
VENTOS GIMNAZIJOS  

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA 

LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO PAMOKOSE 
 

1. Vertinimo tikslai: 

 fiksuoti ir analizuoti pasiekimų rezultatus; 

 skatinti mokinio motyvaciją, asmenybės brandą; 

 stebėti mokinio pažangą ir pagal tai koreguoti mokymo metodus; 

 informuoti mokinių tėvus apie pasiekimus. 

 

2. Vertinimo tipai: vertinimui taikomi ir tarpusavyje derinami tokie būdai: 

 formuojamasis (ugdomasis) – tai nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuris padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, stiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis ir analizuoti 

esamus pasiekimus ar mokymosi spragas. Formuojamasis vertinimas vyksta nuolat – kiekvieną 

dieną, kiekvieną pamoką, taip pat ir ne pamokos metu. Tai yra:   

 stebėjimas, 

 klausymasis, klausinėjimas ir diskusija, 

 vienas kito ir savęs vertinimas, 

 grįžtamosios informacijos suteikimas, 

Baigiantis savaitei ar kitam ilgesniam ugdymo laikotarpiui, derindami su kaupiamuoju vertinimu 

ir sumuodami, įvertiname kai kurių mokinių ar visos klasės tam laikotarpiui numatytų ugdymo 

tikslų pasiekimo lygį. 

 apibendrinamasis – baigus programą ar skyrių; 

 diagnostinis – už savarankiškus darbus, baigiant skyrių; 

 kaupiamasis – mokinio kaupiami taškai už įvairius darbus pamokoje ir namuose 

(savarankiški, kūrybiniai, papildomi ir kt) keičiami į pažymį. 

 

3. Vertinimo normos. Vertinama vadovaujantis Švietimo ministerijos bei Nacionalinio 

egzaminų centro patvirtintomis vertinimo normomis bei lietuvių kalbos metodikos grupėje 

papildyta žinių vertinimo tvarka. 

 

4. Vertinimo metodai ir formos:  

 Baigus gramatikos skyrių žinioms patikrinti skiriamas kontrolinis darbas, kuris vertinamas 

pažymiu.  

 Pažymiu pagal vertinimo normas vertinami rašiniai 11-12 kl., testai, teksto suvokimo 

užduotys ir rašiniai 5-10 kl..  

 Darbai, neatitinkantys vertinimo normose numatytų kriterijų patenkinamam pažymiui, 

vertinami nepatenkinamai.  

 Vienetas rašomas ir tuo atveju, jei mokinys visai nedirbo pamokoje. 

 Mokiniai iš anksto informuojami apie artimiausią mėnesį numatomus atsiskaitymo darbus, 

kurie bus vertinami pažymiu: kontrolinius, rašomuosius, savarankiškus, testus ir kt. 

 Pusmečio ir metinis pažymys vedamas pagal aritmetinį vidurkį. 

 Mokinys, praleidęs pamokas dėl ligos ar kitų priežasčių, už neatliktus darbus atsiskaito per 

savaitę nuo atvykimo datos. 

 

5. Vertinimo periodiškumas:  

 5-10 klasėse žinios įvertinamos baigus skyrių, ciklą. 

 4-6 apklausas, testus ar  savarankiškus darbus per pusmetį. 

 11-12 klasėse – žinios įvertinamos baigus skyrių, ciklą (rašiniai, testai, atsiskaitymai iš 

kiekvieno rašytojo kūrybos pagal teminį planą). 

 

6. Vertinimo pagal skirtingas vertinimo metodikas konvertavimo galimybės: projektinių 

darbų vertinimas integruojamas į dalyko pasiekimus. Modulio pasiekimai vertinami įskaityta.  



 

7.  Informavimas: mokiniai ir jų tėvai iš anksto supažindinami su vertinimo normomis ir 

kriterijais. Tėvams gali būti parengtos atmintinės, mokiniams vertinimo normos skelbiamos 

kabinetuose.  

              

 

 

LIETUVIŲ KALBOS ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ  

VERTINIMO NORMOS 
 

Vertinimo principai ir  kriterijai.  

 5 klasėse adaptaciniu laikotarpiu  pirmus tris mėnesius mokiniai nevertinami nepatenkinamu 

pažymiu. 

 Namų darbai nevertinami pažymiu, išskyrus mokytojo numatytą kaupiamąjį vertinimą ar 

ilgalaikes kūrybines užduotis. 

