
PRIEDAS NR.1  

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOSE 

TVARKA 

1. Pažymiu vertinamos užduotys, kurios padeda nustatyti, kaip mokinys išmoko tam tikrą temą 

(pvz., kontrolinis darbas baigus temą), kaip jam sekasi ugdytis tam tikrus gebėjimus (pvz., rašinys 

ar teksto suvokimas). 

2. I ir II klasių mokinių rašymo užduotys vertinamos pagal paskutinių metų PUPP vertinimo 

instrukciją. 

3. III ir IV klasių mokinių rašymo užduotys vertinamos pagal mokyklinio arba brandos egzamino 

rašinių vertinimo normas. 

4. Atsiskaitomiesiems darbams skirtuose testuose nurodomas maksimalus užduočiai/klausimui 

skirtų taškų skaičius (mokinys atlikdamas testą žino maksimalų taškų skaičių). 

5.Siekiant stebėti ir vertinti visų kalbinės veiklos rūšių gebėjimų ugdymąsi,  mokytojai planuoja 

vertinimą taip, kad per pusmetį I ir II kl. mokinys gautų bent 2 pažymius už skaitymo užduotis, 2 

pažymius už rašymo užduotis, 1 pažymį už kalbėjimo ir klausymosi užduotis, 2 pažymius už kalbos 

vartojimo ir nagrinėjimo užduotis. III ir IV kl. mokinys gautų bent 3 pažymius už rašymo užduotis, 

1 pažymį už kalbėjimo ir klausymosi užduotis, 2 pažymius už kalbos vartojimo ir nagrinėjimo 

užduotis. 

6. Už atskiras fragmentiškas, nedidelės apimties  užduotis pažymiai į dienyną nerašomi. Mokytojas 

gali rašyti vieną pažymį už kelias tokio pobūdžio užduotis. 

7. Rašydami kūrybinius darbus mokiniai gali naudotis tik žodynais, o nesąžiningai atliktas darbas, 

kai naudojamasi telefonu, internetu, nusirašoma, netaisomas ir vertinamas vienetu. 

8. Rekomenduojama diktantus ir žodžių diktantus vertinti pagal šias normas: 

 

Pažymys Diktanto 

rašybos 

klaidos 

Diktanto 

skyrybos 

klaidos 

Bendras 

klaidų 

skaičius 

Žodžių 

diktanto 

klaidų skaičius 

10 1 1 1 1 

9 1 2 2 2 

8 2 3 3 3 

7 4 5 5 4 

6 5 6 7 5 

5 6 8 9 6 

4 8 10 11 8 

3 10 12 15 10 

2 12 15 19 12 

1 13 ir daugiau 16 ir daugiau 20 ir daugiau 13 ir daugiau 

 

Klasė Diktanto žodžių skaičius Žodžių diktanto žodžių skaičius 

I 150-170 40-45 

II 170-190 45-50 

 

______________________________________________________________ 


