
3 priedas 

Vertinimo tvarka  

Lietuvių kalba 

 

Diktantas 

Diktantas   Klaidų skaičius 

Diktantą parašė puikiai. 

Diktantą parašė labai gerai. 

0 klaidų 

1-1,5 klaidos 

Diktantą parašė gerai. 2-4 klaidos. 

Diktantą parašė patenkinamai. 5-7 klaidos. 

Diktantą parašė silpnai. 8 ir daugiau klaidų. 

 

Vertinant diktantą taisoma, bet klaida nelaikoma: 

1. Klaidos iš neišmoktų  rašybos ir skyrybos taisyklių. 

2. Klaidos rašybos taisyklėmis nepatikrinamuose žodžiuose, jei su tų žodžių rašyba mokiniai 

nebuvo supažindinti. 

3. Akivaizdūs apsirikimai (knyga – knyga), jei apsirikimų diktante trys, jie laikomi viena 

klaida. 

4. Dialogo skyrybos klaida nelaikoma, jei nėra pateikto pavyzdžio (17.7.2.3.6 pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrosios programos). 

5. Jeigu vienoj skyrybos ženklų padėti kiti, jeigu tokia skyryba neprieštarauja taisyklėms. 

 

0,5 taško nuimama: 

1. Dėl netvarkingai parašyto diktanto; 

2. Už neteisingą žodžio kėlimą į kitą eilutę. 

3. 3-4 klasėje, kai pamiršta tekstą pradėti rašyti toliau nuo krašto, pamiršta palikti 

paraštes. 

 

Laikomas viena klaida: 

1. Ta pati rašybos klaida, pasikartojanti tame pačiame žodyje, laikoma viena klaida. 

2. Skyrybos klaidos pažeidžiančios tą pačią taisyklę visiškai vienodos sandaros sakiniuose. 

(pvz.: kreipinio, vienarūšių sakinio dalių skyryba) 

3. Taškai nededami ant i – laikoma viena klaida visame darbe. Taškai nededami ant j – 

laikoma viena klaida visame darbe (jeigu daugiau kaip 3 besikartojančios klaidos). 

 

Kūrybinis  darbas 

1-2 klasėje 

Aukštesnysis lygis Pagrindinis lygis Patenkinamas lygis 

Geba nurodyta arba pasirinkta 

tema taisyklinga kalba sukurti 

rišlų 5 ir daugiau sakinių 

tekstą. 

( 4 taškai) 

Gavus tam tikrą pagalbą 

(pvz.: planą, paveikslėlių 

seriją, klausimus) parašyti 3–

4 sakinių tekstą. Daro rašybos 

klaidų, bet jas nurodžius geba 

išsitaisyti. 

(2-3 taškai) 

Mokytojui padedant, parašyti 

2–3 sakinių tekstą. 

(1 taškas) 

  1-2 klasėje kūrybiniuose darbuose rašybos klaidos neskaičiuojamos. Vertinama vaiko 

kūryba. 

 



3-4 klasėje 

 

 Aukštesnysis lygis Pagrindinis lygis Patenkinamas lygis 

T
u

rin
y
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         1tšk..Tekstas aiškiai ir 

nuosekliai atskleidžia temą, 

1tšk.atsižvelgiant į pateiktą 

užduotį (nėra trūkumų). 
2tšk.Išsamus tekstas, 

kuriame yra samprotavimo 

elementų, išreikšta sava 

nuomonė. Jei tekste pateiktas 

dialogas, jis susijęs su 

dėstoma mintimi. 

(4 taškai) 

 

     Tekstas atitinka temą, 

užduotį, bet yra trūkumų. 

Glaustai pristatomas įvykis, 

bet jis neišplėtotas. Jei tekste 

pateiktas dialogas, jis susijęs 

su dėstoma mintimi, tačiau 

gali būti neišplėstas. Gali 

būti teksto vientisumo ir 

nuoseklumo trūkumų. 

Sakiniai, pastraipos susietos, 

mintys plėtojamos gana 

sklandžiai. Tekstas gana 

rišlus. 

(2-3 taškai) 

      Tekstas (ar jo dalis), 

atitinka temą, atsižvelgiama 

bent į vieną užduoties 

reikalavimą. Teksto apimtis 

nedidelė, tema neišplėtota. 

Pavadinimas atitinka temą. 

( 1 taškas) 

T
ek

sto
 stru

k
tū

ra
 

 

              1tšk.  Tekstas 

nuoseklus ir vientisas: 

siejamos pastraipos, sakiniai, 

mintys plėtojamos aiškiai, 

nuosekliai, sklandžiai. 

1tšk.Sudomina skaitytoją. 

1tšk.Tekstas rišlus. Yra visos 

pasakojimo struktūrinės dalys, 

jos grafiškai išskirtos. 

(3 taškai) 

      Pasakojimo struktūrinės 

dalys pateiktos, jos gali būti 

grafiškai išskirtos. 

(2 taškai) 

     Gali būti minties šuolių, 

vartojami elementarūs 

žodžiai ir frazės (nėra 

vaizdingų žodžių). Daug 

stiliaus trūkumų, 

nemotyvuotų 

pasikartojimų. Neišskirtos  

teksto dalys. 

(1 taškas) 

K
a
lb
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           1 tšk.  Rašoma 

išplėtotais sakiniais. 

1tšk.Kalba aiški ir sklandi, 

logiška ir 1tšk. vaizdinga. 

(3 taškai) 

     Vartojami įvairių rūšių 

sakiniai. Kalba aiški. Yra 

stiliaus (žodyno) trūkumų, 

pasitaiko nemotyvuotų 

pasakojimų. 

(2 taškai) 

      Sakiniai neišplėtoti, gali 

neskirti sakinio ribų, jeigu 

įterpiamas dialogas, 

nepaisoma jo skyrybos. 

