
                                                                                                                       

 
                                                                                                                                                          Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos  

                                                                                                                                                          aprašo  Priedas Nr. 9 

 

LIETUVIŲ KALBOS METODINĖ GRUPĖ 

(LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA) 

VERTINIMAS 

 
VERTINIMO VEIKLA 

  

Vertinimas planuojamas taip, kad būtų stebimas bei vertinamas visų kalbinės 

veiklos rūšių gebėjimų ugdymasis. Per pusmetį mokinys turi būti įvertintas: 

 už teksto suvokimo užduotį; 

 už kalbėjimą; 

 už teksto kūrimo užduotį; 

 už kalbos užduotis. 

 

Formuojamasis 

 

(Nuolatinis vertinimas, kuriuo naudodamiesi siekiant 

išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą) 

Pažymiu nevertinama: 

 

Vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui 

informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant komentarą) 

apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesekmes. Vertinant, atsižvelgiama 

į kiekvieno mokinio daromą asmeninę pažangą, Mokytojas stebi mokinių 

mokymąsi, jį komentuoja, aptaria, skatina. 

 

Diagnostinis 

 

(Nuolatinis vertinimas, kuris padeda numatyti 

mokymosi perspektyvą, pastiprinti pažangą, skatina 

mokinius mokytis). 

Pažymiu vertinama: 

 

Diagnostinis vertinimas yra formalus, vertinams pažymiu (10 balų sistema), 

baigus temą, kurso dalį. Juo vertinama: 

 rašiniai (įvairių stilių ir žanrų); 



 teksto skaitymo ir suvokimo darbai; 

 kalbos užduotys (rašybos, skyrybos, kirčiavimo, kalbos kultūros, 

kompleksinės ir kt. užduotys); 

 teorinių žinių, mokėjimų ir įgūdžių testai; 

 projektai; 

 viešosios kalbos, pranešimai; 

 knygų pristatymai; 

 referatai ir kt. 

 

 Kaupiamasis 

 

(Informacija apie mokinio mokymosi pažangos ir 

pasiekimų kaupimą). 

 

Pažymiu vertinama: 

 

Mokinio veikla vertinama kaupiamaisiais balasis (taškais, pliusais, minusais, 

kreditais). 

 Juo vertinama: 

 pagrįsti, motyvuoti atsakymai į klausimus; 

 savo ir kitų klaidų taisymas; 

 atsakinėjančio papildymas; 

 darbų redagavimas; 

 raiškus skaitymas; 

 nedidelės apimties kūrybos darbeliai; 

 kūrinių muzikinės, teatrinės, daiės interretacijos; 

 dalykinės iniciatyvos; 

 aktyvus dalyvavimas konkurse, olimpiadoje, konferencijoje ir pan., 

 stendo, parodos, dekoracijų, mokomosios medžiagos parengimas; 

 publikacijos spaudoje, internetinėje svetainėje; 

 viešosios kalbos; 

 stendinių pranešimų parengimas; 

 darbas grupėje, poroje; 

kitos veiklos. 

 

Apibendrinamasis 

(Vertinimas, naudojamas baigus programą, ciklą). 

 

Apibendrinamasis vertinimas yra formalus, vertinamas pažymiu, baigus program, 

kursą, mokslo metus, organizuojant patikras. 



Kita pažymiu vertinama veikla Už dalyvavimą projektuose, olimpiadose, respublikiniuose konkursuose.  

 

Kalbėjimo vertinimo normos 

Kriterijus Taškai Aprašymas 

I. Temos 

(užduoties, 

klausimo) 

atskleidimas ir 

kalbėjimo tikslo 

suvokimas 

5 Tema puikiai atskleista. Aiškiai suformuluota pagrindinė temos mintis (pagrįsta išvada) ir iš jos kylantys (į ją 

vedantys) svarbiausi teiginiai, atskleidžiama mokinio pozicija. Tinkamai parinkti argumentai  (pasakojimai, 

pavyzdžiai, analogijos,  pateikiama iliustracinė medžiaga  ir pan.).  

4 Tema atskleista. Suformuluota pagrindinė temos mintis (pagrįsta išvada) ir iš jos kylantys (į ją vedantys) 

svarbiausi teiginiai, mokinio pozicija aiški. Tinkamai parinkti argumentai  (pasakojimai, pavyzdžiai, analogijos,  

pateikiama iliustracinė medžiaga  ir pan.).  

3 Tema atskleista. Pagrindinę mintį galima suprasti iš  ją pagrindžiančių teiginių, argumentuojama, 

suformuluojamos išvados.  

2 Kartais nukrypstama nuo temos, dalis argumentų netinkami arba jų trūksta, išvados neaiškios. 

1 Nukrypstama nuo temos, teiginiai nepagrįsti, tuščiažodžiaujama.  

0 Kalbama ne į temą.  

II. Kalbėjimo 

struktūra, 

aiškumas, 

sklandumas, 

rišlumas, sakinių 

ir žodyno įvairovė. 

5 Yra visos struktūrinės kalbos dalys, jų proporcijos tinkamos. Kalbama sakytine kalba, įtaigiai, logiškai, 

nuosekliai, rišliai, struktūruotai.  Žodynas turtingas, sakinių struktūra įvairi (gali būti 1-2 trūkumai). 

4 Yra visos struktūrinės kalbos dalys. Kalbama aiškiai, sklandžiai, rišliai, struktūruotai. Žodynas turtingas, sakinių 

struktūra įvairi (gali būti 3-4 trūkumai)..  

