymo variantų apie laiško priedus (failus) yra teisingas? 
a) galima pridėti bet kokio tipo failus; 
b) tą patį failą galima pridėti tik vieną kartą tame pačiame laiške; 
c) galima pridėti tik tekstinius failus; 
d) negalima pridėti daugiau nei du failus. 

9. Kaip galima bendrauti su kitais žmonėmis internete realiu laiku? Kokios reikia 
programinės įrangos? 
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7. Užduotis: 

Surasti informaciją, užpildyti ir pateikti internetines formas, įrašyti tinklapius, parsisiųsti iš 
interneto failus, nukopijuoti tinklapio turinį į dokumentą ir atspausdinti. 

8. Užduotis: 

Parengti elektroninį laišką, patikrinti jo rašybą, prisegti priedą ir išsiųsti; atsakyti į 
elektroninį laišką, jį persiųsti, tvarkyti priedus ir išspausdinti elektroninį laišką. 

Tema. Duomenų apdorojimas tekstų rengykle 

5. Savikontrolės klausimai: 

1. Kokias žinote teksto rengykles? 
2. Kokie failų vardų plėtiniai (prievardžiai) paprastai suteikiami Microsoft Word 

dokumentams? 
3. Kuriuo būdu pažymimas vienas simbolis? 

a) braukiant pele per tą simbolį, kai nuspaustas kairysis pelės klavišas; 
b) braukiant pele per tą simbolį, kai nuspaustas dešinysis pelės klavišas; 
c) dukart spragtelint pele tą simbolį; 
d) spragtelint pele prieš tą simbolį. 

4. Kurį klavišą reikia laikyti nuspaustą, jei norite įterpti pažymėto teksto fragmento kopiją, 
„vilkdami“ fragmentą pele? 

5. Kas atsitiks, jei, pažymėję žodį, pasirinksite kitą stilių? 
a) pasirinktasis stilius bus pritaikytas visai eilutei; 
b) pasirinktasis stilius bus pritaikytas visai pastraipai; 
c) pasirinktasis stilius bus pritaikytas tik tam žodžiui; 
d) pasirinktasis stilius nebus pritaikytas, nes keičiant stilių reikia pažymėti visą 
pastraipą. 

6. Užpildėte lentelės langelį. Kurį klavišą reikia paspausti norint pereiti į dešiniau esantį 
langelį? 

7. Į dokumentą įterpta diagrama, kurios kopiją norite įterpti ir kitame dokumente. Kaip 
geriausia tai padaryti? 

a) pažymėjus diagramą, paspausti <Ctrl>+<C>, o kitame – <Ctrl>+<V>; 
b) pažymėjus diagramą, paspausti <Ctrl>+<C>, o kitame – <Ctrl>+<Z>; 
c) pažymėjus diagramą, paspausti <Ctrl>+<X>, o kitame – <Ctrl>+<V>; 
d) diagramos kopijuoti negalima. Ją reikia kurti iš naujo. 

8. Kuriuose dokumento rodiniuose galima įvesti ar redaguoti tekstą? 
a) tik spausdinimo ir struktūros rodiniuose; 
b) tik spausdinimo rodinyje; 
c) spausdinimo, juodraščio ir struktūros rodiniuose; 
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d) skaitymo rodinyje. 
9. Norite pradėti pastraipą. Kas atsitiks, jei spaudžiant klavišą <Enter> laikysite nuspaustą 

klavišą <Ctrl>? 
a) <Enter> paspaudimas bus ignoruotas; 
b) bus pradėta nauja tos pačios pastraipos eilutė; 
c) bus įterpta nauja pastraipa; 
d) bus įterpta puslapio trūkio žymė. 

10. Kurio klavišo ar kurių klavišų paspaudimu tekste pradedama nauja eilutė, nepradedant 
naujos pastraipos? 

a) <Shift>+<Enter>;  b) <Enter>; 
c) <Ctrl>+<Enter>;   d) <Shift>. 

11. Kaip pakeisite pažymėto grafinio objekto dydį? 
a) tempdami jį pele, pagriebę už kampo; 
b) panaudoję priemonę „Rodymas“; 
c) panaudoję priemonę „Mastelis“; 
d) panaudoję priemonę „Paveikslėlis“ (kortelė „Įterpimas“). 

12. Kuriuo būdu pažymimas visas sakinys? 
a) nuspaudus <Ctrl> klavišą, spragtelint pele bet kurioje sakinio vietoje; 
b) dukart spragtelint pele bet kurioje sakinio vietoje; 
c) nuspaudus <Shift> klavišą, spragtelint pele bet kurioje sakinio vietoje; 
d) nuspaudus <Alt> klavišą, spragtelint pele bet kurioje sakinio vietoje. 

13. Kaip teksto rengykle parengti spaudinio maketą, jį išspausdinti? 

9. Užduotis: 

Sukurti ir redaguoti nedidelius tekstinius dokumentus bei parengti juos platinti. 
Parenkite vizitinę kortelę, skrajutę, lankstinuką. 

10. Užduotis: 

Sukurti ir redaguoti nedidelius tekstinius dokumentus, panaudoti lenteles, paveikslus, 
schemas ir parengti juos platinti. 

11. Užduotis: 

Sukurti didelės apimties dokumentą (su stiliais, turiniu, grafiniais objektais ir pan.) ir 
parengti jį spausdinti. 
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Tema. Skaitinių duomenų apdorojimas skaičiuokle 

6. Savikontrolės klausimai: 

1. Kokiomis programomis galima apdoroti skaitinę informaciją? 
2. Kuriuo klavišų deriniu galima išsaugoti pakeitimus darbo knygoje? 

a) <Ctrl>+<N>; 
 b) <Alt>+<M>; 
c) <Ctrl>+<S>; 
d) <Alt>+<S>. 

3. Kaip galima pakeisti darbo lapo rodymo mastelį? 
a) kortelėje „Rodymas“ parinkus „Mastelis“; 
b) kortelėje „Puslapio maketas“ parinkus „Mastelis“; 
c) kortelėje „Pagrindinis“ parinkus „Redagavimas“; 
d) Paspaudus „Failas“ ir parinkus „Parinktys“. 

4. Kurį klavišą reikia laikyti nuspaudus, jei, pažymint stačiakampį langelių bloką, 
spragtelimi priešingų kampų langeliai? 

5. Kaip reikia užrašyti formulę, apskaičiuojančią langelių A5, B2 ir B7 turinių vidurkį? 
a) =(A5+B2+B7)/3;    b) =SUMA(A5,B2,B7)/3; 
c) (A5+B2+B7)/3;    d) =SUM(A5,B2,B7)/3. 

6. Kuriuo ženklu skiriamos bloką aprašančios langelių koordinatės? 
a) / (pasviruoju brūkšniu);   b) : (dvitaškiu); 
c) – (brūkšniu);   d) ; (kabliataškiu). 

7. Kokių rūšių grafikus ir diagramas galima modeliuoti skaičiuokle? 
8. Kaip grafinėmis Office priemonėmis galima sumodeliuoti schemą? Kokių rūšių schemas 

galima sudaryti šiomis programomis? 
9. Lentelė turi keturis vienodo pločio stulpelius (A, B, C ir D). Kurį antraštės rašymo 

variantą pasirinksite, kad antraštė „AB darbuotojų konkurso rezultatai“ būtų centruota 
lentelės atžvilgiu? 

a) antraštės tekstą rašykite „A“ stulpelyje ir pasirinksite „Formatuoti“ – 
„Formatuoti langelius“ – „Talpintis“; 
b) antraštės tekstą rašysite „A“ stulpelyje, po to pažymėsite šiuos langelius ir 

panaudosite priemonę „Centre“; 
c) antraštės tekstą rašysite bet kuriame stulpelyje, po to sujungsite šiuos langelius, 
panaudodami priemonę „Sulieti ir lygiuoti centre“; 
d) antraštės tekstą rašysite visuose stulpeliuose, suskaidę jį į lygias dalis. 
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10. Kuris teiginys apie G2 langelio formulę yra teisingas? 

 
a) jeigu C2 langelio reikšmė yra didesnė nei 23, žodis „išlaikė“ yra įrašomas į G2 
langelį; 
b) jeigu žodis „Neišlaikė“ yra įrašomas į G2 langelį, skaičius 23 yra įrašomas į C2 
langelį; 
c) jeigu žodis „Išlaikė“ yra įrašomas į G2 langelį, skaičius 23 yra įrašomas į C2 
langelį; 
d) jeigu C2 langelio reikšmė yra mažesnė nei 23, žodis „Išlaikė“ yra įrašomas į 
G2 langelį. 

11. Langeliuose vietoje apskaičiuotos pagal formulę reikšmės matome #REF! Kokia gali 
būti klaidos priežastis? 

 
a) pavartojote klaidingą funkcijos vardą; 
b) norite kreiptis į neegzistuojančius (pašalintus) langelius ar blokus; 
c) bandėte skaičių padalyti iš nulio; 
d) įrašėte neigiamą skaičių ten, kur turi būti teigiamas skaičius. 

12. Kaip skaičiuoklėje atliekamas skaitinės informacijos rūšiavimas ir filtravimas? 
13. Kokiomis priemonėmis atliekamas skaitinės informacijos, pateiktos lentelėse, sukinys? 
14. Kokias funkcijas galima pritaikyti atliekant sąlyginį formavimą? 
15. Kaip sumaketuoti ir išspausdinti skaičiuokle atlikto duomenų formavimo lentelių ir 

grafikų spaudinį? 

12. Užduotis: 

Sukurti ir redaguoti nedideles skaitinių duomenų lenteles bei parengti jas platinti. 

13. Užduotis: 

Sukurti ir redaguoti skaitinius duomenis panaudojant formules, funkcijas, diagramas ir 
parengti platinti. 