(1 taškas) 



 

Puikiai parašytas darbas-14 taškų. 

Labai gerai parašytas darbas- 12-13 klaidų. 

Gerai parašytas darbas- 8-10 taškų. 

Patenkinamai parašytas darbas- 4-7 taškai. 

Silpnai parašytas darbas-0-3 taškai. 

 

Skaitymas  

1-2 klasėje 

 

Puikiai ir labai gerai skaito Gerai skaito Patenkinamai skaito 

Sklandžiai,  tinkamai  

intonuojant  skaito  tekstą ir 

atsako  į apibendrinamuosius 

klausimus. 

Skaito  sakiniais ir atsako  į 

teksto turinio klausimus. 

 Tinkamai (pagal kūrinio 

turinį) intonuojant sakinius 

Skaito žodžiais arba sakiniais 

ir pasirengus (mokytojui 

padedant) atsako  į teksto 

turinio klausimus. 

R
a
šy

b
a

 

1 tšk.  Užrašomas ir 

tinkamai skiriamas dialogas, 

jeigu yra pateiktas dialogo 

rašymo pavyzdys. Galimos 

atsitiktinės 3 tšk.1 – 2 

rašybos  ar skyrybos 

klaidos. 

Rašo be klaidų iš išmoktų 

atvejų. 
Rašo taisyklingai: 

-įsidėmėtinos rašybos žodžius: 

dviese, trise, keturiese, keletas, 

kažkas, žemyn, galbūt, turbūt; 

-sudurtinius žodžius; 

-kitus priebalsių asimiliacijos 

atvejus. 

(4 taškai) 

   2 tšk.   Galimos 3-5 

klaidos iš išmoktų atvejų. Jei 

įterpiamas dialogas, jis 

užrašomas su klaidomis. Tos 

pačios rūšies klaidos 

skaičiuojamos kaip viena 

klaida. 

Yra sisteminių, atsitiktinių 

klaidų, stiliaus trūkumų. 
Rašo taisyklingai: 

-žodžius, kurių rašyba 

nesiskiria nuo taisyklingo 

tarimo; 

-daiktavardžių ir būdvardžių 

vienaskaitos galininką; 

-daiktavardžių ir būdvardžių 

daugiskaitos kilmininką; 

-daiktavardžių vietininką; 

-asmenvardžius ir 

vietovardžius; 

-esamojo ir būtojo kartinio 

laiko veiksmažodžius; 

-paprasčiausius priebalsių 

asimiliacijos atvejus; 

Įsidėmėtinos rašybos žodžius: 

ąsotis, ąžuolas, mįslė, kąsnis, 

tęsinys, aukštyn, atidžiai, drąsa, 

grįžo. 

Kelia žodžius į kitą eilutę. 

Parašo skyrybos ženklus 

sakinio gale; atskiria 

neišplėstines vienarūšes sakinio 

dalis; deda kablelį prieš o, bet, 

tačiau, kad; išskiria kreipinius. 

  Jeigu įterpiamas dialogas, jis 

užrašomas su klaidomis. 

(2-3 taškai) 

      Galimos 6 – 10 klaidos 

iš išmoktų atvejų. Tos 

pačios rūšies klaidos 

skaičiuojamos kaip viena 

klaida. 

Daro daug sisteminių ir 

atsitiktinių rašybos ir 

skyrybos klaidų. Tekstą 

suprasti sunku. 

Neskiria sakinio ribų. 

Jeigu įterpiamas dialogas, 

nepaisoma skyrybos. 

(1 taškas) 

 



 Atpasakoja  pasirinktą teksto 

ištrauką. Paaiškina , kodėl 

pasirinkta teksto dalis įdomi, 

kodėl patiko (arba nepatiko) 

jos kalba (pagrindžia  teksto 

žodžiais). 

 Motyvuoja  knygos 

pasirinkimą, ją perskaito, 

pasako  savo nuomonę. 

Pasako  labiausiai patinkantį 

vaikų rašytoją; argumentuoja, 

kodėl šio rašytojo kūryba 

patinka. 

Apibendrina  to paties žanro 

kūrinius (pvz., pasakyti, kad 

skaitytos pasakos yra apie 

gyvūnus, pasakos be galo ir t. 

t.; mįslės – apie daržoves, 

žmogų ir t. t.; skaitytas 

apsakymas – apie vaikų 

gyvenimą ir kt.). 

 Iš klausos pagal eilučių 

sąskambius skiria  eiliuotą ir 

neeiliuotą kūrinį. 

Apibūdina  prozos kūrinio 

veikėjus ir įvykius. 

 Paseka  ir suvaidina  

pasirinktą pasaką. Raiškiai 

padeklamuoja  pasirinktą 

eilėraštį. 

atpasakoja  pasirinktą neilgą 

teksto ištrauką. 

 Pasirenka  įdomią knygą ir 

perskaito. Pasako  jam 

žinomiausią (labiausiai 

skaitomą) vaikų rašytoją. 

Randa  skaitomame eilėraštyje 

eilučių galūnių sąskambius. 

 Pasako  prozos kūrinio 

veikėjus ir įvykius. 

 Paseka  skaitytą pasaką, 

sakmę. Padeklamuoja  

pasirinktą eilėraštį. 

 

 Mokytojui padedant, 

atkartojant draugus atpasakoja 

patikusią arba mokytojo 

nurodytą neilgą vadovėlyje 

skaityto ir analizuoto teksto 

ištrauką. 

 Mokytojui padedant pasirenka  

knygą, stengiasi  ją perskaityti. 

Pasako , ką šiuo metu skaito. 

Pagal formą atskiria  eiliuotą ir 

neeiliuotą kūrinį. 

 Mokytojui padedant pasako 

prozos kūrinio veikėjus arba 

svarbiausią įvykį. 