3 Kalbama pakankamai sklandžiai, rišliai, pasitaiko minties šuolių. Žodynas ir sakinių struktūra tinkama (gali būti 

5-6 trūkumai).. 

2 Kalbama nepakankamai rišliai, sakiniai vienodos struktūros, trūksta žodžių. Raiškos trūkumai netrukdo suprasti 

sakomo teksto.  

1 Kalbama nesklandžiai, vartojama nemotyvuotų įterpinių, daroma daug pauzių. Raiškos trūkumai trukdo suprasti 



sakomą tekstą.  

0 Kalbama labai trumpai, nesklandžiai, nerišliai. Beveik nesugebama sieti sakinių, dažnos nepagrįstos pauzės. 

Sunku suprasti sakomą tekstą 

III. Tarties, 

kirčiavimo, 

intonacijos, 

gramatikos ir 

žodyno 

taisyklingumas, 

tinkamumas 

5 Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas atitinka bendrinės kalbos normas (gali būti 1-2 trūkumai). Kalbama 

tinkama intonacija.  

4 Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas atitinka bendrinės kalbos normas (gali būti 3-4 trūkumai). Pasitaiko 

vienas kitas trūkumas. Kalbama tinkama intonacija.  

3 Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas vartojami pakankamai taisyklingai (5-6 trūkumai).  

2 Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas dažnai vartojami netinkamai, netaisyklingai, daromos klaidos netrukdo 

suprasti teksto.  

1 Daroma daug tarties, kirčiavimo, gramatikos ir žodyno klaidų. Tai trukdo suprasti tekstą.  

0 Daroma labai daug tarties, kirčiavimo, gramatikos ir žodyno klaidų. Tekstas nesuprantamas.  

Taškų suma 15  

 

Siūlomas vertinimas pažymiu: 

Surinkti taškai Pažymys 

15 10 

14 9 

13–12 8 



11–10 7 

9–8 6 

7–6 5 

5–4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

 

Diktanto vertinimas: 

 

Pažymys Diktanto klaidų skaičius Žodžių diktanto klaidų 

skaičius Rašybos Skyrybos Bendras 

10 1 1 1 1 

9 1 2 2 2 

8 2 3 3 3 

7 4 5 5 4 

6 5 6 6-7 5 

5 6 7-8 8-9 6 

4 7-8 9-10 10-11 7-8 

3 9-10 11-12 12-15 9-10 

2 11-12 13-15 16-19 11-12 

1 13 ir 

daugiau 

16 ir 

daugiau 

20 ir 

daugiau 

13 ir daugiau 

 

 

 

 

 



Rekomenduojamas žodžių skaičius: 

 

Klasė Diktanto  Žodžių diktanto 

V klasė 90-100 20-25 

VI klasė 110-120 25-30 

VII klasė 120-130 30-35 

VIII klasė 130-140 35-40 

IX klasė 140-160 40-45 

X klasė 160-180 45-50 

 

Atpasakojimo vertinimo normos 5–8 klasėse 

 5 4 3 2 1 0 

I. Turinio 

atskleidimas:  

esmės ir 

įvykių 

tarpusavio 

ryšių 

supratimas 

Atrinkti svarbiausi, 

esminiai dalykai. 

Puikiai suprastos ir 

atskleistos veiksmo 

aplinkybės ir veikėjų 

charakterio savybės, 

jų poelgiai, kurie 

nulėmė veiksmo eigą. 

Atrinkti esminiai 

dalykai. Suprastos 

pagrindinės 

aplinkybės ir 

personažų charakterio 

savybės ar poelgiai, 

kurie nulėmė veiksmo 

eigą. 

Ne visai suprastos 

aplinkybės ar 

personažų motyvai ir 

poelgiai, kurie 

nulėmė veiksmo 

eigą. 

Tik dalis aplinkybių 

ar personažų motyvų 

ir poelgių suprasta, 

todėl veiksmo 

priežastys ne visai 

paaiškintos. 

Bandoma suprasti, 

kas vyksta tekste, 

bet pasakojant 

klystama. 

Tekstas visiškai 

nesuprastas, 

rašoma apie 

dalykus, kurių 

nebuvo 

atpasakojimo 

tekste.  

II. Teksto 

prasmės 

suvokimas ir 

atskleidimas: 

pagrindinės 

minties, 

vertybinių 

autoriaus 

nuostatų ir 

perkeltinių 

prasmių 

supratimas   

Puikiai suprastos 

autoriaus ir veikėjų 

vertybinės nuostatos ir 

išryškintos 

atpasakojant. Puikiai 

paaiškintos ne tik 

tiesiogiai pasakytos 

prasmės, bet ir 

nutylėti ar prieštaringi 

dalykai. 

Suprastos autoriaus ir 

veikėjų vertybinės 

nuostatos ir 

išryškintos 

atpasakojant. 

Paaiškintos ne tik 

tiesiogiai pasakytos 

prasmės, bet ir 

nutylėti ar prieštaringi 

dalykai. 

Tik iš dalies 

suprastos ar ne visai 

išryškintos autoriaus 

ir veikėjų vertybinės 

nuostatos. 

Stengiamasi 

paaiškinti ne tik 

tiesiogines, bet ir 

perkeltines ar 

tiesiogiai 

nepasakytas 

prasmes. 

Autoriaus ir veikėjų 

nuostatos tik 

bandomos aiškinti. 

Paaiškintos tik 

tiesiogiai pasakytos 

prasmės, 

susikoncentruota ties 

neesminėmis 

detalėmis, trūksta 

paaiškinimų, kurie 

atskleistų teksto 

supratimą. 