24 

 

14. Užduotis: 

Sukurti didelės apimties duomenų sąrašą, panaudoti rikiavimą, filtravimą, dinaminę 
suvestinę (sukinį), sąlyginį formatavimą ir pan. ir parengti spausdinti. 

Tema. Pateikties kūrimas pateikčių rengimo programa 

7. Savikontrolės klausimai: 

1. Kokiu tikslu rengiamos pateiktys? 
2. Kokiomis programinėmis priemonėmis galima atlikti skaidrių maketavimą? 
3. Kaip atliekamas pristatymas panaudojant skaidres? 
4. Kaip parengiama ir spausdinama dalijamoji medžiaga? 
5. Kokie elementai sudaro skaidrę? 
6. Kas yra skaidrės dizainas ir kaip jis sumaketuojamas? 
7. Kaip parengiama skaidrės elementų animacija ir efektai? 
8. Kokiomis priemonėmis modeliuojama pateikties navigacija? 
9. Kokiomis pateikčių programos priemonėmis galima naudotis pristatymo metu siekiant 

atkreipti klausytojų dėmesį ar akcentuoti esminius dalykus? 
10. Kuris teiginys apie skaidrių antraštes yra teisingas? 

a) Skaidrių antraštės turi būti skirtingos ir informatyvios; 
b) Skaidrių antraštės gali būti vienodos; 
c) Antraštės turi būti ilgos – ne mažiau kaip 10 žodžių; 
d) Antraštės turi būti lakoniškos – ne daugiau kaip 3 žodžiai. 

11. Jeigu parengę skaidrę panorote pakeisti jos maketą, kuriame nėra visų reikalingų sričių, 
tai: 

a) prarasite tik tuos elementus, kurių nėra pasirinktame makete; 
b) prarasite visą skaidrėje buvusią informaciją; 
c) prarasite tik grafinius elementus; 
d) skaidrėje buvusios informacijos neprarasite, tačiau teks ją pertvarkyti, kad ji 

atitiktų naująjį maketą. 
12. Kuris klavišas ar klavišų derinys naudojamas pažymėtai skaidrei pašalinti? 

a) <Ctrl>+<V>;  b) <Del>;  c) <Ctrl>+<D>;  d) <Enter>. 
13. Ar diagrama automatiškai atsinaujina, kai iš diagramos duomenų lentelės yra ištrinama 

eilutė (arba stulpelis)? 
14. Kuris klavišas turi būti nuspaustas norint ovalų braižymo priemone nubrėžti apskritimą? 

a) <Ctrl>;  b) <Shift>;  c) <Alt>;  d) <Ins>. 
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15. Kaip pažymima diagrama? 
a) spragtelėjus pele diagramos plote; 
b) panaudojant sekcijos „Rodymas“ priemonę „Perkelti skyriklį“; 
c) panaudojant sekcijos „Pagrindinis“ priemonę „Formato teptukas“; 
d) bet kuriuo iš čia minimų būdų. 

16. Ką pamatysite ekrane, jei pasirinksite „Įterpti lentelę...“? 

 
a) langą su galimybe nurodyti lentelės geometrinį dydį; 
b) langą su galimybe pasirinkti lentelės fono spalvą; 
c) langą su galimybe pasirinkti lentelės kraštinių spalvą ir storį; 
d) langą su galimybe nurodyti eilučių ir stulpelių skaičių. 

15. Užduotis: 

Sukurti ir redaguoti nedidelės apimties pateiktį, panaudoti tekstą, lenteles, paveikslus, 
grafikus, schemas, brėžinius bei parengti ją demonstruoti. 

Pristatyti sukurtą pateiktį. 

Tema. Standartinių objektų modeliavimas schemų ir blokų redaktoriumi (MS Visio) 

8. Savikontrolės klausimai: 

1. Į kokias MS Office programas galima tiesiogiai įkelti MS Visio sukurtas schemas? 
2. Kam skirta ir kokios paskirties schemas galima atlikti programa MS VISIO 

Professional? 
3. Kokiais formatais galima išsaugoti MS VISIO sukurtus failus? 
4. Kas yra brėžinio šablonas? 

5. Kuo skiriasi ir kuo panašūs įrankiai:     ? 
6. Kokius užpildo (Fill) parametrus galima pakeisti? 
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7. Įvardinkite nurodytas schemas ir grafikus: 
 

 

 

 

 

16. Užduotis: 

Sumodeliuoti schemą (elektros jungimo, kompiuterinio tinklo, loginę, įmonės struktūros 
objektų išdėstymo aplinkoje ir pan.) naudojant standartinius blokus: 

 
2 pav. Prietaisų jungimo schema 

Tema. Geometrinių kūnų techninis piešimas 

17. Užduotis: 

Nupiešti grupės geometrinių kūnų eskizą naudojant perspektyvas. 

18. Užduotis: 

Atvaizduoti nurodytos patalpos interjerą piešinyje. 

Tema. Spalvos ir spalvų derinimo pagrindai 

9. Savikontrolės klausimai: 

1. Kaip vadinamas šis spalvų rinkinys ? 
a) trečiosios spalvos;  b) pirminės spalvos;  c) papildančiosios spalvos. 

2. Ką reiškia RGB ir CMYK? 



27 

 

3. Kas gaunama maišant RGB spalvų poras? 
a) RGB papildomos spalvos;   b) CMYK spalvos;  
c) pantone spalvos;    d) achromatinės spalvos. 

4. Kokia savybe skiriasi šios spalvos?  - šiluma, šviesumu, sodrumu ar tonu. 
5. Kokias spalvas pasirinksite, norėdami sukurti maksimalų stabilumo įspūdį? 

a) patartina naudoti pilkas spalvas; 
b) esančių viena priešais kitą spalvų rate pastelinius atspalvius; 
c) esančias viena priešais kitą spalvų rate? 

6. Chromatinės spalvos – tai: 
a) balta, juoda ir pilka su visais atspalviais; 
b) spektro ir kitos spalvos bei jų atspalviai; 
c) pagrindinės spalvos (raudona, geltona, mėlyna). 

7. Kas yra spalvos koloritas? 
8. Kokias savybes turi spalva? 
9. Įvardinti pagrindinius spalvinių kontrastų dėsnius. 
10. Įvardinti optines spalvų savybes. 

19. Užduotis: 

Apibūdinti pagrindinių spalvų savybes, spalvų optines savybes, spalvines schemas ir 
koloritus. 

20. Užduotis: 

Pademonstruoti spalvinių kontrastų pagrindinius dėsnius, kontrastingas spalvas; 
vyraujančias šiltas ir šaltas kontrastingas spalvas. 

Tema. Dvimatės kompozicijos meninė raiška 

10. Savikontrolės klausimai: 

1. Kompozicija – tai: 
a) sudėstymas, sudarymas arba elementų sujungimas į visumą; 
b) formos organiškumas ir vientisumas; 
c) plastiškumas ir spalvų derinimas. 

2. Ką vadiname specifinėmis kompozicijos raiškos ir harmonizavimo priemonėmis? 
a) linija, taškas, spalva, faktūra; 
b) simetrija, asimetrija, disimetrija; 
c) ritmas, ornamentas, dėmė; 
d) ažūras, kraklė, transliusidas. 



28 

 

3. Ašinė simetrija – tai: 
a) vienodu atstumu nuo pagrindinės ašies nutolę taškai; 
b) kai į abi puses nuo vidurio linijos forma yra vienoda, tarsi atsispindėtų 

veidrodyje; 
c) abu teiginiai yra teisingi. 

4. Optinė iliuzija būna tada, kai: 
a) ritmiškai pasikartoja elementai; 
b) matome iškreiptas formas, nors iš tiesų jos yra lygios; 
c) išryškinta tam tikra detalė. 

21. Užduotis: 

Atlikti simetrišką ir asimetrišką kompoziciją iš ritmiškai pasikartojančių spalvinių dėmių. 

22. Užduotis: 

Sukurti statišką ir dinamišką kompoziciją iš geometrinių formų. 

Tema. Grafinis braižymas 

11. Savikontrolės klausimai: 

1. Kokie įrankiai naudojami braižant ranka? 
2. Kaip paruošti popieriaus lapą ir įrankius braižymui? 
3. Kaip naudoti liniuotes braižant lygiagretes linijas arba atidedant kampus? 
4. Kaip dalinamas kampas ir atkarpa į pasirinktą skaičių dalių? 
5. Kaip užapvalinamas kampas? 
6. Kaip sujungti du apskritimus nurodyto spindulio lanku? 
7. Kas yra eskizas ir kaip jis braižomas? 

23. Užduotis: 

Nubrėžti nesudėtingą brėžinį taikant lygiagrečių ir statmenų atkarpų, nuožulos, kampo 
užapvalinimo, atkarpos dalinimo į dalis braižymo taisykles. Apipavidalinti brėžinį rėmeliu, įrašų 
lentele, nurodyti matmenis. 
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3 pav. Brėžinio užduoties pavyzdys 

 

Tema. Vektorinės grafikos objektų kūrimas ir redagavimas 

12. Savikontrolės klausimai: 

1. Kuo skiriasi rastrinė ir vektorinė grafika? 
2. Kokia programinė įranga leidžia modeliuoti vektorinės grafikos objektus? 
3. Kokiais įrankiais piešiamos geometrinės formos? 
4. Kokių koregavimo komandų dėka išgaunamos sudėtingos geometrinės formos? 
5. Kaip nuspalvinti figūrą? 
6. Kodėl ir kaip piešinių modeliavimui naudojami sluoksniai? 
7. Kokiais formatais išsaugomi arba eksportuojami grafiniai piešiniai? 