 Paseka skaitytos pasakos 

ištrauką. Padeklamuoja  neilgą 

eilėraštį. 

 

3-4 klasėje  

Puikiai ir labai gerai skaito Gerai skaito Patenkinamai skaito 

1. Taisyklingai taria ilgus-

trumpus   garsus.                  

1. Pakankamai taisyklingai 

taria ilgus- trumpus garsus. 

1. Garsų, žodžių tarimą dažnai 

reikia taisyti. 

2. Skaito sklandžiai, 

tinkamu tempu, suklydęs 

pats pasitaiso, tinkamai 

intonuoja sakinius  (?,!,...). 

Skaito vaidmenimis.                                        

2. Beveik visada tinkama 

intonacija skaito  paprastus, 

klausiamuosius, šaukiamuosius 

sakinius. Sudėtingesnius 

žodžius kartais skaito 

pakartotinai. 

2. Skiria sakinio ribas, bet daro 

nemotyvuotas pauzes. Skaito 

nepakankamai atidžiai, 

neintonuoja sakinių (?,!,...)  

Kartais dar skaito skiemenim – 

žodžiais, praleidžia arba 

neteisingai perskaito žodžius. 

3. Pilnai atsako į klausimus, 

geba   analizuoti. Įvardija 

grožinio teksto kalbines, 

menines raiškos priemones 

(sinonimus, antonimus, 

3. Dažniausiai pilnai atsako į 

klausimus iš  perskaityto 

teksto. Randa vieną arba kelias 

grožinio teksto kalbines, 

menines raiškos priemones 

3. Į klausimus atsako nepilnais  

sakiniais. Mokytojui padedant 

įvardija bent vieną grožinio teksto 

kalbinės, meninės raiškos 

priemonę (sinonimus, antonimus, 



vaizdingus žodžius, 

palyginimus, posakius). 

(sinonimus, antonimus, 

vaizdingus žodžius, 

palyginimus, posakius). 

vaizdingus žodžius, palyginimus, 

posakius). 

4. Apibūdina perskaitytą 

knygą. Žino daug lietuvių ir 

užsienio rašytojų. Tekste 

paminėtus įvykius sudėlioja 

iš eilės. Nusako temą ir 

pagrindinę mintį.  Geba 

nuosekliai  atpasakoti. 

4. Apibūdina perskaitytą 

knygą. Žino keletą rašytojų. 

Tekste paminėtus įvykius 

dažniausiai sudėlioja iš eilės. 

Dažnai teisingai nusako 

perskaityto kūrinio temą ir 

pagrindinę mintį. Geba beveik 

nuosekliai atpasakoti.   

4. Ne visada suvokia skaitytą 

tekstą( kai teksto turinys lengvai 

suvokiamas, pasako apie ką jis). 

Pasakojant reikalinga pagalba. 

Tekste tiesiogiai paminėtus 

įvykius sudėlioja iš eilės, kai jie 

pateikti pasirenkamajame 

atsakyme. 

5. Išmoksta ir raiškiai 

padeklamuoja  eilėraštį. 

5. Išmoksta ir bando raiškiai 

padeklamuoti eilėraštį. Kartais 

pakeičia žodžių galūnes. 

5. Sunkiai išmoksta atmintinai. 

Mokytojui padedant deklamuoja 

neraiškiai, keičia žodžius, galūnes. 

 

Lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo testai 

1-4 klasės 

Komentaras Testai. Pupa. Teksto suvokimo testai. Riešutas. Gilė. Procentinė 

išraiška 

Užduotis atliko 

puikiai. 

Užduotis atliko labai 

gerai. 

30 25 20 15 100% 

29-27 24-22,5 19-18 14-13,5 Iki 90% 

Užduotis atliko gerai 26-21 22-17,5 17-14 13-10,5 Iki 70% 

Užduotis atliko 

patenkinamai 

20-12 17-10 13-8 10-6 Iki 40% 

Užduotis atliko silpnai 11 9 7 5 Mažiau nei 

40% 

 

1. Jei mokytojas pateikia savo arba kitus testus, taškus skaičiuoja pagal pateiktą procentinę  

vertinimo išraišką. 

2. Jeigu dviems atliekamiems veiksmams skiriamas 1 taškas, tai teisingai atlikus vieną 

veiksmą skiriama 0,5 taško. 

3. Jeigu 1 taškas skiriamas už kelis veiksmus ( pvz.: 3-5 veiksmai), tai taškas skiriamas, kai 

teisingai atliekami 4-5 veiksmai, 0,5 taško-  2-3 veiksmai, 0 taškų 0-1 veiksmas. 

 

Dailė ir technologijos 

1-2 klasės 

Aukštesnysis lygis Pagrindinis lygis Patenkinamas lygis 

Rodo iniciatyvą siūlydamas 

motyvą, vaizdavimo idėją ar 

techniką, spontaniškai 

perteikia savo kūrybinius 

sumanymus, savarankiškai 

pasirenka dailės technikas ir 

saugiai jas taiko. Laisvai 

komponuoja horizontaliame 

ir vertikaliame lape, taiko 

linijų, dėmių, spalvų ir 

erdvinių formų įvairovę, 

Spontaniškai perteikia savo 

kūrybinius sumanymus, 

išmano pagrindines dailės 

technikas ir saugiai jas taiko. 

Komponuoja horizontaliame 

ir vertikaliame lape, taiko 

linijų, dėmių, spalvų ir 

erdvinių formų įvairovę, 

perteikia savitą ritmą. 

Apipavidalina savo 

kūrinėlius: užrašo metriką 

Spontaniškai atlieka 

mokytojo nurodytas 

užduotis, saugiai taiko 

pasiūlytas grafinės, spalvinės 

ir erdvinės raiškos technikas, 

komponuoja vertikaliame ir 

horizontaliame lape. 