Apie vertybinius 

dalykus tik 

užsimenama. Esmė 

nesuprasta, 

nukrypta į 

neesminių dalykų 

paaiškinimus. 

Autoriaus idėjos, 

vertybinės 

nuostatos visiškai 

nesuprastos.  

III. Teksto Tekstas prasmingai Tekstas tinkamai Tekstas ne visai Yra daug aiškumo, Testas Tekstas nerišlus, 



struktūra, 

stilius, žodyno 

turtingumas, 

sintaksinių 

formų įvairovė 

suskirstytas 

pastraipomis; kalba 

aiški, rišli; žodžiai 

parenkami tiksliai ir 

pagal situaciją; 

žodynas turtingas; 

sakinių struktūra 

įvairi. 

suskirstytas 

pastraipomis; kalba 

aiški, rišli; sakinių 

struktūra įvairi; 

žodžiai vartojami 

tinkama reikšme. 

tinkamai suskirstytas 

pastraipomis; 

pasitaiko aiškumo, 

rišlumo, sakinių 

struktūros trūkumų; 

žodžiai ne visada 

vartojami tinkama 

reikšme. 

rišlumo trūkumų; 

dažniausiai 

nejaučiamos 

pastraipos ar sakinio 

ribos. Didelė dalis 

sakinių elementarios 

struktūros; žodynas 

elementarus arba 

žodžiai dažnai 

vartojami netinkama 

reikšme. 

nenuoseklus, 

nerišlus, 

pastraipomis 

neskaidoma arba 

skaidymas 

pastraipomis 

nemotyvuotas. 

Sakiniai 

elementarios 

struktūros; žodynas 

skurdus arba 

žodžiai vartojami 

netinkama reikšme. 

neaiškus. Sakiniai 

neaiškios 

struktūros; 

žodynas skurdus 

arba žodžiai 

vartojami 

netinkama 

reikšme. 

IV. 

Raštingumas 

Rašoma taisyklinga 

kalba, be klaidų. 

Rašoma taisyklinga 

kalba, 1–2 klaidos. 

Rašoma pakankamai 

taisyklinga kalba, 

yra 3–5 klaidos. 

Rašoma pakankamai 

taisyklinga kalba, 

yra 6–8 klaidos. 

Yra nemažai 

kalbos, rašybos ir 

skyrybos klaidų (9–

12 klaidų). 

Yra daug kalbos, 

rašybos ir 

skyrybos klaidų 

(13 ir daugiau 

klaidų). 

 

Taškai Pažymys 

 20–19 10 

18–17 9 

16–15 8 

14–13 7 

12–11 6 



10–9 5 

8–7 4 

6–5 3 

4–3 2 

 

Rašinio vertinimas 5–8 klasėse 

 5 4 3 2 1 0 

I. Temos 

suvokimas ir 

jos plėtojimas, 

teiginių 

pagrindimas, 

argumentų 

tinkamumas  

Tema puikiai 

suprasta, tinkamai 

pasirinkti aspektai. 

Argumentai parinkti 

taikliai. 

Tema suprasta, 

pasirinkti tinkami 

aspektai. 

Argumentų 

pakanka. 

Tema suprasta, 

aspektai pasirinkti 

tinkamai, tačiau ne 

visur pavyksta 

išvengti 

paviršutiniškumo. 

Didžioji dalis 

argumentų yra 

tinkami, bet kartais 

nepavyksta išvengti 

jų atsitiktinumo. 

 

Tema suprasta 

paviršutiniškai arba iš 

dalies; pasirinkti 

aspektai ne visi 

išplėtoti arba 

prieštarauja vienas 

kitam; dažnai 

tuščiažodžiaujama. 

Argumentai formalūs, 

paviršutiniški. 

Tema suprasta tik iš 

dalies; pasirinkti 

aspektai nepadeda 

atskleisti temos arba 

negebama jų išskirti; 

dažnai 

tuščiažodžiaujama. 

Bandoma 

argumentuoti. 

Tema nesuprasta 

arba rašoma apie 

dalykus, 

nesusijusius su 

tema. 

Neargumentuoja

ma ar 

tuščiažodžiaujam

a. 

II. Struktūra ir 

nuoseklumas, 

stilius, žodyno 

turtingumas, 

sintaksinių 

formų įvairovė 

Skaidymas dalimis ir 

pastraipomis itin 

tikslingas; mintys 

plėtojamos 

nuosekliai ir 

kryptingai. Kalba 

stilinga, sakiniai 

įvairūs, žodžiai 

parenkami tiksliai ir 

pagal situaciją. 

Visos trys 

struktūrinės dalys 

tinka temai; 

pastraipomis 

skaidoma 

prasmingai, mintys 

plėtojamos 

nuosekliai. Kalba 

aiški, rišli; žodžiai 

parenkami tiksliai; 

Yra visos trys 

struktūrinės dalys, 

tekstas ne visada 

prasmingai 

suskaidytas 

pastraipomis; gali 

pasitaikyti 

pasikartojimų ar 

tam tikro 

nenuoseklumo. 

Struktūrinės dalys turi 

trūkumų, ne visada 

jaučiamos pastraipų 

ribos; gali būti 

kartojama ar 

pasakojama 

nenuosekliai. 