24. Užduotis: 

Naudojant objektų formavimo priemones: grupavimą (Group), kombinavimą (Combine), 
sujungimą (Weld), atkirtimą (Trim), perkirtimą (Intersect) ir kreivių redagavimo priemones, 
atkartoti pateiktą piešinį: 

 
4 pav. Piešinio modeliavimo užduotis 

25. Užduotis: 

Sukurti tekstinių ženklų kompoziciją: 
 

GE
RI

AU

SIO
 MOKINIO RINKIM

AI

GERIAUSIAS
IŠ

GERIAUSIŲ

 
P A Č I O S  T V I R Č I A U S I O S  

 

5 pav. Teksto modeliavimo užduotis 
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Tema. Standartizuotas plokštumos grafinių objektų braižymas ir redagavimas 

13. Savikontrolės klausimai: 

1. Apibūdinkite 2D modeliavimo priemones, taikomas standartizuotų plokštumos grafinių 
objektų braižymui, naudojant AutoCAD sistemą. 

2. Įvardinkite ir apibūdinkite AutoCAD brėžinio suderinimo parametrus. 
3. Kokie elementai sudaro 2D modeliavimo AutoCAD sistemos darbo lauką? 
4. Įvardinkite ir apibūdinkite pagalbines kompiuterinio projektavimo priemones. 
5. Įvardinkite failų valdymui naudojamos Standard (Standartiniai) įrankių juostos 

mygtukus ir paaiškinkite komandų veikimą: 

 
6. Kaip brėžinio valdymui naudojami View (Rodymas) įrankiai? 

 
7. Kaip brėžinio lauke nustatomos koordinatės UCS (Koordinatės)? 

 
8. Charakterizuokite pasaulietinę ir vartotojo koordinačių sistemas, jų taikymą. 
9. Kokios komandos atitinka brėžimo Draw (Braižyti) įrankius? 

 
10. Kokiais skirtingais būdais galima braižyti apskritimą? 
11. Įvardinkite ir paaiškinkite tikslių taško koordinačių rūšis, pateikite pavyzdžių. 
12. Įvardinkite ir charakterizuokite AutoCAD objektų savybes, pateikite pavyzdžių. 
13. Įvardinkite ir apibūdinkite vienaeilutinio ir daugiaeilutinio teksto rašymo ir teksto 

stiliaus parametrus. Pateikite simbolių, valdančiųjų kodų pavyzdžių. 
14. Charakterizuokite spindulio ir tiesės braižymo ypatumus. 
15. Charakterizuokite atkarpos ir laužtės braižymo ypatumus. 
16. Charakterizuokite stačiakampio ir daugiakampio braižymo ypatumus. 
17. Charakterizuokite apskritimo ir lanko braižymo ypatumus. 
18. Charakterizuokite kreivės ir lygiagrečių braižymo ypatumus. 
19. Charakterizuokite žiedo ir elipsės braižymo ypatumus. 
20. Charakterizuokite brėžinio sričių užpildymo raštais reikalavimus, įvardinkite užpildo 

parametrus. 
21. Kokiais atvejais taikomi koregavimo įrankiai Modify (Modifikuoti)? 

  
22. Įvardinkite bei apibūdinkite AutoCAD objektų perkėlimo, pasukimo ir kopijavimo 

ypatumus. 
23. Įvardinkite bei apibūdinkite AutoCAD objekto fragmento pašalinimo ypatumus. 
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24. Įvardinkite ir apibūdinkite AutoCAD objekto pratęsimo bei ištempimo ypatumus. 
25. Charakterizuokite AutoCAD objektų sklandžiuosius sujungimus ir nuožulų braižymą. 

26. Užduotis: 

Nubraižyti grafinės konstrukcijos brėžinį, apskaičiuoti taškų koordinates. 

27. Užduotis: 

Nubraižyti sklandžių kreivių brėžinį, taikyti koregavimo priemones. 

 
 

6 pav. Sklandžiųjų kreivių brėžinys 
 

28. Užduotis: 

Nubraižyti sudėtingą kelių sluoksnių 2D brėžinį sprendžiant braižymo uždavinį. 

29. Užduotis: 

Modeliuoti pjūvio brėžinį, pritaikyti nuolydį, kūgiškumą ir simetriją. 

 
7 pav. Detalės pjūvio brėžinys 
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Tema. Blokų formavimas ir pritaikymas brėžiniuose 
Schemos formuojamos, atsižvelgiant į šių standartų reikalavimus: 
LST EN 61360-5:2004 Standartizuotų duomenų elementų tipai su susijusia elektrinių 

komponentų klasifikacijos schema. 5 dalis. EXPRESS žodyno schemos išplėtimas (IEC 61360-
5:2004); 

LST EN ISO 3952-1:2000 Kinematinės schemos. Grafiniai simboliai. 1 dalis (ISO 3952-
1:1981); 

LST EN ISO 3952-1:2000/A1:2004 Kinematinės schemos. Grafiniai simboliai. 1 dalis. 1 
keitinys (ISO 3952-1:1981/Amd 1:2002); 

LST EN ISO 3952-2:2000 Kinematinės schemos. Grafiniai simboliai. 2 dalis (ISO 3952-
2:1981); 

LST EN ISO 3952-3:2000 Kinematinės schemos. Grafiniai simboliai. 3 dalis (ISO 3952-
3:1979); 

LST EN ISO 3952-4:2000 Kinematinės schemos. Grafiniai simboliai. 4 dalis (ISO 3952-
4:1984). 

14. Savikontrolės klausimai: 

1. Kokiais įrankiais modeliuojami blokai? 
2. Kaip išsaugoti bloką išoriniame faile? 
3. Kaip nustatyti bloko parametrus? 
4. Kaip galima modifikuoti bloką jo įkėlimo metu? 

30. Užduotis: 

Sukurti standartizuotų blokų biblioteką, pritaikyti ją modeliuojant nesudėtingą elektros 
prietaisų jungimo schemą: 

 
8 pav. Standartizuotų blokų biblioteka 

 

 
9 pav. Elektros prietaisų jungimo schema 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=593946
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=610279
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=611657
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=610280
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=610281
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=610284
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31. Užduotis: 

Naudojat blokus sumodeliuoti buto / namo apstatymo schemą: 

 
10 pav. Pastato aukšto apstatymo schema 

32. Užduotis: 

Sukurti sudėtingą bloką su kintančiais parametrais ir panaudoti jį 2D brėžinyje: 

 
11 pav. Schemos su kintančiais parametrais fragmentas 

Tema. Brėžinių apipavidalinimas, elektroninis publikavimas ir spausdinimas 
Visi gaminio konstrukcijos dokumentai (grafiniai ir rašytiniai) įforminami pagal 

atitinkamų standartų reikalavimus. Pagal bendrus visų tipų dokumentų įforminimo reikalavimus 
parenkamas lapo formatas, pagrindinių įrašų lentelė, brėžinio mastelis bei pateikiamos objektui 
vaizduoti reikalingos linijos. Naudojami šie standartai: 
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LST EN ISO 5457:2000 Techniniai gaminio dokumentai. Brėžinių lapų formatai ir 
grafinių elementų pateikimas (ISO 5457:1999); 

LST EN ISO 5457:2000/A1:2010 Techniniai gaminio dokumentai. Brėžinių lapų formatai 
ir grafinių elementų pateikimas. 1 keitinys (ISO 5457:1999/Amd.1:2010); 

Bet kurios technikos šakos brėžinių, įskaitant brėžinių, ruošiamų kompiuteriu, formatų ir 
brėžinių lapų padėtys nustatomos standarto LST EN ISO 5457: 2002. 

 
1 lentelė. Brėžinių lapų formatai ir rėmelio braižymo matmenys 

Žymuo a1 b1 a2 b2 

A0 1841 1189 821 1159 

A1 594 841 574 811 

A2 420 594 400 564 

A3 297 420 277 390 

A4 210 297 180 277 
 

 
12 pav. A3–A0 formatai ir A4 formatas bei paraštės (matmenys pateikti lentelėje) 

 
Pagrindinės įrašų lentelės įrašai turi atitikti LST ISO 3098-1:1996, LST EN ISO 3098-

5:2000 reikalavimus. 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=610076
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=630023
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13. pav. Pagrindinė brėžinio įrašų lentelė 

 

15. Savikontrolės klausimai: 

1. Paaiškinkite priklausomybę tarp modelio ir popieriaus erdvių, jų pritaikymą. 
2. Pavaizduokite standartinius brėžinio planavimo popieriuje variantus. 
3. Įvardinkite matmens sudėtines dalis, matmenų rūšis, charakterizuokite matmens stiliaus 

parametrus. 
4. Įvardinkite ir charakterizuokite plokštuminio bei erdvinio brėžinio spausdinimo 

popieriuje parametrus. 

33. Užduotis: 

Apipavidalinti brėžinį pagal standartus (matmenys, pagalbinės linijos, įrašų lentelė). 

34. Užduotis: 

Parengti brėžinio elektroninę publikaciją ir spaudinį, jį išspausdinti, sulankstyti ir įrišti 
pagal standartus. 
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Tema. Projektinis darbas: 2D brėžinio projektavimas, braižymas ir pristatymas 

35. Užduotis: 

Individualiai atlikti 2D brėžinį, jį apipavidalinti pagal standartus, išspausdinti ir įrišti; 
parengti šio darbo pristatymą skaidrėmis ir pristatyti. 

 
14 pav. Brėžinys, atliktas A4 formato lape 
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TRIMAČIO PROJEKTAVIMO TECHNOLOGIJA 

 

Tema. Darbuotojų sauga ir sveikata 

1. Savikontrolės klausimai: 

1. Kas yra nelaimingas atsitikimas? 
2. Kokią įtaką nelaimingi atsitikimai daro įmonės veiklai, darbuotojui? 
3. Kaip saugiai parengti darbo vietą? 
4. Kas yra pavojus? 
5. Ką daryti, jei matote pavojų? 
6. Kaip įvertinama rizika? Kas atsakingas už rizikos įvertinimą? 
7. Kokiais atvejais ir kaip suteikiama pirmoji pagalba? 
8. Kas sudaro pirmosios pagalbos komplektą? 
9. Kaip elgtis įvykus nelaimingam atsitikimui? 
10. Kokios pagalbos tarnybos veikia šalyje? Kada ir kaip reikia kreiptis į pagalbos tarnybas? 
11. Kokie pagrindiniai darbuotojo veiksmai įvykus gaisrui? 
12. Kokios gaisro gesinimo priemonės privalo būti darbo vietoje ir kaip jomis naudotis? 
13. Kokias žinote sveikatai pavojingas medžiagas? Kaip nuo jų apsisaugoti? Kaip jas 

laikyti? 