Mokytojui padedant 

apipavidalina savo 

kūrinėlius: užrašo metriką 

(vardą, klasę), pakabina ar 



kuria savitą ir įvairų ritmą. 

Savarankiškai apipavidalina 

savo kūrinėlius: užrašo 

metriką (vardą, pavardę, 

klasę, sukūrimo datą), 

padeda mokytojui surengti 

parodėlę (pakabinti ar 

išdėlioti savo ir kitų mokinių 

darbelius). 

Numato kuriamo gaminio 

gamybos etapus, darbo 

operacijas, atrenka darbo 

priemones, medžiagas, 

organizuoja darbo vietą, 

saugiai, nuosekliai gamina 

kuriamus gaminius; nurodo, 

kuo skiriasi pirminė idėja 

nuo pagaminto gaminio ir 

kuo jis naudingas. 

 

(vardą, pavardę, klasę), 

padeda mokytojui rengti 

parodėlę (pakabinti ar 

išdėlioti darbelius matomoje 

vietoje). 

 

Mokytojui padedant, numato 

kuriamo gaminio darbų seką, 

operacijas, atrenka darbo 

priemones, medžiagas, 

organizuoja darbo vietą, 

saugiai, nuosekliai gamina 

kuriamus gaminius, nurodo, 

kuo skiriasi pirminė idėja nuo 

pagaminto gaminio ir kodėl. 

išdėlioja matomoje vietoje. 

Mokytojui padedant, numato 

kuriamo gaminio gamybos 

etapus, tačiau sunkiai sekasi 

numatyti darbo operacijas; 

atrenka darbo priemones, 

medžiagas. Organizuoja 

darbo vietą, tačiau sunkiai 

sekasi saugiai, nuosekliai 

gaminti numatytus gaminius. 

Mokytojui padedant, nurodo, 

kuo skiriasi pirminė idėja 

nuo pagaminto gaminio ir 

kuo jis naudingas. 

 

3-4 klasės 

 

Aukštesnysis lygis Pagrindinis lygis Patenkinamas lygis 

Rodo iniciatyvą siūlydamas 

kūrinių temas ir kūrybines 

idėjas. Drąsiai vaizduoja 

aplinkos daiktų ir gamtos 

reiškinių savybes, derina 

objektą su fonu. 

Savarankiškai pasirenka ir 

kūrybiškai taiko pagrindines 

dailės technikas ir medžiagų 

jungimo būdus. Pavaizduoja 

toliau ir arčiau esančius, 

vienas kitą užstojančius 

objektus, ieško jų 

pusiausvyros. 

Pasiūlo originalių kūrybinių 

sprendimų, juos skiria 

pasirinktai temai ar progai, 

pasirenka atlikimo techniką. 

Baigęs darbą savarankiškai 

užrašo kūrinio metriką: 

vardą, pavardę, klasę, 

sukūrimo datą, darbo 

pavadinimą, atlikimo 

techniką. Padeda mokytojui 

rengti parodėlę, nupiešia 

skelbimą. Atlieka pasirinktą 

vaidmenį meno akcijose, 

integruotos veiklos 

Savitai perteikia aplinkos 

daiktų ir gamtos reiškinių 

savybes, ieško vaizduojamo 

objekto ir fono jungčių. 

Kūrybiškai taiko pagrindines 

dailės technikas ir medžiagų 

jungimo būdus. Toliau ir 

arčiau esančius, vienas kitą 

užstojančius objektus 

vaizduoja skirtingais 

dydžiais, ieško kūrinio 

pusiausvyros. 

 

Savo kūrybinius sumanymus 

skiria pasirinktai temai ar 

progai, pasiūlo atlikimo 

techniką. Baigęs darbą užrašo 

kūrinio metriką: vardą, 

pavardę, klasę, sukūrimo 

datą, pavadinimą, padeda 

mokytojui pakabinti ar 

išdėlioti darbelius. Atlieka 

pasirinktą vaidmenį meno 

akcijose, integruotos veiklos 

projektuose. 

 

Mokytojui konsultuojant, 

numato kuriamo gaminio 

Spontaniškai atlieka 

mokytojo nurodytas 

užduotis, saugiai taiko 

mokytojo pasiūlytas dailės 

technikas ir medžiagų 

jungimo būdus (segimą, 

klijavimą). 

Mokytojui padedant 

pasirenka kūrinėlio temą. 

Baigęs darbą užrašo metriką: 

vardą, pavardę, klasę, padeda 

mokytojui pakabinti ir 

išdėlioti darbelius. 

 

Tik mokytojui padedant, 

numato kuriamo gaminio 

gamybos etapus, darbo 

operacijas, galimus 

sunkumus; atrenka darbo 

priemones, medžiagas, 

organizuoja darbo vietą, 

saugiai, nuosekliai gamina 

gaminius, atlikęs darbus 

sutvarko darbo vietą, nurodo, 

kuo skiriasi pirminė idėja 

nuo pagaminto gaminio. 

Paaiškina, kuo ir kam 

naudingas pagamintas 



projektuose. 

Organizuoja kuriamo 

gaminio gamybos etapus, 

darbo operacijas, numato 

galimus sunkumus, atrenka 

darbo priemones, medžiagas, 

įrengia darbo vietą saugiai, 

nuosekliai gaminti gaminius, 

atlikęs darbus sutvarko darbo 

vietą. Nurodo, kuo skiriasi 

pirminė idėja nuo pagaminto 

gaminio, kuo ir kam jis 

naudingas. 

gamybos etapus, darbo 

operacijas, galimus 

sunkumus, atrenka darbo 

priemones, medžiagas, 

organizuoja darbo vietą, 

saugiai, nuosekliai gamina 

gaminius, atlikęs darbus 

sutvarko darbo vietą, nurodo, 

kuo skiriasi pirminė idėja nuo 

pagaminto gaminio, kuo ir 

kam jis naudingas. 

gaminys. 