Pasitaiko aiškumo, 

rišlumo, sakinių 

struktūros trūkumų; 

Yra ne visos 

struktūrinės dalys, 

nejaučiamos pastraipų 

ribos; kartojama ar 

pasakojama 

nenuosekliai. Yra 

daug aiškumo, 

rišlumo trūkumų; 

dažniausiai 

nejaučiamos sakinio 

Struktūra pabira; 

nejaučiamos 

pastraipų ribos; 

nuolat kartojama 

tas pats. Kalba 

neaiški, nerišli;  

sakiniai neaiškios 

struktūros; 

žodynas skurdus 

arba žodžiai 



sakinių struktūra 

įvairi. 

Kalba aiški, rišli; 

sakinių struktūra 

įvairi; žodžiai 

vartojami tinkama 

reikšme. 

žodžiai ne visada 

vartojami tinkama 

reikšme. 

ribos arba sakiniai 

elementarios 

struktūros; žodynas 

skurdus arba žodžiai 

vartojami netinkama 

reikšme. 

 

vartojami 

netinkama 

reikšme. 

III. 

Raštingumas 

 

Rašoma taisyklinga 

kalba, be klaidų. 

Rašoma taisyklinga 

kalba, 1-3 klaidos. 

Rašoma 

pakankamai 

taisyklinga kalba, 

yra 4–6 klaidos. 

Rašoma ne visai 

taisyklinga kalba, yra 

7–10 klaidų. 

Yra nemažai kalbos, 

rašybos ir skyrybos 

klaidų (11–16 klaidų). 

Yra daug kalbos, 

rašybos ir 

skyrybos klaidų 

(17 ir daugiau 

klaidų). 

 

Taškai Pažymys 

15–14 10 

13–12 9 

11 8 

10 7 

9–8 6 

7–6 5 

5–4 4 

3–2 3 

1 2 



0 1 

Rašinio vertinimas 9–10 klasėse 

 5 4 3 2 1 0 

I. Temos 

suvokimas ir 

jos plėtojimas,  

mokinio 

individualybės 

atsiskleidimas.  

Tema puikiai suprasta, 

pasirinkti aspektai 

išryškina jos aktualumą, 

analizė ir interpretacija 

leidžia atsiskleisti 

mokinio individualybei. 

Tema suprasta, 

jai atskleisti 

pasirinkti 

tinkami 

aspektai, analizė 

pagrįsta. 

Tema suprasta, 

aspektai pasirinkti 

tinkamai, jie 

analizuojami, 

tačiau ne visur 

pavyksta išvengti 

paviršutiniškumo. 

Tema suprasta 

paviršutiniškai arba iš 

dalies; pasirinkti aspektai 

ne visi išplėtoti arba 

prieštarauja vienas 

kitam; 

tuščiažodžiaujama. 

Tema suprasta tik 

iš dalies; pasirinkti 

aspektai nepadeda 

atskleisti temos 

arba negebama jų 

išskirti. 

Tema nesuprasta 

arba rašoma apie 

dalykus, 

nesusijusius su 

tema.  

II. Teiginių 

pagrindimas; 

argumentų 

tinkamumas ir 

vertė 

 

Argumentai parinkti 

taikliai; jų parinkimas 

rodo mokinio brandą, 

išprusimą, konteksto 

išmanymą. 

Argumentų 

pakanka. Jie 

svarūs, 

įtikinami. 

Didžioji dalis 

argumentų yra 

tinkami, bet 

kartais nepavyksta 

išvengti jų 

atsitiktinumo. 

Argumentai formalūs, 

paviršutiniški arba ne 

visi teiginiai pagrįsti.  

Bandoma 

argumentuoti. 

Neargumentuoja

ma ar 

tuščiažodžiajama. 

III. Struktūra ir 

nuoseklumas: 

kryptingas 

ėjimas į išvadą 

Skaidymas dalimis ir 

pastraipomis itin 

tikslingas; mintys 

plėtojamos nuosekliai ir 

kryptingai, išvada rodo 

mokinio gebėjimą 

apibendrinti. 

Visos trys 

struktūrinės 

dalys tinka 

temai; 

pastraipomis 

skaidoma 

prasmingai, 

mintys 

plėtojamos 

nuosekliai. 

Yra visos trys 

struktūrinės dalys, 

tekstas ne visada 

prasmingai 

suskaidytas 

pastraipomis; gali 

pasitaikyti 

pasikartojimų ar 

tam tikro 

nenuoseklumo. 

Struktūrinės dalys turi 

trūkumų, ne visada 

jaučiamos pastraipų 

ribos; gali būti kartojama 

ar pasakojama 

nenuosekliai. 

Yra ne visos 

struktūrinės dalys, 

nejaučiamos 

pastraipų ribos; 

kartojama ar 

pasakojama 

nenuosekliai. 

Struktūra pabira; 

nejaučiamos 

pastraipų ribos; 

nuolat kartojama 

tas pats. 

IV. Teksto  

stilius, žodyno 

turtingumas, 

sintaksinių 

formų įvairovė 

Kalba vartojama 

tikslingai, 

atskleidžiamas 

gebėjimas pasinaudoti 

visais reikalingais jos 

klodais: žodžiai 

Kalba aiški, 

rišli; žodžiai 

parenkami 

tiksliai ir pagal 

situaciją; 

žodynas 

Kalba aiški, rišli; 

sakinių struktūra 

įvairi; žodžiai 

vartojami tinkama 

reikšme.  

Pasitaiko aiškumo, 

rišlumo, sakinių 

struktūros trūkumų; 

žodžiai ne visada 

vartojami tinkama 

reikšme.  