1. Užduotis: 

Aprašyti žmogaus darbingumui ir sveikatai turinčius įtakos rizikos veiksnius ir saugos nuo 
jų principus. 

2. Užduotis: 

Įvardinti pagrindines priešgaisrinės saugos priemones. 

3. Užduotis. 

Pademonstruoti pirmosios pagalbos suteikimo nukentėjusiajam gebėjimus. 

Tema. Vizualinė reklama 

2. Savikontrolės klausimai: 

1. Ką vadiname reklama? 
2. Kokie yra pagrindiniai reklamos tikslai? 
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3. Reklamos suvokimas prasideda vartotojo: 

a) sąmonėje; 
 b) pasąmonėje; 
 c) pirminėje mintyje. 

4. Kada reklama internete yra efektyvi? 
a) kai ja siekiama pagerinti prekių ženklo įvaizdį; 
b) kai ja siekiama pagerinti prekės ar paslaugų įvaizdį; 
c) kai ja siekiama išvengti lankytojų nepasitikėjimo. 

5. Kas yra SPAM? 
a) į elektroninio pašto dėžutę siunčiami pranešimai; 
b) šiuolaikinės FLASH technologijos trumpinys; 
c) grafinio reklaminio skydelio trumpinys. 

6. Kokia populiariausia reklama internete? 
7. Kokie yra pagrindiniai reklamos tikslai? 
8. Kokia yra reklamos esmė? 

a) tai menas įsiūlyti vienintelį, labiausiai vykusį vartojimo motyvą kuo 
didesniam žmonių skaičiui; 
b) tai specialiai parengta, apdorota ir tam tikrai auditorijai perduodama 

informacija; 
c) tai socialinės veiklos rūšis, susidedanti iš įvairių reklamos priemonių 

rengimo, gaminimo, platinimo. 
9. Kokia Lietuvoje populiariausia paslėptos formos reklama? 
10. Kokias žinote reklamos sklaidos priemones? 
11. Kokiai reklamos skleidimo priemonei priklauso skrajutės? 

4. Užduotis: 

Apibūdinti objektų ir šrifto manipuliavimo principus. 

5. Užduotis: 

Analizuoti spalvų, skaičių ir ženklų simboliką. 

Tema. Lauko reklama 

3. Savikontrolės klausimai: 

1. Kuo lauko reklama skiriasi nuo kitų tipų reklamų? 
2. Reklamai ant automobilio naudojama: 

a) metalizuota plėvelė; 
b) magnetinė plėvelė; 
c) PVC plėvelė. 
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3. Plačiaformatės tūrinės raidės tvirtinamos ant: 
a) interjere esančių sienų; 
b) lauko stendų; 
c) prekybos centrų fasadų. 

4. Šviesos reklama gali būti sudaryta iš: 
a) įvairių šriftų ir piešinių junginių; 
b) tik iš užrašo; 
c) tik iš piešinio. 

5. Lauko stendų gamybai reikalinga: 
a) organinis stiklas PLEXIGLAS XT; 
b) tvirta metalinė konstrukcija; 
c) sulankstomas plastikinis karkasas. 

6. Reklaminiai bokšteliai gaminami iš: 
a) tiesaus arba lenkto organinio stiklo; 
b) tentų, apklijuotų ant plastiko; 
c) aukštos kokybės kartono. 

6. Užduotis: 

Po lauko reklamų apžiūros parašyti refleksiją, kurioje būtų apibūdinta vizualinės reklamos 
informatyvumas ir panaudotos priemonės. 

Tema. Kompozicijos plastinės raiškos ir harmonizavimo priemonės 

4. Savikontrolės klausimai: 

1. Kas yra kompozicija? 
2. Kas vadinama komponavimu? 
3. Kokios yra kompozicijos meninės raiškos priemonės? 
4. Kokios yra kompozicijos rūšys? 
5. Kas yra faktūra? 
6. Apibūdinkite tekstūras. 
7. Kas yra simetrija, disimetrija ir asimetrija? 
8. Kuo skiriasi statinės ir dinaminės kompozicijos? 

7. Užduotis: 

Parinkti ir paaiškinti kompozicijos plastinės raiškos ir harmonizavimo priemones įvairioms 
kompozicijoms. 
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Tema. 3D brėžinių braižymo ir apipavidalinimo standartai 
3D brėžinių braižymą reglamentuoja standartai, paminėti 2D projektavimo modulyje. Be 

jų taikomi ir žemiau paminėti standartai: 
LST EN ISO 10209-2:2005 Techniniai gaminių dokumentai. Terminai ir apibrėžtys. 2 

dalis. Projekcijų metodų terminai (ISO 10209-2:1993); 
LST EN ISO 128-20:2002 Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo principai. 20 dalis. 

Linijos. Pagrindinės nuostatos (ISO 128-20:1996); 
LST EN ISO 128-21:2002 Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo principai. 21 dalis. 

Linijos kompiuterinio projektavimo (CAD) sistemose (ISO 128-21:1997); 
LST EN ISO 1660:2001 Techniniai brėžiniai. Profilių matmenų ir leistinųjų nuokrypų 

žymėjimas (ISO 1660:1987); 
LST EN ISO 5455:2003 Techniniai brėžiniai. Masteliai (ISO 5455:1979); 
LST EN ISO 5456-1:2001 Techniniai brėžiniai. Projekcijų metodai. 1 dalis. Trumpa 

apžvalga (ISO 5456-1:1996); 
LST EN ISO 5456-2:2001 Techniniai brėžiniai. Projekcijų metodai. 2 dalis. Stačiakampės 

projekcijos (ISO 5456-2:1996); 
LST EN ISO 5456-3:2001 Techniniai brėžiniai. Projekcijų metodai. 3 dalis. 

Aksonometrinės projekcijos (ISO 5456-3:1996); 
LST EN ISO 5456-4:2002 Techniniai brėžiniai. Projekcijų metodai. 4 dalis. Centrinė 

projekcija (ISO 5456-4:1996); 
LST ISO 129-1:2006 Techniniai brėžiniai. Matmenų ir leidžiamųjų nuokrypų žymėjimo 

nurodymai. 1 dalis. Bendrieji principai (tapatus ISO 129-1:2004). 

8. Užduotis: 

Skaityti ir analizuoti 3D brėžinius. Paaiškinti panaudotus brėžinių apipavidalinimo 
standartus. 

Brėžinio skaitymo planas: 
1. Įvardinkite vaizdus ir parodykite, kaip jie išdėstyti. 
2. Nustatykite, kokie kūnai sudaro detalės formą. 
3. Įsivaizduokite detalę, kurią matote brėžinyje. 
4. Perskaitykite visus matmenis ir paaiškinkite, kurioms detalės dalims jie priklauso. 
5. Raskite detalės gabaritinius matmenis. 
6. Įvardinkite standartus, kuriais remiantis buvo atliktas brėžinys. 
7. Žodžiu apibūdinkite brėžinyje pavaizduotą detalę. 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=610095
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=610103
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=610104
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=607081
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=610075
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=610098
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=610099
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=610100
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=610105
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=627033
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8. Ranka nubraižykite pavaizduotos detalės trimačio vaizdo eskizą. 

 
15 pav. Brėžinys skaitymui 

Tema. Trimačių geometrinių kūnų techninis piešimas 

5. Savikontrolės klausimai: 

1. Kuo skiriasi techninis piešinys nuo brėžinio? 
2. Kokiomis priemonėmis atliekamas techninis piešinys? 
3. Kas yra perspektyva? 
4. Kas sudaro perspektyvos projektavimo sistemą? 
5. Kaip sudaroma linijinė perspektyva? 
6. Kaip taikomi perspektyviniai masteliai? 
7. Kas vadinama horizontu? 

9. Užduotis: 

Nubrėžti perspektyvinį trimačio objekto vaizdą. 

 
16 pav. Erdvinio modelio piešinys 
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10. Užduotis: 

Nubrėžti erdvinio kūno stačiakampes projekcijas. 

 
17 pav. Erdvinio kūno projekcijų modeliavimas 

 

Tema. 3D konstrukcijų braižymas 

6. Savikontrolės klausimai: 

1. Įvardinkite elementariuosius paviršius, charakterizuokite jų braižymo ypatumus. 
2. Įvardinkite neelementariųjų paviršių rūšis ir charakterizuokite jų braižymo ypatumus. 
3. Charakterizuokite elementariųjų kietųjų kūnų braižymo ypatumus. 
4. Charakterizuokite sudėtingų kietųjų kūnų formavimo ypatumus. 
5. Apibūdinkite kietųjų kūnų redagavimo ypatumus. 
6. Kuri komanda sukuria trimatį kūną, ištempiant dvimatį objektą nurodytu atstumu? 

a) REVOLVE;  b) EXTRUDE;  c) EXTEND;   d) MIRROR. 
7. Kurios komandos tinka tik plokštumos figūrų braižymui? 

a) CIRCLE, MLINE, ARC, RECTANG; 
b) MLINE, RECTANG, SPHERE, DOME; 
c) CIRCLE, LINE, PYRAMID, WEDGE; 
d) CONE, TORUS, DONUT, ARC. 