 

Kūno kultūra 

1-2 klasės 

 

Aukštesnysis lygis Pagrindinis lygis Patenkinamas lygis 

Atlieka paprastosios ir 

tiksliosios motorikos 

pratimus pavieniui, poroje 

arba grupėje; atlieka 

pateiktas gimnastikos bei 

lengvosios atletikos 

užduotis; žaidžia judriuosius 

ir sportinius žaidimus pagal 

taisykles; savarankiškai 

pasirenka saugias 

netradicinio fizinio 

aktyvumo formas. 

Rodo iniciatyvą, 

savarankiškai atlieka 

pateiktas užduotis, siekia 

asmeninės pažangos. 

Atlieka paprastosios ir 

tiksliosios motorikos 

pratimus; atlieka lengvosios 

atletikos bei gimnastikos 

užduotis; žaidžia judriuosius 

ir sportinius žaidimus pagal 

taisykles; pasirenka saugias 

netradicinio fizinio aktyvumo 

formas. 

 

Noriai atlieka pateiktas 

užduotis ir stengiasi būti 

fiziškai aktyvus laisvalaikiu. 

Atlieka mankštos pratimus, 

nesudėtingas gimnastikos ir 

lengvosios atletikos 

užduotis; padedant 

mokytojui, žaidžia 

judriuosius ir sportinius 

žaidimus; išbando pateiktas 

saugias netradicinio fizinio 

aktyvumo formas. 

 

  Stengiasi atlikti pateiktas 

užduotis. 

 

                                                    3-4 klasės 

Aukštesnysis lygis Pagrindinis lygis Patenkinamas lygis 

Savarankiškai atlieka 

užduotis; pagal taisykles 

žaidžia judriuosius žaidimus 

su pasirinktais sporto 

įrankiais; žaidžia sportinius 

žaidimus derindamas savo 

veiksmus su komandos 

draugų veiksmais; kryptingai 

pasirenka saugias 

netradicinio fizinio 

aktyvumo formas. 

Stengiasi pažinti fizinio 

aktyvumo formas ir atskleisti 

save fizinėje veikloje. 

Koordinuotai atlieka 

nesudėtingus judesius vietoje 

ir judėdamas; atlieka 

pateiktas gimnastikos ir 

lengvosios atletikos užduotis; 

savarankiškai žaidžia 

judriuosius ir sportinius 

žaidimus pagal taisykles; 

savarankiškai pasirenka 

saugias netradicinio fizinio 

aktyvumo formas. 

 

Noriai atlieka užduotis ir 

siekia asmeninio 

fizinio aktyvumo. 

Atlieka pasirinktus mankštos 

pratimus, pagrindines 

gimnastikos bei lengvosios 

atletikos užduotis; žaidžia 

judriuosius ir sportinius 

žaidimus, renkasi saugias 

netradicinio fizinio 

aktyvumo formas. 

 

Suvokia fizinio aktyvumo 

įtaką sveikatai ir 

darbingumui. 



ANGLŲ KALBA 
 

KLAUSYMAS  

A (aukštesnysis) – detaliai supranta tiesiogiai užduodamus paprastus klausimus, trumpą 3 – 4 

frazių pokalbį arba tekstą iš žinomų žodžių ir gramatinių struktūrų. Supranta ilgesnių monologinių 

tekstų, kuriuose yra nežinomų žodžių, pagrindinę mintį, jei tekstas iliustruotas.  

Pg (pagrindinis) – supranta keletą kartų išklausytus pavienius sakinius iš žinomų žodžių kai 

kalbama aiškiai ir lėtai. Supranta labai trumpą monologinį tekstą.  

Pt (patenkinamas) – sunkiai supranta keletą kartų išklausytus pavienius sakinius iš žinomų žodžių 

kai kalbama aiškiai ir lėtai. Supranta tik atskiras monologinio teksto frazes.  

KALBĖJIMAS  

A (aukštesnysis) – kalba vartodamas ribotą skaičių elementarių žodžių, sakinių, dalyvauja 

pokalbyje mokytojui padedant. Daro pauzes ieškodamas tinkamo žodžio ar gramatinės struktūros, 

ištardamas mažiau žinomus žodžius ar pataisydamas savo klaidas.  

Pg (pagrindinis) – kalba vartodamas keletą elementarių žodžių ir „taip“ arba „ne“ tipo sakiniais. 

Paklausia ir atsako į klausimus mokytojui padedant. Kalbėdamas sieja žodžius elementariomis 

žodžių jungimo priemonėmis (pavyzdžiui, „ir“, „bet“, „tada“).  

Pt (patenkinamas) – sunkiai kalba vartodamas keletą elementarių žodžių ir „taip“ arba „ne“ tipo 

sakiniais. Sunkiai paklausia ir atsako į klausimus mokytojui padedant. Nevartoja elementarių žodžių 

jungimo priemonių (pavyzdžiui, „ir“, „bet“, „tada“).  

SKAITYMAS  

A (aukštesnysis) – supranta tekstą programos temomis ir situacijomis susidedantį iš žinomų žodžiu 

ir frazių, žinomų gramatinių struktūrų. Randa reikiamą informaciją nedidelės apimties tekstuose, 

kuriuose yra keletas nežinomų žodžių. Skaitydamas geba naudoti žodynėlį.  

Pg (pagrindinis) – supranta vaizdine informacija paremtą tekstą, kurio žodžiai ir gramatinės 

struktūros yra žinomi. Tekstą skaito po vieną frazę, po keletą kartų perskaito atskiras frazes ar 

teksto dalis.  

Pt (patenkinamas) – sunkiai supranta vaizdine informacija paremtą tekstą, kurio žodžiai ir 

gramatinės struktūros yra žinomi. Skaito tekstą po vieną žodį. 