Yra daug aiškumo, 

rišlumo trūkumų; 

dažniausiai 

nejaučiamos 

sakinio ribos arba 

sakiniai 

Kalba neaiški, 

nerišli;  sakiniai 

neaiškios 

struktūros; 

žodynas skurdus 

arba žodžiai 



parenkami tiksliai ir 

pagal situaciją. 

Rašydamas mokinys 

atskleidžia savo iškalbą 

ir erudiciją. 

turtingas; 

sakinių struktūra 

įvairi. 

elementarios 

struktūros; žodynas 

skurdus arba 

žodžiai vartojami 

netinkama reikšme.  

vartojami 

netinkama 

reikšme. 

V. 

Raštingumas 

 

Rašoma taisyklinga 

kalba, be klaidų. 

Rašoma 

taisyklinga 

kalba, 1-3 

klaidos. 

Rašoma 

pakankamai 

taisyklinga kalba, 

yra 4-6 klaidos. 

Rašoma ne visai 

taisyklinga kalba, yra 7-

10 klaidos. 

Yra nemažai 

kalbos, rašybos ir 

skyrybos klaidų 

(11-16 klaidų). 

Yra daug kalbos, 

rašybos ir 

skyrybos klaidų 

(17 ir daugiau 

klaidų). 

 

Taškai Pažymys 

25–24 10 

23–22 9 

21–20 8 

19–17 7 

16–14 6 

13–11 5 

10–8 4 

7–6 3 

5–3 2 

2–1 1 

 



Rekomenduojamas rašinio žodžių skaičius: 

Klasė Žodžių skaičius 

V–VI 100–150 

VII–VIII 150–200 

IX–X 200–250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                          Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos  

                                                                                                                                                          aprašo Priedas Nr. 10 

 

UŽSIENIO KALBŲ METODINĖ GRUPĖ 

(ANGLŲ, RUSŲ, VOKIEČIŲ KALBOS) 

                                                VERTINIMAS                                   VERTINIMO VEIKLA 

Formuojamasis 

 

(Nuolatinis vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą). 

 

Pažymiu nevertinama: 

 

Mokinio veikla vertinama komentaru žodžiu kiekvieną pamoką 

reflektuojant, papildant ir taisant atsakymus, atliktus darbus, pateikiant 

pavyzdžių, kaip galima gerai atlikti užduotis. Mokytojas pastebi ir 

pripažįsta įvairius mokinio pasiekimus ir daromą pažangą. 

Bendradarbiauja su mokiniais, aiškindamas pasiekimų reikalavimus, 

kriterijus, aptardamas mokymosi spragas. 

Komentarai raštu rašomi pagal galimybes ir poreikius, nurodant 

sėkmes ir nesėkmes, geresnio rezultato siekimo galimybes. 

 

Diagnostinis 

 

(Nuolatinis vertinimas, kuris padeda numatyti mokymosi perspektyvą, 

pastiprinti pažangą, skatina mokinius mokytis). 

 

Pažymiu vertinama: 

 

Šis vertinimo būdas taikomas prieš pradedant arba baigiant naują 

mokymosi etapą (Temą, skyrių, kurso dalį), kai reikia numatyti 

mokinių tolesnio mokymosi poreikius bei tikslus. 

Kontrolinis darbas (testas)- raštu ne mažesnis kaip 35 min. trukmės, 

skirtas patikrinti, kaip įvaldyta programos dalis; rašomas kartą per 

mėnesį. 

Savarankiškas darbas- darbas raštu gali trukti10- 30 min. Jo tikslas 

sužinoti, kaip mokinys suprato temos dalį, kaip geba pritaikyti įgytas 

žinias individualiai atlikdamas praktines užduotis. 

Apklausa raštu- trunka 15- 20 min. Apklausa atliekamame daugiau 

kaip iš dviejų pamokų medžiagos. Mokytojas apklausos metu patikrina, 



kaip mokinys išmoko skyriaus žodžius, tam tikras gramatines formas. 

Apklausa žodžiu- skirtas patikrinti žinias ir gebėjimą taisyklingai, 

argumentuotai reikšti mintis užsienio kalba. Tai monologinis ar 

dialoginis kalbėjimas, teksto atpasakojimas. 

Rašinys, laiškas, kitas kūrybinis darbas – kūrybinės užduoties 

atlikimo laikas priklauso nuo darbo sudėtingumo. Jie atliekami klasėje 

arba namuose; atliekami išėjus skyrių. 

Projektiniai darbai- rengiami iš vienos ar kelių temų. Juos gali atlikti 

vienas ar keli mokiniai, dirbdami porose ar grupėse. 

 

Kaupiamasis 

 

(Informacija apie mokinio mokymosi pažangos ir pasiekimų kaupimą). 

 

Pažymiu vertinama: 

 

Tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimas, sudėtinis įvairių mokinio veiklų, pasiekimų, pastangų 

suminis balas. Aktyvus dalyvavimas pamokoje- diskusijose, 

nagrinėjant naują temą, atsakinėjimas į klausimus žodžiu frontalios 

apklausos metu. Papildomų, individualių, kūrybinių užduočių atlikimas 

užsienio kalbų pamokose. Namų darbų atlikimas. 

 

Apibendrinamasis 

 

(Vertinimas, naudojamas baigus programą, ciklą). 

 

Pažymiu vertinama: 

  

Apibendrinamasis vertinimas yra formalus, vertinamas pažymiu, 

įskaita, baigus programą, kursą, mokslo metus (suminis), atrenkant 

olimpiadų, konkursų dalyvius, dalyvaujant nacionaliniuose tyrimuose, 

organizuojant patikras, baigus pagrindinio ugdymo programą. 