8. Kaip braižomi matmenys erdviniame brėžinyje? 
a) 2D komandomis (pvz., DIMLINEAR, DIMANGULAR) braižant ant erdvinio objekto; 
b) 3D komandomis (pvz., 3DDIMLINEAR, 3DDIMANGULAR) braižant ant erdvinio 
objekto; 
c) matmenys modeliuojami atkarpų ir teksto braižymo komandomis; 
d) tokiame brėžinyje matmenys nėra braižomi. 
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9. Kurios komandos tinka tik erdviniam modeliavimui? 
a) SUBTRACT, MOVE, UNION; 
b) TORUS, SCALE, RECTANG; 
c) INTERSECT, UNION, TORUS; 
d) COPY, INTERSECT, SCALE. 

11. Užduotis: 

Nubraižyti trimatę konstrukciją naudojant 2D įrankius ir koordinačių taškus. 

12. Užduotis: 

Sumodeliuoti erdvinę konstrukciją naudojant kūnų braižymo ir koregavimo priemones. 

13. Užduotis: 

Sumodeliuoti erdvinę konstrukciją naudojant paviršių braižymo ir koregavimo priemones. 

14. Užduotis: 

Sumodeliuoti erdvinę kompoziciją naudojant plokštumos figūrų transformavimo 
priemones. 

 
18 pav. Erdvinės konstrukcijos pavyzdys 
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15. Užduotis: 

Sumodeliuoti erdvinės konstrukcijos pjūvį. 

 
19 pav. Erdvinis modelis su pjūviu 

Tema. Trimačių objektų projektavimas plokštumoje 

7. Savikontrolės klausimai: 

1. Ką vadiname projekcija? 
2. Kokios projekcijos gali būti vaizduojamos brėžinyje? 
3. Kuo skiriasi stačiakampės ir izometrinės projekcijos? 
4. Kaip išdėstomos stačiakampės projekcijos? 
5. Kaip projekcijose žymimas pjūvis? 
6. Kaip projekcijose atidedami matmenys? 
7. Kada galima nevaizduoti atitinkamos projekcijos? 
8. Kaip koreguojamas 3D brėžinys? 
9. Kokiomis komandomis modeliuojamos 3D objekto projekcijos? 
10. Kokiomis priemonėmis modeliuojamas trimatis objektas turint projekcijų brėžinius? 



45 

 

16. Užduotis: 

Sumodeliuoti erdvinio objekto plokštumos projekcijų brėžinį, pavaizduoti pjūvį. 

 
20 pav. 3D modelio projekcijos 

17. Užduotis: 

Pagal duotus projekcijų brėžinius nubraižyti erdvinį modelį. 

Tema. Meninių objektų trimatis vaizdavimas kompozicijose 

18. Užduotis: 

Sukurti kompoziciją panaudojant interaktyvias objektų deformacijas. 

Tema. Meninių objektų trimatis vaizdavimas vektorinės grafikos programa 

19. Užduotis: 

Kurti (pagal pateiktą pavyzdį) vektorinio objekto vaizdą panaudojant trimačius efektus. 

Tema. Publikacijos parengimas kompiuterinės leidybos programomis 

20. Užduotys: 

Sumaketuoti nedideles publikacijas, panaudojant įvairias iliustracijas, lenteles, brėžinius, ir 
parengti jas platinimui. 

21. Užduotys: 

Sukurti didelės apimties publikaciją (su stiliais, turiniu, grafiniais objektais ir pan.) ir 
parengti ją spaudai bei platinimui elektroninėje laikmenoje. 
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Tema. Demonstracinė reklama 

22. Užduotis: 

Sukurti reklaminį leidinį komponuojant tekstus ir vaizdus, parinkti tinkamus spalvinius 
derinius. 

23. Užduotis: 

Suprojektuoti mobilų parodos stendą (arba parengti jo maketą), parinkti jam tinkamas 
medžiagas. 

Tema. Trimačių objektų brėžinių publikavimas ir spausdinimas 

24. Užduotis: 

Nubraižyti erdvinį mechanizmo surinkimo brėžinį ir jį publikuoti. 

Tema. Projektinis darbas: 3D brėžinio projektavimas, braižymas ir pristatymas 

25. Užduotis: 

Savarankiškai atlikti 3D brėžinį, jį apipavidalinti pagal standartus; parengti šio darbo 
informacinį leidinį ir jį pristatyti. 

 
21 pav. Brėžinio pavyzdys 
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VIZUALIZACIJOS METODAI 

Tema. Gaminių medžiagos 

1. Savikontrolės klausimai: 

1. Kokias žinote medžiagų grupes? 
2. Kokiomis savybėmis pasižymi kietosios medžiagos? 
3. Kokiomis medžiagomis gali būti padengti paviršiai? 
4. Kuo skiriasi kietųjų medžiagų paviršiai, kokios jų faktūros? 

1. Užduotis: 

Analizuoti pagrindines medžiagų grupes ir jų savybes. 

2. Užduotis: 

Apibūdinti medžiagų savybių kitimo dėsningumus, gamybos technologijos principus. 

3. Užduotis: 

Refleksija po vizito į gamybos įmones, kuriose susipažinote su įvairių faktūrų medžiagomis 
ir jų gaminiais. 

4. Užduotis: 

Apibūdinti medžiagas, naudojamas interjero apdailai, gaminių konstrukcijai ir gamybai. 

Tema. Vizualizacijai taikomos kompiuterių programinės įrangos apžvalga 

2. Savikontrolės klausimai: 

1. Įvardinkite grafinės informacijos vizualizavimo būdus. 
2. Kokiu tikslu atliekamos grafinės vizualizacijos? 
3. Kokiomis kompiuterinėmis programomis galima atlikti vizualizacijas? 
4. Kokias žinote atviro kodo vizualizavimo programas? 
5. Kokie reikalavimai keliami kompiuterinei technikai, kuria atliekamos vizualizacijos? 
6. Ar galima vizualizacijas atlikti panaudojus „debesų“ technologiją? 
7. Paaiškinkite pasirinktos vizualizavimo programos privalumus ir trūkumus, įvardinkite 

jos valdymo priemones. 
8. Kokiais formatais išsaugomos vizualizacijos? 



48 

 

5. Užduotis: 

Apibūdinti kompiuterių programinę įrangą, skirtą vizualizacijoms atlikti, jų taikymo 
galimybes, valdymą ir failų formatus. 

Tema. Spalvinimas ir tekstūrų taikymas objektams 

3. Savikontrolės klausimai: 

1. Kas yra spalva? 
2. Įvardinkite pagrindines spalvas, naudojamas kompiuterinėje technikoje. 
3. Kokios išvestinės spalvos naudojamos kompiuterinėje technikoje? 
4. Kaip derinamos spalvos? 
5. Kokiomis savybėmis pasižymi atitinkamos spalvos? 
6. Kokios galimos paviršių tekstūros? 
7. Kokiomis programinėmis priemonėmis išgaunama paviršiaus tekstūra? 
8. Kaip derinamos paviršiaus tekstūros? 

6. Užduotis: 

Įvardinti spalvinimo tipus ir spalvinimo savybes. 

7. Užduotis: 

Sudaryti tekstūrų ir medžiagų albumą. 

Tema. Apšvietimas ir apšvietimo efektai 

4. Savikontrolės klausimai: 

1. Kas yra apšvietimas? 
2. Kokiomis priemonėmis gamtoje išgaunami šviesos efektai? 
3. Kas yra šešėlis? 
4. Kaip turi kristi šešėlis esant keliems apšvietimo šaltiniams? 
5. Kaip programinėmis priemonėmis nustatyti objektų apšvietimą ir šešėlius? 
6. Kokius žinote natūralius ir dirbtinius šviesos šaltinius? 

8. Užduotis: 

Apibūdinti apšvietimo sąvokas. 

9. Užduotis: 

Palyginti šviesų tipus. 

10. Užduotis: 

Apibūdinti apšvietimo efektus. 
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Tema. Tikroviško atvaizdavimo konfigūravimas 

11. Užduotis: 

Paaiškinti, kaip parenkami tikroviško atvaizdavimo nustatymai. 

Tema. Grafinis dizainas 

12. Užduotis: 

Komponuoti grafinius objektus (pasirinkti objektą, pvz., piktogramą, plakatą ar prekinį 
ženklą, ir atlikti kelis to paties objekto grafinės bei spalvinės raiškos variantus bei estetiškai pateikti 
užduotį). 

Tema. Pramoninis dizainas 

13. Užduotis: 

Suprojektuoti daiktą (pvz., arbatinuką, vazą, laikrodį, kėdę ir pan.) ir taikyti pagrindinius 
projektavimo principus, dizaino kūrimo metodiką, ergonomikos bei architektonikos pagrindus, 
pasirinkti tinkamas medžiagas. 

 
 

 

 
 

22 pav. Stalo šviestuvas. Vizualizacija 

Tema. Plokščių formų kūrimas ir redagavimas 

14. Užduotis: 

Iš standartinių figūrų sukurti naujų objektų (blokų) biblioteką. 
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15. Užduotis: 

Atliekant loginius veiksmus su objektais (jungimą, atėmimą, perkirtimą ir iškirpimą), kurti 
naujus objektus ir juos modifikuoti. 

 
23 pav. Blokų panaudojimo pavyzdys 

Tema. Erdvinių objektų modeliavimas iš daugiakampių 

16. Užduotis: 

Sumodeliuoti objektą (pvz., stalą, kėdę) iš daugiakampių. 
 

17. Užduotis: 

Sumodeliuoti sudėtingą objektą (pvz., automobilį) iš daugiakampių. 

Tema. Erdvinių objektų iš kreivių kūrimas ir redagavimas 

18. Užduotis: 

Sukurti naują erdvinį objektą taikant kreives. 

19. Užduotis: 

Sukurti naują erdvinį objektą naudojant paviršiaus objektus. 

Tema. Erdvinių objektų modeliavimas iš sudėtinių paviršių 

20. Užduotis: 

Sukurti naują erdvinį objektą naudojant paviršiaus objektus. 
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Tema. Objektų modifikatorių panaudojimas 

21. Užduotis: 

Pasirinkti ir pritaikyti tinkamą modifikatorių, formuojant nurodytą trimatį piešinį. 

