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Dalyko „Programavimo įvadas“ 

mokymosi planas (mokantis grupėje) 

 
Dėstytojo informacija: 

Dėstytojas – Rita Valterytė, Jurgita Kapočiūtė - Dzikienė 

 

Studijos nuotoliniu būdu: bet kuriuo Jums patogiu metu, su galimybe konsultuotis 

sinchroniškai (realiuoju laiku) nuotoliniu būdu. 

Konsultacijos bus vykdomos vaizdo konferencijų būdu arba raštu, grupei ir dėstytojui susitarus 

tinkamiausiu metu arba pateikiami konsultacijų įrašai peržiūrai. 

 

Tema Mokymosi 

savaitė 

Kontaktinės 

valandos 

Atsiskaitymai 

1. Skaitmeniniai tipai. Priskyrimo 

sąlyga. Matematinės operacijos 

1 Bet kuriuo patogiu 

metu. 
 

2. Eilutės tipas. Eilučių 

indeksacija. Metodai su eilutėmis. 

Eilutės formato operatorius 

2 Bet kuriuo patogiu 

metu. 
 

3. Funkcijų ir operatorių taikymas 

sekoms. Elementų sekose 

indeksacija. Sekų dailinimas. 

Metodai, taikomi darbui su 

sekomis 

3 Bet kuriuo patogiu 

metu. 
1 namų darbas 

4. Vienmačiai ir dvimačiai 

masyvai. Metodai, taikomi darbui 

su masyvais 

4 Bet kuriuo patogiu 

metu. 

 

5. Sąrašai. Metodai, taikomi 

darbui su sąrašais. Žodynai. 

Operacijos su žodynais. Metodai, 

taikomi darbui su žodynais 

5 Bet kuriuo patogiu 

metu. 

 

6. Loginis tipas. Sąlyginis if 

sakinys. Įterpti sąlyginiai sakiniai. 

Palyginimo operatoriai. Sudėtiniai 

sąlyginiai sakiniai 

6 Bet kuriuo patogiu 

metu. 

 

7. Ciklai while ir for. Begaliniai 

ciklai ir jų nutraukimas 

7 Bet kuriuo patogiu 

metu. 

 

8. Funkcijų apibrėžimas. Reikšmių 

grąžinimas. Funkcijos argumentų 

sąrašo savybės. 

8 Bet kuriuo patogiu 

metu. 

2 namų darbas 
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Arba: konsultacija prieš 

koliokviumą 

9. Koliokviumo (testo) laikymas 9  Koliokviumas 

10. Papildomi argumentai. 

Funkcijų sąsajos dokumentavimas 

10 Bet kuriuo patogiu 

metu. 

 

11. Failai. Failų skaitymas ir 

skaitymo būdai. Rašymas į failus. 

11 Bet kuriuo patogiu 

metu. 

 

12. Python modulių naudojimas: 

pačių modulių ar jų žinučių 

terpimas. Savų modulių kūrimas 

12 Bet kuriuo patogiu 

metu. 

 

13. Įvadas į objektinį 

programavimą. Abstraktūs 

duomenų tipai. Klasės. Metodai 

13 Bet kuriuo patogiu 

metu. 

 

14. Poklasės ir viršklasės. 

Paveldėjimas. Konstruktorius 
14 Bet kuriuo patogiu 

metu. 

 

15. Grafinė vartotojo sąsaja 15 Bet kuriuo patogiu 

metu. 

 

Atsiskaitomoji savaitė  Pateikiama atskiru 

tvarkaraščiu 

 

 

 

Vertinimo strategija 

Užduotys Svoris Bendras svoris 

2 namų darbų užduotys 17,5 % kiekviena 33 % 

Koliokviumas 17 % viena dalis 27 % 

Baigiamasis atsiskaitymas 50 % 50 % 

Viso: 100 % 

 