 

Kita pažymiu vertinama veikla Mokinių dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, tarptautiniuose 

projektuose. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos  

                                                                                                                                                          aprašo Priedas Nr. 11 

 

MATEMATIKOS, INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ METODINĖ GRUPĖ 

(MATEMATIKA, INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, EKONOMIKA) 

Atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir pagrindinio ir vidurinio ugdymo atnaujintas bendrąsias  programas tiksliųjų mokslų pamokose 

mokiniai vertinami už kūrybiškumą, žinių supratimą ir gebėjimą jas pritaikyti atliekant užduotis žodžiu ir raštu, dirbant su 

kompiuterinėmis programomis. 

VERTINIMAS VERTINIMO VEIKLA 

Formuojamasis  

(Nuolatinis vertinimas, kuriuo naudojamasi 

siekiant išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir padarytą 

pažangą). 

Pažymiu nevertinama: 

Mokiniai vertinami žodžiu, pagiriant mokinį už pastangas, gerai atliktas užduotis, 

aktyvų dalyvavimą pamokoje, atkreipiant dėmesį į klaidas arba raštu sąsiuvinyje, 

elektroniniame dienyne įrašant pagyrimus bei pastabas, padedančias mokiniui 

numatyti tobulėjimo perspektyvas. Mokytojo padedami, mokiniai įsivertina savo 

pasiekimus ir trūkumus, numato mokymosi perspektyvas. Šis vertinimo būdas 

skatina mokinį stebėti savo mokymosi procesą, daryti išvadas. 

 

Diagnostinis 

 

( Nuolatinis vertinimas, kuris padeda numatyti mokymosi 

perspektyvą, pasitikrinti pažangą, skatina mokinius 

mokytis, sudaro galimybes bendrauti. ) 

Pažymiu vertinama: 

 

Kontroliniai darbai, testai rašomi baigus temą, ar jo dalį, skyrių, kursą. 

Vertinama pažymiu, naudojant taškų sistemą. Taškų skaičius priklauso nuo 

mokytojo paruoštos užduoties: lengvesnėms užduotims skiriama mažiau, 

sudėtingesnėms - daugiau taškų. Taškų skaičius gali būti kintantis. Taškų skaičius 

konvertuojamas į balus.  

Mokinys, nerašęs kontrolinio darbo, turi už jį atsiskaityti, suderintu su mokytojo 

laiku. Kontroliniai darbai saugomi iki mokslo metų pabaigos. 

Savarankiški darbai. Tai rašto darbai, kurių trukmė iki (25) min. jų metu 

mokiniai atlieka užduotis iš išmoktų programoje numatytų temų. Apie juos iš 

anksto neįspėjama. 

 



Kaupiamasis  

 

( informacija apie mokinio mokymosi pažangos ir 

pasiekimų kaupimą) 

Kiekvieną pamoką mokinys gali surinkti iki dešimt taškų ( kreditų ) už: 

a) Atliktą užduotį, 

b) Namų darbus, 

c) Aktyvų darbą pamokoje. 

Pažymys rašomas susumavus dešimties pamokų taškus. Per pusmetį 

mokinys gauna du- tris pažymius. 

 

Apibendrinamasis 

 

( Vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį) 

Pažymiu vertinama: 

 

Didelės apimties atsiskaitomasis darbas, baigus programą, modulį, kursą, 

pusmetį. 

Projektinis darbas 

 

Kita pažymiu vertinama veikla Už dalyvavimą šalies, savivaldybės konkursuose, olimpiadose, projektuose  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                          Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos  

                                                                                                                                                          aprašo Priedas Nr. 12 

 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ 

(ISTORIJA, PILIETIŠKUMO PAGRINDAI, GEOGRAFIJA) 

VERTINIMAS VERTINIMO VEIKLA 

Formuojamasis 

 

(Nuolatinis vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą). 

Pažymiu nevertinama: 

 

Vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui 

informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant 

komentarą) apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesekmes. 

Vertinant, atsižvelgiama į kiekvieno mokinio daromą asmeninę 

pažangą, Mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jį komentuoja, aptaria, 

skatina. 

 

Diagnostinis 

 

(Nuolatinis vertinimas, kuris padeda numatyti mokymosi perspektyvą, 

pastiprinti pažangą, skatina mokinius mokytis). 

 

Pažymiu vertinama: 

 

- kontroliniai darbai,  

- savarankiški darbai,  

- darbas užduočių sąsiuviniuose, 

 - darbas su žemėlapiais,  

 - kūrybiniai darbai. 

 

Kaupiamasis 

 

(Informacija apie mokinio mokymosi pažangos ir pasiekimų kaupimą). 

 

Pažymiu vertinama:  
 

darbas užduočių sąsiuviniuose, darbas sąsiuviniuose, atsakymai į 

klausimus, aktyvus dalyvavimas pamokoje. 

 



 

 

Apibendrinamasis 

 

(Vertinimas, naudojamas baigus programą, ciklą). 

 

Pažymiu vertinama:   
 

atsiskaitomieji darbai pusmečio pabaigoje, bandomieji egzaminai. 

Kita pažymiu vertinama veikla Mokinių dalyvavimas konkursuose, olimpiadose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                          Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos  

                                                                                                                                                          aprašo  Priedas Nr. 13 

 

GAMTOS MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ 

(BIOLOGIJA, CHEMIJA, FIZIKA, GAMTA IR ŽMOGUS) 

VERTINIMAS 

 

VERTINIMO VEIKLA 

 

 Formuojamasis  

 

(Nuolatinis vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą).  