 RAŠYMAS  

A (aukštesnysis) – remiantis pavyzdžiu rašo trumpus tekstus trumpais, elementariais sakiniais, 

sujungtais paprastais jungiamaisiais žodžiais, tokiais kaip „ir“, „tada“, „bet“, „arba“. Rašydamas 

taiko žinomas gramatines struktūras.  

Pg (pagrindinis) – rašo pavienius išmoktus žodžius ir sakinius. Gali parašyti labai trumpą tekstą, 

susidedantį iš žinomų žodžių ir frazių.  

Pt (patenkinamas) – rašo pavienius išmoktus žodžius ir sakinius.  

 

Testų raštu 

vertinimas: 

Lygmenys  

15 taškų  30 taškų  60 taškų  

A (aukštesnysis)  15 tšk. – 14 tšk.  30 tšk. – 27 tšk.  60 tšk. – 54 tšk.  

P (pagrindinis)  13 tšk. – 7 tšk.  26 tšk. – 18 tšk.  53 tšk. – 28 tšk.  

Pt (patenkinamas)  6 tšk. – 4 tšk.  17 tšk. – 8 tšk.  27 tšk. – 16 tšk.  

Nepasiektas 

patenkinamas  

3 ir mažiau taškų.  7 ir mažiau taškų.  15 ir mažiau taškų.  

                  

 

 

 

 

 

 



4 priedas 

PLUNGĖS AKADEMIKO ADOLFO JUCIO PROGIMNAZIJOS 

                                  IV  klasės mokinio (ės).................................. 

                            PRADINIO UGDYMO  PROGRAMOS BAIGIMO 

                     PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS  VERTINIMO APRAŠAS 

 

 

DALYKAS PASIEKIMAI 
PASIEKIMŲ 

LYGIS 

Dorinis 

ugdymas 

Moka pagrindines maldas, liturgines šventes, jų esmę, 

prasmę. 

 

PP 

Lietuvių kalba 

Kalbos vartojimo; sociokultūrinės ir kalbos žinios yra 

išsamios. Įsidėmi visą reikiamą faktinę informaciją. Laikosi 

pagrindinių kalbos etiketo reikalavimų. Vartoja tinkamus 

kalbėjimo situacijai žodžius, pakankamai taisyklingas 

elementarias gramatikos konstrukcijas. Skaito pakankamai 

greitai ir sklandžiai mokymosi tikslais ir savo malonumui. 

Laikosi esminių teksto struktūros ir komponavimo 

reikalavimų. Rašydama beveik nedaro klaidų. Beveik nedaro 

klaidų taikydama elementarias skyrybos taisykles. 

Savarankiškai planuoja savo veiklą. Nori tobulėti; labai 

stengiasi siekdama gerų rezultatų. 

Aukštesnysis 

Anglų kalba 

Supranta, kai kalbama bendrine kalba lėtai ir aiškiai. 

Supranta ilgesnių tekstų, kuriuose yra nežinomų žodžių, 

pagrindinę mintį ir kai kurias detales, jei tekstas yra 

iliustruotas. Kalba vartodama išmoktus paprastus sakinius. 

Dalyvauja elementariame pokalbyje, jei pašnekovas padeda; 

taria aiškiai, pakartoja, perfrazuoja. Supranta tekstą, kurio 

gramatinė struktūra yra žinoma. Supranta teksto temą, 

pagrindinę informaciją. Skaitydama geba naudotis žodynu. 

Rašo trumpus tekstus trumpais sakiniais. 

Aukštesnysis 

Matematika 

Supranta visas pagrindines žinias; be klaidų atlieka 

standartines matematines procedūras. Teisingai supranta 

įvairiais būdais pateiktas nesudėtingų uždavinių sąlygas. 

Nustato ne tik pagrindinius, bet ir smulkesnius objektų bei 

reiškinių sąryšius ar dėsningumus. Pasirenka tinkamas ir 

racionalias problemų sprendimo strategijas, paaiškina 

uždavinio sprendimą. Aktyviai dalyvauja mokymosi procese. 

Aukštesnysis 

Pasaulio 

pažinimas 

Apibendrina pagrindinę informaciją, padaro išvadas. Geba 

iškelti problemą ir numatyti jos sprendimo būdus. 

Savarankiškai geba atlikti paprastus stebėjimus, rasti 

reikiamą informaciją. Samprotauja ir diskutuoja grupėje; 

geba dalytis sumanymais. Susitelkia ilgam ir kryptingam 

darbui; siekia geriausio rezultato. Siekia konstruktyviai 

spręsti problemas, siekia tarpusavio supratimo; domisi 

naujais dalykais. 

Aukštesnysis 



Muzika 

Išraiškingai vienas padainuoja mokytojo pasiūlytą 

sudėtingesnę dainą iš paruošto repertuaro. Noriai dalyvauja 

klasės ir (ar) mokyklos renginiuose, užklasinėje muzikinėje 

veikloje. Įdėmiai klausosi muzikos kūrinių ir nusako 

išraiškos priemones, atlikėjų sudėtį dominuojančius 

instrumentus. Nagrinėja ir vertina įvairiose erdvėse 

skambančią muziką, palygina. Apibūdina įvairioms 

gyvenimo situacijoms tinkamą muzikinį foną. 

Aukštesnysis 

Dailė ir 

technologijos 

Pasirenka ir kūrybiškai taiko pagrindines dailės technikas. 

Aptaria dailės šakų skirtumus. Noriai dalyvauja kūrybinėje 

grupėje, pasisiūlo jai vadovauti. Nustato, kokios informacijos 

reikės projekto idėjai įgyvendinti. Nurodo kaip taupiai, 

kūrybingai panaudoti medžiagas. Organizuoja kuriamo 

gaminio gamybos etapus. 