22. Užduotis: 

Sukurti trimatę konstrukciją, naudoti modifikatorius. 

 
24 pav. Simetriška trimatė konstrukcija 

Tema. 2D brėžinių vizualizavimas programos AutoCAD priemonėmis 

23. Užduotis: 

Parengti 2D brėžinio (elektros prietaisų jungimo ar kt. schemos) leidinį PDF (ir / arba 
JPEG ar pan.) formatu. 

24. Užduotis: 

Parengti pastato įrengimo schemos vaizdųjį brėžinį su nuotraukomis. 

 
25 pav. Vaizdusis pastato įrengimo brėžinys 
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25. Užduotis: 

Parengti detalių surinkimo brėžinį, pavaizduoti 2D projekcinius pjūvius. 

Tema. 3D brėžinio vizualizavimas AutoCAD programa 

26. Užduotis: 

Nubraižyti konstrukcijos detalių surinkimo 3D brėžinį. 

 

 
26 pav. Vaizdus surinkimo brėžinys 

27. Užduotis: 

Parengti 3D modelio vizualizaciją, taikyti kelių šaltinių apšvietimą ir šešėlius bei komandą 
Render. 

28. Užduotis: 

Parengti 3D vizualizaciją, pritaikyti fono piešinį ir medžiagų faktūrų nustatymo priemones 
bei komandą Render. 

 
27 pav. 3D objekto vizualizacija 
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Tema. Grafinė informacijos vizualizacija 

29. Užduotis: 

Nubraižyti struktūrinę objektų sąryšio schemą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 pav. Objektų sąryšio schema 

30. Užduotis: 

Parengti duomenų analizę ir pavaizduoti ją grafiškai. 

 
29 pav. Skaitinės informacijos analizės pavyzdys 

31. Užduotis: 

Sukurti realistinį interjerą. 

32. Užduotis: 

2D architektūrinį brėžinį paversti kokybiška vizualizacija: iš pasirinktų pozicijų atlikti 
pastato perspektyvinį, ortografinį, pjūvinį ir projekcinį vizualizavimą. 

33. Užduotis: 

Suorganizuoti virtualų pasivaikščiojimą pastato viduje, aplink pastatą ar virš jo. 

GRAŽI VIDURINĖ MOKYKLA

Klasių seniūnai

MOKSLEIVIŲ TARYBA

Pradinių klasių grupė 5-8 kl.  grupė

9-10 kl.  grupė 11-12 kl.  grupė

Ugdymo plano komisija Atestacinė komisija

Bendrabutis Biblioteka - skaitykla

1-4 klasės 5-8 klasės

9-10 klasės 11-12 klasės

Klasių auklėtojai

Socialiniai mokslai Pradinių klasių

Matematika
ir informatika

Gamtos mokslai

Lietuvių kalba Užsienio kalbos

Metodinės grupės

Pavaduotoja ugdymui

Sekretorė

Rūbininkė

Vairuotojas

Valytojos

Sargas

Ūkvedys

Direktorius Spec. ugdymo komisija

PEDAGOGŲ TARYBA

Klasių tėvų komitetai

TĖVŲ KOMITETAS

MOKYKLOS TARYBA
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Tema. Projektinis darbas: funkcinės kompozicijos projektas ir jo pristatymas 

34. Užduotis: 

Savarankiškai atlikti nurodytą funkcinę kompoziciją, parengti jos vizualizaciją, reklaminį 
leidinį apie atliktą darbą ir pristatyti šį darbą. 
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MECHANINIŲ KONSTRUKCIJŲ BRAIŽYMAS 

Tema. Mechaninių brėžinių projektavimo etapai ir brėžinių braižymo standartai 

1. Savikontrolės klausimai: 

1. Kas yra mechanika? 
2. Kokio tipo brėžiniai naudojami mechaninėse dirbtuvėse? 
3. Kur praktikoje naudojami mechaninių konstrukcijų brėžiniai? 
4. Kas vaizduojama mechaninių detalių brėžiniuose? 
5. Kas reglamentuoja mechaninių konstrukcijų brėžinių braižymo taisykles? 
6. Kokie standartai reglamentuoja mechaninių brėžinių braižymo taisykles? 
7. Kokio pločio ir tipo linijomis braižomi mechaninių konstrukcijų brėžiniai? 
8. Kaip braižomos matmenų linijos mechaniniuose brėžiniuose? 
9. Kokio mastelio brėžiniai naudojami mechaninėms konstrukcijoms braižyti? 
10. Kaip apipavidalinamas mechaninės konstrukcijos brėžinys? 
11. Kokie įrašai turi būti mechaninio įrenginio brėžinio lentelėje? Kurioje vietoje braižoma 

įrašų lentelė? 
12. Kiek ir kokių projekcijų reikia, kad detalių projekcinis brėžinys būtų išsamus? 
13. Kaip aksonometrinėse projekcijose braižomas pjūvis? 
14. Kaip aksonometrinėse projekcijose braižomas kirtinys? 
15. Kaip braižomos izometrinės projekcijos? 
16. Kaip izometrinėse projekcijose pavaizduoti pjūvį? 
17. Kaip brėžiniuose žymimos pasikartojančios kiaurymės? 
18. Kaip braižomi srieginiai paviršiai? 
19. Kokios medžiagos panaudojamos mechaninėse konstrukcijose ir kaip jos žymimos 

brėžiniuose? 

1. Užduotis: 

Po vizito į mechanines dirbtuves parašykite refleksiją apie mechaninių brėžinių tipus ir jų 
panaudojimą praktikoje. 

Atsakykite į klausimus: 
1. Kokią įmonę aplankėte vizito metu? 
2. Kokius gaminius gamina dirbtuvė / įmonė? 
3. Kokio tipo brėžinius naudoja darbuotojai? 
4. Kaip laikomi brėžiniai ir kokio jie formato? 
5. Kas teikia brėžinius įmonei? 
6. Jei įmonėje yra kuriami ar taisomi brėžiniai, kokiomis programinėmis priemonėmis tai 

atliekama? 
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7. Kur pritaikomi brėžiniai? 
8. Aprašykite darbuotojų veiksmus, kaip jie naudoja brėžinius. 

2. Užduotis: 

Skaityti ir analizuoti mechaninę schemą ir / arba konstrukcinį brėžinį. Paaiškinti 
standartinių brėžinių detalių vaizdavimą. 

 
30 pav. Brėžinio pavyzdys skaitymui 

 
31 pav. Brėžinio specifikacija 
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Perskaitykite brėžinį bei jo specifikaciją ir atsakykite į klausimus: 
1. Kokio tipo tai brėžinys? 
2. Kaip vadinamas įrenginys? 
3. Iš kokių detalių jis sudarytas? 
4. Iš kokios medžiagos jis pagamintas? 
5. Kokiu masteliu nubraižytas brėžinys? 
6. Kokios detalių formos? 
7. Kokiu tikslu brėžinyje pavaizduotas pjūvis? 
8. Apibūdinkite detalių paviršius. 
9. Kokie įrenginio gabaritiniai matmenys? 
10. Kokie įrašai pateikti specifikacijos lentelėje? 

3. Užduotis: 

Sudaryti mechaninės konstrukcijos projektavimo planą. 

Tema. Kompiuterinio mechaninių konstrukcijų projektavimo programų apžvalga 

4. Užduotis: 

Apibūdinti kompiuterinės grafikos ir projektavimo programų taikymą modeliuojant 
mechanines konstrukcijas, jo galimybes ir valdymą. 

Tema. Tikslus mechanizmų detalių blokų braižymas AutoCAD programa 

5. Užduotis: 

Nubraižyti metalinių detalių tarpinės 2D brėžinį, jį apipavidalinti pagal braižybos 
standartus. 

6. Užduotis: 

Sumodeliuoti 3D detalės projekcijų brėžinį ir vienoje projekcijoje pavaizduoti pjūvį. 

7. Užduotis: 

Nubraižyti mechaninės detalės 3D brėžinį. 

8. Užduotis: 

Pagal projekcijų brėžinius atkurti detalės trimatį modelį. 
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Tema. Mechanizmų mazgų brėžinių dvimatis modeliavimas, naudojant taikomąją 
programą 

9. Užduotis: 

Pagal aprašytus nurodymus koreguoti dvimatį mechaninio įrenginio brėžinį. 

10. Užduotis: 

Nubrėžti mechaninio įrenginio mazgo dvimatį brėžinį, jį apipavidalinti pagal standartus. 

11. Užduotis: 

Nubraižyti dvimatį detalių surinkimo brėžinį, jį apipavidalinti pagal standartus. 

 
32 pav. Dvimačio detalių surinkimo brėžinio pavyzdys 

Tema. Mechanizmų mazgų brėžinių trimatis modeliavimas, naudojant taikomąją 
programą 

12. Užduotis: 

Nubrėžti trimatį detalių surinkimo brėžinį ir jame atlikti pjūvį, viską apipavidalinti pagal 
standartus. 
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13. Užduotis: 

Panaudojant standartines detales, sumodeliuoti mechaninio įrenginio mazgo trimatį 
modelį, jį apipavidalinti pagal standartus. 

14. Užduotis: 

Parengti standartizuotą mechaninio mazgo detalių aprašą / specifikaciją. 

Tema. Mechaninių įrenginių brėžinių vizualizavimas 

15. Užduotis: 

Parengti 2D mechaninės detalės brėžinio su pjūviu vizualizaciją, panaudoti pjūvio 
užbrūkšniavimo priemones. Išspausdinti pasirinkto formato popieriaus lape. 

16. Užduotis: 

Sumodeliuoti trimatį mechaninio įrenginio mazgo modelį ir jį vizualizuoti panaudojant 
medžiagų tekstūras ir apšvietimo efektus. Vaizdą išspausdinti. 