Pažymiu nevertinama: 

 

 Vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui 

informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant 

komentarą) apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesekmes. 

Vertinant, atsižvelgiama į kiekvieno mokinio daromą asmeninę 

pažangą, Mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jį komentuoja, aptaria, 

skatina. 

  

Diagnostinis 

 

(Nuolatinis vertinimas, kuris padeda numatyti mokymosi perspektyvą, 

pastiprinti pažangą, skatina mokinius mokytis). 

Pažymiu vertinama:  

 

Kontroliniai darbai raštu. Darbu tikrinamos žinios ir jų taikymas, 

gebėjimai bei įgūdžiai, įgyti besimokant tam tikrą temą. Kiekvieną 

kartą sudaroma ir skelbiama taškų ir pažymių atitikties lentelė. 

Maksimalus taškų skaičius keičiasi priklausomai nuo užduočių 

sudėtingumo. Teigiamas įvertinimas rašomas surinkus ne mažiau 

kaip20- 25 % (priklausomai nuo klasės ar mobilios grupės lygio) . visų 

galimų taškų. Vertinant pažymiu rekomenduojama laikytis brandos 

egzaminuose taikomų pažymio ir surinktų taškų skaičiaus (procentais) 

santykio. Mokiniui, pareiškusiam norą pagerinti kontrolinio darbo 

rezultatus, jam leidžiama perrašyti darbą ir šalia jau įvertinto 

kontrolinio darbo, įrašomas naujas įvertinimas (jeigu jis geresnis už 



buvusįjį). 

Savarankiški darbai bei apklausos raštu (iki 30 min.). Vertinama, 

kiek mokinys įgijo žinių per 1-3 pamokas, gebėjimas jas pritaikyti. 

Tikrinamos esminės sąvokos, dėsniai, taisyklės ir apibrėžimai, 

gebėjimas juos taikyti.  

Atsakinėjimas žodžiu. Vertinamas: gebėjimas suformuluoti atsakymą 

į pateiktą klausimą, tinkamas sąvokų vartojimas, gebėjimas 

argumentuotai išsakyti savo nuomonę ir sklandžiai reikšti mintis.  

Trumpalaikiai projektiniai, tiriamieji ir laboratoriniai, praktiniai 

darbai:  

* trumpalaikių projektinių, tiriamųjų mokytojo paskirtų darbų 

vertinimo kriterijai: aktyvumas rengiant projektą, tiriamąjį darbą, 

renkant informaciją, ieškant problemų sprendimų, darbo nuoseklumas 

ir išbaigtumas, darbo apipavidalinimas, IKT naudojimas, pristatymas ir 

gynimas.  

* laboratorinių, praktinių darbų vertinimo kriterijai: pasiruošimas 

darbui, hipotezės kėlimas, darbo atlikimo savarankiškumas, gautų 

rezultatų apdorojimas, tinkamas gautų rezultatų pateikimas, išvadų 

formulavimas.  

Didesnės apimties namų darbai.  

Mokinių, pasirinkusių modulį pusmečio pažymys (vienas) įrašomas 

į dalyką. 

 

Kaupiamasis 

 

(Informacija apie mokinio mokymosi pažangos ir pasiekimų kaupimą). 

 

Pažymiu vertinama:  

 

* namų darbai; 

* aktyvus dalyvavimas pamokoje; 

* praktikos darbai; 

* užduotys pratybų sąsiuviniuose, 

* trumpos apklausos raštu. 

 

Apibendrinamasis 

 

(Vertinimas, baigus programą, ciklą). 

Toks vertinimas, kuris taikomas baigus programą, modulį. Jo rezultatai 

formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. 

Mokiniai mokomi vertinti ir įsivertinti ir, atsižvelgdami į pasiektus 



rezultatus, išsikelti tolesnio mokymosi tikslus. 

 

Kita pažymiu vertinama veikla Mokinių dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, tarptautiniuose 

projektuose, bandomieji VBE . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                          Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos  

                                                                                                                                                          aprašo  Priedas Nr. 14 

 

TECHNOLOGIJŲ, DAILĖS, DORINIO UGDYMO, MUZIKOS, KŪNO KULTŪROS  METODINĖ GRUPĖ 

(TECHNOLOGIJOS, DAILĖ, ETIKA, TIKYBA MUZIKA, KŪNO KULTŪRA) 

VERTINIMAS VERTINIMO VEIKLA 

Formuojamasis 

 

(Nuolatinis vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti 

mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą). 

 

Pažymiu nevertinama: 

 

Vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant 

mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. 

parašant komentarą) apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus 

ar nesekmes. Vertinant, atsižvelgiama į kiekvieno mokinio 

daromą asmeninę pažangą, Mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jį 

komentuoja, aptaria, skatina. 

 

Diagnostinis 

 

(Nuolatinis vertinimas, kuris padeda numatyti mokymosi 

perspektyvą, pastiprinti pažangą, skatina mokinius mokytis). 

Pažymiu vertinama: 

 

Technologijos - praktiniai darbai vertinami pagal 1 ir 2 lentelėje 

pateiktus kriterijus, išvedant pažymių vidurkį. 

Dailė – dailės raiška (spalvinių erdvių ir erdvinių raiškos 

priemonių naudojimas), dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas, 

interpretavimas ir vertinimas, dailės reiškinių pažinimas 

kultūrinėje aplinkoje, dailės terminų vartojimas.  

Dorinis ugdymas – pažymiu nevertinama. 

Muzika - pažymiu vertinama: dainavimas, grojimas, muzikos 

klausymas, muzikinis raštingumas. 