 Smulkių darbų, trumpų užduočių įvertinimai sumuojami bendram pažymiui (kaupiamasis 

vertinimas). 

 Žodinė apklausa (atsakinėjimas) vertinama pateikus ne mažiau kaip tris klausimus, 

reikalaujančius išsamaus, argumentuoto atsakymo. 

 Dalyvavimas įvairiuose dalykiniuose konkursuose (skaitovų, filologų, rašinių) ar olimpiadose 

vertinamas 10. 

 Mokinys, praleidęs pamokas dėl ligos ar kitų priežasčių, už neatliktus darbus atsiskaito per 

savaitę nuo atvykimo datos. 

 

 

Rašomųjų darbų vertinimo normos. 

 Diktantas vertinimas vadovaujantis Švietimo ministerijos nustatytomis vertinimo 

normomis (1 priedas). 

 Testai vertinami pagal individualias testo vertinimo normas; sumuojami taškai už 

kiekvieną užduotį ir išvedamas pažymys (2 priedas). 

 Rašiniai vertinami 3 aspektais: turinio, raiškos ir raštingumo. Pagal vertinimo kriterijus 

sumuojami taškai ir išvedamas bendras pažymys. 11-12 klasių rašiniai vertinami pagal 

Brandos egzaminų programose numatytas vertinimo normas. (3-4 priedas). Vertinant 

atsižvelgiama į rašinio apimtį (5 priedas). 
 

1 priedas. Diktanto vertinimas. 

 

Pažymys Rašybos klaidos  Skyrybos 

klaidos  

Bendras klaidų 

skaičius 

10 0 0 0 

9 1 1 1 

8 2 2 2 

7 3 4 4 

6 4 5 5 

5 5 6 7 

4 6 7 9 

3 8 8 12 

2 10 ir daugiau 12 ir daugiau 16 ir daugiau 

 

 

 

 

 

 



 

2 priedas. Testo vertinimas. 

 

Pažymys Teisingai atlikta 

užduočių 

(procentais) 

 Pažymys Taškų skaičius 

(rašinių vertinimui) 

10  (dešimt) 99-100 %  10 52-50 

9    (devyni) 86-98 %  9 49-45 

8    (aštuoni) 76-85 %  8 44-39 

7    (septyni) 61-75 %  7 38-32 

6    (šeši) 46-60 %  6 31-26 

5    (penki) 36-45 %  5 25-20 

4    (keturi) 26-35 %  4 19-15 

3    (trys) 11-25 %  3 14-10 

2    (du) 0-10 %  2 9 ir mažiau 

1    (vienas) Visai nieko nedarė   1  

 
 

 

5 priedas.  Rašinio apimtis. 

 

Klasė Žodžių skaičius Sąsiuvinio psl. 

V 100-120 0,5-1 

VI 120-150 1-1,5 

VII 150-200 1,5-2 

VIII 200-250 2,5 

IX 230-250 2-3 

X 250-300 3 

XI 430-450 3-4 

XII 450-500 3-4 

 

 
Klaidų žymėjimas:  

Ženklas Paaiškinimas Pastabos 

I Rašybos klaida  

v Skyrybos klaida  

gr Gramatikos klaida  

ž Leksikos ir žodyno klaida  

st Stiliaus klaida  

kart Vientisumo klaida Minties kartojimas 

   V Vientisumo klaida Minties šuolis 

f Fakto klaida  

ak Akies klaida  

 

 

 

 

Pastabos:   

 Klaidomis nelaikomi akivaizdūs apsirikimai (pvz. akvykus – atvykus, knyda – knyga); 

 Vietoj vienų skyrybos ženklų padėti kiti, jei tai neprieštarauja taisyklėms; 



 Skyrybos klaida, kaip ir gramatikos, žodyno ar rašybos, laikoma atskira klaida. 

 Mokytojas gali didinti pažymį už originalumą, individualų stilių ir ypač gerą kalbinę raišką. 
 Ta pati rašybos, gramatikos ir žodyno klaida, pasikartojanti net kelis kartus, laikoma viena 

klaida (pvz., žodis grįžti kelis kartus parašytas grvžti). Viena skyrybos klaida laikoma to paties 
įterpinio neskyrimas i r  ta pati citatos skyrybos klaida. 
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