Tema. Projektinis darbas: mechaninės konstrukcijos gamybinio brėžinio braižymas, 
vizualizavimas ir pristatymas 

17. Užduotis: 

Savarankiškai atlikti 3D mechaninės konstrukcijos brėžinį, jį vizualizuoti. Pagal trimatį 
brėžinį sumodeliuoti mechanizmo surinkimo ir projekcinius brėžinius, apipavidalinti juos pagal 
standartus; parengti šio darbo leidinį ir pristatyti jį. 
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BALDŲ IR INTERJERO DETALIŲ BRAIŽYMAS 

Tema. Baldų ir interjero brėžinių projektavimo etapai ir brėžinių braižymo 
standartai 

1. Užduotis: 

Skaityti ir analizuoti baldų bei interjero brėžinius. Paaiškinti standartinį brėžinių detalių 
vaizdavimą. 

2. Užduotis: 

Sudaryti baldo (arba interjero) projektavimo planą. 

Tema. Baldų gamybos pagrindai 

3. Užduotis: 

Po vizito į baldų gamybos įmonę parašyti analizę apie baldų gamyboje naudojamas 
medžiagas (arba gamybos priemones, įrankius). 

4. Užduotis: 

Analizuoti baldų gamyboje ir interjero apipavidalinime naudojamų medžiagų savybes. 

Tema. Kompiuterinio baldų ir interjero projektavimo programų apžvalga 

5. Užduotis: 

Apibūdinti kompiuterinės grafikos ir projektavimo programų taikymo, modeliuojant 
baldus ir / arba interjerą, galimybes ir jų valdymą. 

Tema. Tikslus baldų detalių blokų braižymas AutoCAD programa 

6. Užduotis: 

Nubraižyti medinių detalių sujungimo 3D brėžinį. Sumodeliuoti jo projekcijas, pavaizduoti 
pjūvį. 

 
33 pav. Medinių detalių sujungimai 



61 

 

7. Užduotis: 

Nubraižyti nemedines baldų detalių sujungimo priemones (varžtą, sraigtą, medsraigtį ir 
pan.), išsaugoti jas kaip blokus. 

8. Užduotis: 

Nubraižyti 3D interjero apdailos arba baldų detales panaudojant paviršių modeliavimą. 

9. Užduotis: 

Nubrėžti lango arba durų brėžinį ir išsaugoti jį kaip bloką. 

 
34 pav. Durų blokas 

Tema. Baldų ir interjero detalių brėžinių modeliavimas naudojant taikomąją 
programą 

10. Užduotis: 

Nubraižyti medinį baldą ir parengti jo detalių projekcinius brėžinius bei surinkimo 
brėžinius. 

11. Užduotis: 

Panaudojant standartines detales, sumodeliuoti medinį baldą. Apskaičiuoti medžiagų kiekį. 

12. Užduotis: 

Nubraižyti sudėtingą interjero konstrukciją (pvz., laiptus). 

13. Užduotis: 

Perbraižyti baldo brėžinio aprašą ir specifikaciją. 

Tema. Baldų ir interjero brėžinių vizualizavimas 

14. Užduotis: 

Parengti 3D baldo brėžinio vizualizaciją, panaudojant medžio ir kitų medžiagų tekstūras. 
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35 pav. Laiptai 

 

15. Užduotis: 

Parengti 3D kambario interjero vizualizaciją, pritaikant paviršių tekstūros ir apšvietimo 
efektus. 

16. Užduotis: 

Nubraižyti meninę paviršinių objektų kompoziciją ir ją vizualizuoti panaudojant tekstūras, 
apšvietimą, parinkti foną. 

Tema. Projektinis darbas: baldo gamybinių brėžinių ir 3D modelio braižymas, 
vizualizavimas ir pristatymas 

17. Užduotis: 

Individualiai atlikti trimatį baldo brėžinį, jį vizualizuoti. Pagal trimatį brėžinį sumodeliuoti 
baldo surinkimo ir projekcinius brėžinius, apipavidalinti juos pagal standartus; parengti šio darbo 
leidinį ir pristatyti jį. 

 
36 pav. Stalas 
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37 pav. Stalo fragmentas 
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STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ BRAIŽYMAS 

Tema. Statybinių brėžinių braižymo etapai ir brėžinių braižymo standartai 

1. Užduotis: 

Po vizito į statybinių brėžinių braižymo įmonę parašyti refleksiją apie statybinių brėžinių 
įvairovę, paskirtį ir panaudojimą. 

2. Užduotis: 

Skaityti ir analizuoti statybinius brėžinius. Paaiškinti standartinių brėžinio detalių 
vaizdavimą. 

3. Užduotis: 

Sudaryti namo brėžinių braižymo planą. 

Tema. Taikomųjų statybinių brėžinių braižymo programų apžvalga 

4. Užduotis: 

Apibūdinti kompiuterinės grafikos ir projektavimo programų taikymo, modeliuojant 
pastato brėžinius, galimybes ir jų valdymą. 

Tema. Dvimačių statybinių brėžinių modeliavimas naudojant taikomąją programą 

5. Užduotis: 

Nubraižyti pastato pamatų / stogo planą. 

6. Užduotis: 

Nubraižyti pastato aukšto planą. 

 
38 pav. Pastato aukšto plano fragmentas 
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7. Užduotis: 

Nubraižyti pastato aukšto technologinį planą. 

8. Užduotis: 

Nubraižyti pastato aukšto planą. 

9. Užduotis: 

Sumodeliuoti pastato fasado brėžinį. 

10. Užduotis: 

Sumodeliuoti pastato pjūvio brėžinį. 

11. Užduotis: 

Pagal duotus nurodymus ištaisyti pateikto brėžinio klaidas, pakoreguoti brėžinį. 

Tema. Brėžinio specifikacijų lentelės modeliavimas 

12. Užduotis: 

Pagal pateiktus duomenis parengti angų užpildymo žiniaraštį arba langų / durų 
specifikacijų lenteles. 

Tema. Trimačių statybinių brėžinių modeliavimas, naudojant taikomąją programą 

13. Užduotis: 

Remiantis pastato brėžiniais, sumodeliuoti karkasinio pastato sienos modelį. 

 
39 pav. Karkasinio stogo fragmentas 
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14. Užduotis: 

Remiantis pastato brėžiniais, sumodeliuoti vieno kambario buto trimatį modelį ir jo 3D 
pjūvį. 

15. Užduotis: 

Pagal trimačius modelius parengti nesudėtingo pastato fasadų brėžinius. 
 

Tema. Statybinių konstrukcijų brėžinių vizualizavimas 

16. Užduotis: 

Parengti trimačio pastato brėžinio vizualizaciją, pritaikyti paviršių tekstūros, apšvietimo ir 
fono efektus. 

17. Užduotis: 

Sumodeliuoti trimačio buto modelio ir jo pjūvio vizualizaciją, pritaikyti atitinkamas 
paviršių tekstūras ir apšvietimo efektus. Parengti ir išspausdinti publikaciją. 

Tema. Projektinis darbas: statybinių konstrukcijų braižymas, vizualizavimas ir 
pristatymas 

18. Užduotis: 

Individualiai atlikti 3D nesudėtingo pastato brėžinį, jį vizualizuoti. Pagal trimatį brėžinį 
sumodeliuoti fasado ir pjūvių vaizdus, pamatų, stogo, aukšto planus, apipavidalinti juos pagal 
standartus. Parengti šio darbo leidinį ir jį pristatyti. 

 
40 pav. Medinio pastato vizualizacija 
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ĮVADAS Į DARBO RINKĄ 

Tema. Darbo santykių teisinis reguliavimas 

1. Užduotis: 

Apibūdinti darbo sutarties sudarymo, pakeitimo, nutraukimo tvarką. 

2. Užduotis: 

Užpildyti darbo sutartį, darbo laiko apskaitos žiniaraštį. 

3. Užduotis: 

Aprašyti poilsio laiko rūšis. 

Tema. Teisinės atsakomybės rūšys 

4. Užduotis: 

Įvardinti ir trumpai apibūdinti teisinės atsakomybės rūšis. 

5. Užduotis: 

Surasti LR Administracinių teisės pažeidimų kodekse (ATPK) ir LR Baudžiamajame 
kodekse (BK) veikas, reglamentuojančias pažeidimus bei nusikaltimus autorių ir gretutinių teisių 
srityje. 

Tema. Ekonomika ir verslumas 

6. Užduotis: 

Analizuoti ir vertinti Lietuvos ekonominę padėtį, verslo vystymosi tendencijas ir 
perspektyvas, rinkos pasiūlos ir paklausos pokyčius. 

7. Užduotis: 

Apibūdinti ekonominius dėsnius, verslo organizavimo ir veiklos principus, 
makroekonominius reiškinius. 

Tema. Pažintis su įmonės veikla 

8. Užduotis: 

Aptarti, kokią veiklą vykdo įmonė, kurioje atliekama baigiamoji praktika (kokia tai įstaiga, jos 
struktūra, valdymas, darbuotojų skaičius, jų atliekamas konkretus darbas ir pan.). 

9. Užduotis: 

Išsiaiškinti ir apibūdinti savo pareigas baigiamosios praktikos metu (darbų rūšys, atlikimo 
technologijos ir metodiniai nurodymai, darbui naudojamos priemonės ir pan.). 
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Tema. Ekonomika ir verslumas 

10. Užduotis: 

Aptarti vizitus į įmones, vykdančias kompiuterinį projektavimą. 

11. Užduotis: 

Parašyti verslo planą ir jį pristatyti. 

Tema. Pasirengimas baigiamajai praktikai 

12. Užduotis: 

Parašyti savo gyvenimo aprašymą. 

13. Užduotis: 

Parašyti motyvacinį laišką baigiamosios praktikos įmonei. 

Tema. Teorinių ir praktinių įgūdžių taikymas, atsižvelgiant į įmonės vykdomą veiklą 

14. Užduotis: 

Projektuoti ir redaguoti dvimačius (2D) objektus. 