Aukštesnysis 

Kūno kultūra 

Domisi ir žino apie sporto šakas, įvairias fizinio aktyvumo 

formas. Savarankiškai atlieka užduotis; pagal taisykles 

žaidžia judriuosius žaidimus; žaidžia sportinius žaidimus 

derindamas savo veiksmus su komandos draugų veiksmais. 

Stengiasi atskleisti save fizinėje veikloje. 

Aukštesnysis 

Šokis 

Išraiškingai atlieka keletą susijusių šokių žingsnių derinių ar 

šokių ir juos įvardija. Atpažįsta ir išvardija keletą šoktų ar 

stebėtų šokių, palygina ir nurodo pagrindinius skirtumus ir 

panašumus. Aktyviai dalyvauja klasės, mokyklos 

renginiuose. Pasirenka šokio veiklą, kuri geriausiai sekasi ar 

patinka. 

Aukštesnysis 

 

 

 

 

Klasės mokytoja  ...................................................                  ................................... 

                              ( parašas ) 

 

Mokinio tėvai ( globėjai ) ......................................                  ................................... 

         ( parašas ) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLUNGĖS AKADEMIKO ADOLFO JUCIO PROGIMNAZIJOS 

IV  klasės mokinio (ės) ................................ 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMO   

PASIEKIMŲ  IR PAŽANGOS VERTINIMO APRAŠAS 

 

DALYKAS PASIEKIMAI 

PASIEKIMŲ 

LYGIS 

Dorinis 

ugdymas 

Moka pagrindines maldas, liturgines šventes, jų esmę, 

prasmę. 
PP 

Lietuvių kalba 

Kalbos vartojimo, sociokultūrinės ir kalbos žinios yra 

pakankamos. Įsidėmi pagrindinę faktinę informaciją. 

Stengiasi laikytis pagrindinių kalbos etiketo reikalavimų. 

Skaito sklandžiai, mokymosi tikslais ir savo malonumui, 

moka naudotis žodynu. Rašo atsižvelgdama į nurodytą 

rašymo tikslą ir situaciją. Kartais klysta rašydama. Taiko 

elementarias skyrybos taisykles, tačiau daro klaidų. 

Padedama gali planuoti ir apmąstyti savo veiklą. Stengiasi 

mokytis individualiai ir su grupe. Dažniausiai pasitiki 

savimi. 

Pagrindinis 

Anglų kalba 

Detaliai supranta trumpą 3-4 frazių pokalbį ar tekstą; 

supranta tekstų, kuriuose yra nežinomų žodžių, pagrindinę 

mintį, jei tekstas iliustruotas. Kalba vartodama ribotą 

skaičių elementarių žodžių ir sakinių. Dalyvauja 

elementariame pokalbyje mokytojui padedant. Supranta 

tekstą, susidedantį iš žinomų žodžių ir frazių. Skaitydama 

geba naudotis žodynėliu. Gali parašyti labai trumpą tekstą. 

Pagrindinis 

Matematika 

Atlikdama standartines matematines procedūras, nedaro 

esminių klaidų. Teisingai supranta paprastų įvairaus 

konteksto praktinio ir matematinio turinio uždavinių 

sąlygas. Nustato tik pagrindinius reiškinių sąryšius ar 

dėsningumus. Pasirenka ne visai racionalias problemų 

sprendimo strategijas. Supranta matematikos mokymosi 

svarbą; teigiamai vertina savo ir kitų daromą pažangą. 

Pagrindinis 

Pasaulio 

pažinimas 

Nusako pagrindinę temos mintį; palygina pagrindinę 

informaciją. Geba nusakyti problemą ir numatyti jos 

sprendimo būdą. Geba naudotis schemomis, lentelėmis, 

žemėlapiu, gaubliu. Supranta ir nagrinėja nesudėtingą 

informaciją. Sutelkia dėmesį, reikalingą užduočiai atlikti. 

Noriai dalyvauja bendroje veikloje. 

Pagrindinis 

Muzika 

Išraiškingai vienas padainuoja nesudėtingą pasirinktą 

dainą. Noriai dalyvauja klasės ir mokyklos kultūriniuose 

renginiuose. Susikaupęs ir įdėmiai klausosi muzikos 

kūrinių ir nusako išraiškos priemones. Apibūdina įvairioms 

gyvenimo situacijoms tinkamą muzikinį foną. Išsako savo 

nuomonę apie muziką. 

 

Pagrindinis 

Dailė ir 

technologijos 

Kūrybiškai taiko pagrindines dailės technikas; aptaria 

dailės kūrinių skirtumus. Dalyvauja kūrybinėje grupėje. 
Pagrindinis 



Naują patirtį sieja su tuo, ko jau mokėsi. Paaiškina, kuo 

skiriasi pirminė idėja nuo pagaminto gaminio. Tikslingai 

panaudoja mokytojo pateiktą informaciją. Mokytojui 

padedant, nurodo medžiagų savybes ir kaip jas taikyti 

kuriant gaminį. Mokytojui konsultuojant, numato kuriamo 

gaminio gamybos etapus. 

Kūno kultūra 

Žino pagrindines sporto šakas, fizinio aktyvumo formas. 

Koordinuotai atlieka nesudėtingus judesius vietoje ir 

judant. Savarankiškai žaidžia judriuosius ir sportinius 

žaidimus pagal taisykles. Noriai atlieka užduotis ir siekia 

asmeninio fizinio aktyvumo. 

Pagrindinis 

Šokis 

Atlieka keletą susijusių šokio žingsnių derinių ir (ar) šokių 

ir juos įvardija. Atpažįsta ir išvardija 1-2 šoktus ar stebėtus 

žaidimus, ratelius, šokius, juos palygina. Dalyvauja klasės, 

mokyklos šventėse, renginiuose. Pasirenka šokio veiklą, 

kuri labiausiai patinka. 

Pagrindinis 

 

 

 

 

 

Klasės mokytoja  ...................................................           ................................... 

                    ( parašas ) 

 

Mokinio tėvai ( globėjai ) ......................................           ................................... 

                    ( parašas ) 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLUNGĖS AKADEMIKO ADOLFO JUCIO PROGIMNAZIJOS 

IV klasės mokinio (ės) ................................ 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMO   
PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS  VERTINIMO APRAŠAS 

 

DALYKAS PASIEKIMAI 
PASIEKIMŲ 

LYGIS 

Dorinis 

ugdymas 

Moka pagrindines maldas, liturgines šventes, jų esmę, prasmę. 
PP 

Lietuvių kalba 

Kalbos vartojimo, sociokultūrinės ir kalbos žinios patenkinamos. 

Įsidėmi kai kurią faktinę informaciją. Bando laikytis pagrindinių 

kalbos etiketo reikalavimų. Vartoja skurdų žodyną. Skaito lėtai ir 

tik mokymosi tikslais. Rašo iš dalies atsižvelgdamas į nurodytą 

rašymo tikslą ir situaciją. Rašydamas daro nemažai rašybos 

klaidų. Beveik nesilaiko elementarių skyrybos taisyklių. 

Kontroliuojamas planuoja savo veiklą. Mokosi, tik jeigu yra 

sudominamas. 

Patenkinamas 

Anglų kalba 

Supranta 2-3 frazių pokalbį ir trumpą tekstą. Gali vartoti tik 

išmoktas frazes ir sakinius. Paklausia ir atsako į klausimus 

mokytojui padedant. Supranta vaizdine informacija paremtą 

tekstą. Perskaito atskiras frazes ar teksto dalis. Rašo pavienius 

išmoktus žodžius ir sakinius. 

Patenkinamas 

Matematika 

Atlikdamas standartines matematines procedūras dažnai klysta. 

Teisingai supranta paprasčiausių uždavinių, pateiktų įprastame 

kontekste, sąlygas. Atpažįsta ir nagrinėja tik atskiras tiriamojo 

klausimo detales. Gauto atsakymo ar išvados neargumentuoja. 

Būdingas menkas pasitikėjimas savo jėgomis, ribotas 

domėjimasis matematika. 

Patenkinamas 

Pasaulio 

pažinimas 

Atpažįsta pagrindines nagrinėjamos temos sąvokas. Mokytojui 

padedant geba įvertinti savo turimas žinias; atlikti paprastus 

stebėjimus. Supranta paprastą informaciją. Ne visada tinkamai 

organizuoja savo laiką. Paragintas dalyvauja bendroje veikloje. 

Patenkinamas 

Muzika 

Padainuoja mokytojo pasiūlytą balso ypatumus atitinkančią 

dainelę. Muzikos klausymuisi dėmesį sukaupia fragmentiškai. 

Savais žodžiais paaiškina kūrinio nuotaiką. Pasako mėgstamą 

atlikėją ar kūrinį. 

Patenkinamas 

Dailė ir 

technologijos 

Spontaniškai atlieka mokytojo nurodytas užduotis. Pakviestas 

dalyvauja kūrybinės grupės veikloje. Mokytojui padedant nusako 

gamybos įgyvendinimo etapus; stebi aplinką ir procesus joje. 

Mokytojui padedant nurodo kaip taupiai, kūrybingai panaudoti 

medžiagas. Tik mokytojui padedant numato kuriamo gaminio 

gamybos etapus. 

Patenkinamas 

Kūno kultūra 

Žino keletą sporto šakų. Atlieka pasirinktus mankštos pratimus; 

žaidžia judriuosius ir sportinius žaidimus. Suvokia fizinio 

aktyvumo įtaką sveikatai ir darbingumui. 

Patenkinamas 

Šokis 

Atlieka keletą paskirų šokio žingsnių, bet negali jų įvardyti. 

Atpažįsta ir pasako šoktą ar matytą žaidimą, ratelį, šokį. Vangiai 

dalyvauja renginiuose. 

Patenkinamas 

 

Klasės mokytoja  ...................................................                                     ...................................

                          ( parašas ) 
 

 

Mokinio tėvai ( globėjai ) ......................................                 .................................. 

                          ( parašas ) 



5 priedas 

ĮSIVERTINIMO ANKETA 

 

(Vardas, pavardė, klasė, metai) 

Nuostatos, gebėjimai, pastangos Įsivertinimas * Pastabos 

 (tėvų, mokytojų) I pusmetis II pusmetis 

Suprantu, kodėl svarbu mokytis 

 

   

Esu patenkintas savo mokymosi rezultatais 

 

   

Pamokose stropiai dirbu, netrukdau 

kitiems 

   

Visada turiu pamokai reikalingas 

priemones, dėviu uniformą 

   

Laiku ir stropiai atlieku visus namų darbus 

 

   

Nevėluoju į pamokas, nepraleidžiu jų be 

pateisinamos priežasties 

   

Jaučiuosi saugus klasėje, draugiškai 

bendrauju su mokiniais ir mokytojais 

   

Aktyviai dalyvauju klasės, mokyklos 

renginiuose 

   

Per pertraukas ir po pamokų elgiuosi 

drausmingai, laikausi tvarkos 

   

 

*  3 – gerai (esu patenkintas savo rezultatais)   

    2  –  patenkinamai (rezultatai pablogėjo, norėčiau pasiekti daugiau)   

    1  –  prastai (reikia pagalbos) 

 

Mano siekiai, tikslai:  

 

Per II pusmetį stengsiuosi 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Kitais mokslo metais 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Mokinio v., pavardė, parašas 

 Klasės auklėtojo v., pavardė, parašas 