Kūno kultūra: – vertinama už tiksliai atliktą užduotį, už 

pastangas, įvykdytus normatyvus, už eurofito testus, kuriuos 

sudaro: flamingas – pusiausvyros; tepingas – rankų greitumo; 



sėsti – siekti - lankstumo; šuolis į tolį iš vietos; gulti – sėsti – 

liemens jėgos; kyboti sulenktomis rankomis – raumenų ištvermės; 

10/5 m. bėgimas – greitumo; 20 m. bėgimas pagal signalą – 

bendros ištvermės nustatymas. 

Lengvoji atletika vertinama, siekiant išaiškinti pasirengimą 

(rudenį) ir padarytą pažangą (pavasarį). Pagal trumpų nuotolių 

bėgimą nustatyti greitumą, o pagal ilgų nuotolių bėgimą nustatyti 

ištvermę. 

 

Kaupiamasis 

 

(Informacija apie mokinio mokymosi pažangos ir pasiekimų 

kaupimą). 

Pažymiu vertinama:  

 

Technologijos – ilgesniam darbų ciklui vertinti taikomas 

kaupiamasis vertinimas, kriterijai 3 lentelėje.  

Dailė – vertinamas kūrybiškumas, pastangos, aktyvumas 

pamokoje.   

Dorinis ugdymas – už dalyvavimą pamokoje, žinias, medžiagos 

pristatymą mokiniams skiriami kreditai, nustatoma 50 kreditų riba 

arba suma. 

Muzika - per pamoką mokiniai gauna 2 balus, po penkių pamokų 

rašomas pažymys. Vertinimo kriterijai: dainų atlikimas ir 

grojimas, muzikos klausymasis, tiriamasis darbas, raštingumas 

(solfedžiavimas, ritmavimas). 

Kūno kultūra -  kaupiamasis vertinimas netaikomas. 

 

Apibendrinamasis 

 

(Vertinimas, naudojamas baigus programą, ciklą). 

Dorinis ugdymas – baigus pusmečio arba metinę programą 

naudojamas apibendrinamasis vertinimasis, kuriuo nustatomas 

galutinis rezultatas – „įskaityta“, „neįskaityta“. 

Muzika – mokiniai priima sprendimus dėl vertinimo tvarkos: 

testas, pasirodymas. 

 

Kita pažymiu vertinama veikla. Technologijos – dalyvavimas olimpiadoje, konkursuose, 

parodose, projektuose, mokyklos erdvių puošime. 

Dailė – dalyvavimas renginiuose, konkursuose, parodose, 

projektinis darbas. 



Muzika – už dalyvavimą renginiuose. 

Kūno kultūra – už dalyvavimą sportinėse varžybose. 

 

Technologijų praktiniai darbai vertinami pagal 1 ir 2 lentelėje pateikiamus kriterijus. 

1 lentelė. Vertinimas praktinėse tekstilės, konstrukcinių medžiagų, elektronikos pamokose: 

Eil. Nr. Vertinimo kriterijus Pažymys 

1 Pasiruošimas pamokai (priemonės ir medžiagos)   

2 Temos atsispindėjimas darbe   

3 Darbo technikos panaudojimas   

4 Darbo estetinis vaizdas, kokybė   

5 Darbo originalumas, kūrybingumas, idėjos aktualumas   

6 Mokinio pastangos, elgesys   

7 Darbo vietos sutvarkymas   

8 Darbo aptarimas, pristatymas   

9 Darbo pateikimas laiku   

10 Saugaus darbo bei higienos reikalavimų laikymasis   

  Viso ( pažymių vidurkis):   

2 lentelė. Vertinimas praktinėse maisto gaminimo technologijų pamokose: 

Eil. Nr. Vertinimo kriterijus Pažymys 

1 Patiekalo kortelė   

2 Apranga (prijuostė, galvos apdangalas)   

3 Pasiruošimas pamokai (priemonės, produktai)   

4 Darbo eigos supratimas, savarankiškumas   

5 Saugaus darbo bei higienos reikalavimų laikymasis   



6 Patiekalo estetinis vaizdas   

7 Patiekalo skonis (atitikimas receptui)   

8 Stalo serviravimas   

9 Darbo vietos sutvarkymas   

10 Savikainos apskaičiavimas (nuo 7 kl.)   

  Viso ( pažymių vidurkis):   

5-6 klasių mokiniai pildo lenteles padedami mokytojo, analizuoja savo darbą, pastangas, pasiekimus. 7-12 klasėse mokiniai skatinami 

savarankiškai užpildyti lenteles, patys įsivertina savo darbo rezultatus. 

Ilgesniam darbų arba pamokų ciklui vertinti skaičiuojamas kaupiamasis balas. 

3 lentelė. Kaupiamojo balo lentelė: 

  

Eil. Nr. 

  

Rodiklis 

data data data data data Surinktų 

balų 

suma 

data data data data data Surinktų 

balų 

suma 

1 Lankomumas                         

2 
Saugaus darbo taisyklių 

laikymasis 

                        

3 Pasiruošimas pamokai                         

4 
Gaminio projekto (eskizo) 

paruošimas 

                        

5 Kūrybinis darbas                         

6 
Atlikimo technologijos 

išmanymas 

                        

7 
Pastangos, elgesys darbo 

metu 

                        

8 Gaminio pristatymas                         



9 
Dalyvavimas parodoje, 

olimpiadoje 

                        

10 Projektinis darbas                         

  Iš viso:                         

  Pažymys:                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                           