15. Užduotis: 

Projektuoti ir redaguoti trimačius (3D) objektus. 

16. Užduotis: 

Atlikti objektų, jų kompozicijų vizualizacijas. 

17. Užduotis: 

Naudoti taikomąsias kompiuterines programas įvairiems objektams projektuoti. 

18. Užduotis: 

Susikurti savarankiškai atliktų darbų aplanką. 

Tema. Apibendrinti baigiamąją praktiką 

19. Užduotis: 

Parašyti baigiamosios praktikos ataskaitą. 

20. Užduotis: 

Pristatyti savarankiškai atliktus darbus. 
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	Tema. Vektorinės grafikos objektų kūrimas ir redagavimas
	12. Savikontrolės klausimai:
	24. Užduotis:
	25. Užduotis:

	Tema. Standartizuotas plokštumos grafinių objektų braižymas ir redagavimas
	13. Savikontrolės klausimai:
	26. Užduotis:
	27. Užduotis:
	28. Užduotis:
	29. Užduotis:

	Tema. Blokų formavimas ir pritaikymas brėžiniuose
	14. Savikontrolės klausimai:
	30. Užduotis:
	31. Užduotis:
	32. Užduotis:

	Tema. Brėžinių apipavidalinimas, elektroninis publikavimas ir spausdinimas
	15. Savikontrolės klausimai:
	33. Užduotis:
	34. Užduotis:

	Tema. Projektinis darbas: 2D brėžinio projektavimas, braižymas ir pristatymas
	35. Užduotis:


	TRIMAČIO PROJEKTAVIMO TECHNOLOGIJA
	Tema. Darbuotojų sauga ir sveikata
	1. Savikontrolės klausimai:
	1. Užduotis:
	2. Užduotis:
	3. Užduotis.

	Tema. Vizualinė reklama
	2. Savikontrolės klausimai:
	4. Užduotis:
	5. Užduotis:

	Tema. Lauko reklama
	3. Savikontrolės klausimai:
	6. Užduotis:

	Tema. Kompozicijos plastinės raiškos ir harmonizavimo priemonės
	4. Savikontrolės klausimai:
	7. Užduotis:

	Tema. 3D brėžinių braižymo ir apipavidalinimo standartai
	8. Užduotis:

	Tema. Trimačių geometrinių kūnų techninis piešimas
	5. Savikontrolės klausimai:
	9. Užduotis:
	10. Užduotis:

	Tema. 3D konstrukcijų braižymas
	6. Savikontrolės klausimai:
	11. Užduotis:
	12. Užduotis:
	13. Užduotis:
	14. Užduotis:
	15.  Užduotis:

	Tema. Trimačių objektų projektavimas plokštumoje
	7. Savikontrolės klausimai:
	16.  Užduotis:
	17. Užduotis:

	Tema. Meninių objektų trimatis vaizdavimas kompozicijose
	18. Užduotis:

	Tema. Meninių objektų trimatis vaizdavimas vektorinės grafikos programa
	19. Užduotis:

	Tema. Publikacijos parengimas kompiuterinės leidybos programomis
	20. Užduotys:
	21. Užduotys:

	Tema. Demonstracinė reklama
	22. Užduotis:
	23. Užduotis:

	Tema. Trimačių objektų brėžinių publikavimas ir spausdinimas
	24. Užduotis:

	Tema. Projektinis darbas: 3D brėžinio projektavimas, braižymas ir pristatymas
	25. Užduotis:


	VIZUALIZACIJOS METODAI
	Tema. Gaminių medžiagos
	1. Savikontrolės klausimai:
	1. Užduotis:
	2. Užduotis:
	3. Užduotis:
	4. Užduotis:

	Tema. Vizualizacijai taikomos kompiuterių programinės įrangos apžvalga
	2. Savikontrolės klausimai:
	5.  Užduotis:

	Tema. Spalvinimas ir tekstūrų taikymas objektams
	3. Savikontrolės klausimai:
	6. Užduotis:
	7. Užduotis:

	Tema. Apšvietimas ir apšvietimo efektai
	4. Savikontrolės klausimai:
	8. Užduotis:
	9. Užduotis:
	10. Užduotis:

	Tema. Tikroviško atvaizdavimo konfigūravimas
	11. Užduotis:

	Tema. Grafinis dizainas
	12. Užduotis:

	Tema. Pramoninis dizainas
	13. Užduotis:

	Tema. Plokščių formų kūrimas ir redagavimas
	14. Užduotis:
	15.  Užduotis:

	Tema. Erdvinių objektų modeliavimas iš daugiakampių
	16. Užduotis:
	17. Užduotis:

	Tema. Erdvinių objektų iš kreivių kūrimas ir redagavimas
	18. Užduotis:
	19. Užduotis:

	Tema. Erdvinių objektų modeliavimas iš sudėtinių paviršių
	20. Užduotis:

	Tema. Objektų modifikatorių panaudojimas
	21. Užduotis:
	22. Užduotis:

	Tema. 2D brėžinių vizualizavimas programos AutoCAD priemonėmis
	23. Užduotis:
	24. Užduotis:
	25. Užduotis:

	Tema. 3D brėžinio vizualizavimas AutoCAD programa
	26. Užduotis:
	27. Užduotis:
	28. Užduotis:

	Tema. Grafinė informacijos vizualizacija
	29. Užduotis:
	30. Užduotis:
	31. Užduotis:
	32. Užduotis:
	33. Užduotis:

	Tema. Projektinis darbas: funkcinės kompozicijos projektas ir jo pristatymas
	34. Užduotis:


	MECHANINIŲ KONSTRUKCIJŲ BRAIŽYMAS
	Tema. Mechaninių brėžinių projektavimo etapai ir brėžinių braižymo standartai
	1. Savikontrolės klausimai:
	1. Užduotis:
	2. Užduotis:
	3. Užduotis:

	Tema. Kompiuterinio mechaninių konstrukcijų projektavimo programų apžvalga
	4. Užduotis:

	Tema. Tikslus mechanizmų detalių blokų braižymas AutoCAD programa
	5. Užduotis:
	6. Užduotis:
	7. Užduotis:
	8. Užduotis:

	Tema. Mechanizmų mazgų brėžinių dvimatis modeliavimas, naudojant taikomąją programą
	9. Užduotis:
	10. Užduotis:
	11. Užduotis:

	Tema. Mechanizmų mazgų brėžinių trimatis modeliavimas, naudojant taikomąją programą
	12. Užduotis:
	13.  Užduotis:
	14. Užduotis:

	Tema. Mechaninių įrenginių brėžinių vizualizavimas
	15. Užduotis:
	16. Užduotis:

	Tema. Projektinis darbas: mechaninės konstrukcijos gamybinio brėžinio braižymas, vizualizavimas ir pristatymas
	17. Užduotis:


	Baldų ir interjero detalių braižymas
	Tema. Baldų ir interjero brėžinių projektavimo etapai ir brėžinių braižymo standartai
	1. Užduotis:
	2. Užduotis:

	Tema. Baldų gamybos pagrindai
	3. Užduotis:
	4. Užduotis:

	Tema. Kompiuterinio baldų ir interjero projektavimo programų apžvalga
	5. Užduotis:

	Tema. Tikslus baldų detalių blokų braižymas AutoCAD programa
	6. Užduotis:
	7. Užduotis:
	8. Užduotis:
	9. Užduotis:

	Tema. Baldų ir interjero detalių brėžinių modeliavimas naudojant taikomąją programą
	10. Užduotis:
	11. Užduotis:
	12. Užduotis:
	13. Užduotis:

	Tema. Baldų ir interjero brėžinių vizualizavimas
	14. Užduotis:
	15. Užduotis:
	16. Užduotis:

	Tema. Projektinis darbas: baldo gamybinių brėžinių ir 3D modelio braižymas, vizualizavimas ir pristatymas
	17. Užduotis:


	Statybinių konstrukcijų braižymas
	Tema. Statybinių brėžinių braižymo etapai ir brėžinių braižymo standartai
	1. Užduotis:
	2. Užduotis:
	3. Užduotis:

	Tema. Taikomųjų statybinių brėžinių braižymo programų apžvalga
	4. Užduotis:

	Tema. Dvimačių statybinių brėžinių modeliavimas naudojant taikomąją programą
	5. Užduotis:
	6. Užduotis:
	7. Užduotis:
	8. Užduotis:
	9. Užduotis:
	10. Užduotis:
	11. Užduotis:

	Tema. Brėžinio specifikacijų lentelės modeliavimas
	12. Užduotis:

	Tema. Trimačių statybinių brėžinių modeliavimas, naudojant taikomąją programą
	13. Užduotis:
	14.  Užduotis:
	15. Užduotis:
	16. Užduotis:
	17. Užduotis:

	Tema. Projektinis darbas: statybinių konstrukcijų braižymas, vizualizavimas ir pristatymas
	18. Užduotis:


	Įvadas į darbo rinką
	Tema. Darbo santykių teisinis reguliavimas
	1. Užduotis:
	2. Užduotis:
	3. Užduotis:

	Tema. Teisinės atsakomybės rūšys
	4. Užduotis:
	5. Užduotis:

	Tema. Ekonomika ir verslumas
	6. Užduotis:
	7. Užduotis:

	Tema. Pažintis su įmonės veikla
	8. Užduotis:
	9. Užduotis:

	Tema. Ekonomika ir verslumas
	10. Užduotis:
	11. Užduotis:

	Tema. Pasirengimas baigiamajai praktikai
	12. Užduotis:
	13. Užduotis:
	Parašyti motyvacinį laišką baigiamosios praktikos įmonei.

	Tema. Teorinių ir praktinių įgūdžių taikymas, atsižvelgiant į įmonės vykdomą veiklą
	14. Užduotis:
	15. Užduotis:
	16. Užduotis:
	17. Užduotis:
	18. Užduotis:

	Tema. Apibendrinti baigiamąją praktiką
	19. Užduotis:
	20. Užduotis:



