
VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJA 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ VERTINIMO METODIKA 

2019–2020 m. m. 

1. Vertinimo planavimas:  

1.1. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu, vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ĮSAK-2433 (Suvestinė redakcija nuo 2016-09-

01), Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 

(Suvestinė redakcija nuo 2016-09-01), Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis (priedas 

Nr. 7), patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. 

įsakymu Nr. V-269 (Suvestinė redakcija nuo 2016-09-01), Informacinių technologijų brandos 

egzamino programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

liepos 1 d įsakymu Nr. V-1197 (Suvestinė redakcija nuo 2016-01-07). 

1.2. Vertinimas planuojamas taip, kad būtų stebimi bei vertinami mokinių turimos teorinės žinios, 

darbo kompiuteriu ir taikomosiomis programomis praktiniai įgūdžiai, problemų sprendimo, 

komunikavimo bei mokėjimo mokytis gebėjimai.  

1.3. Sudarant ilgalaikius planus numatomas preliminarus vertinamų darbų skaičius: 

5 klasės: 

per metus mokinys gauna: 

 bent vieną kaupiamąjį pažymį; 

 bent penkis pažymius už atsiskaitomuosius darbus. 

6 klasės: 

per metus mokinys gauna: 

 bent vieną kaupiamąjį pažymį; 

 bent penkis pažymius už atsiskaitomuosius darbus. 

7 klasės: 

per metus mokinys gauna: 

 bent vieną kaupiamąjį pažymį; 

 bent penkis pažymius už atsiskaitomuosius darbus. 

I gimnazijos klasės: 

per metus mokinys gauna: 

 bent vieną kaupiamąjį pažymį; 

 bent penkis pažymius už atsiskaitomuosius darbus. 

II gimnazijos klasės: 

per metus mokinys gauna: 

 bent vieną kaupiamąjį pažymį; 

 bent penkis pažymius už atsiskaitomuosius darbus; 

 pažymį už baigiamąjį kurso darbą (žr. priedą Nr. 1 ir priedą Nr. 2). 

III gimnazijos klasės: 

per metus mokinys gauna: 

 bent vieną kaupiamąjį pažymį; 

 bent penkis pažymius už atsiskaitomuosius darbus. 

IV gimnazijos klasės: 

per metus mokinys gauna: 
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 bent vieną kaupiamąjį pažymį; 

 bent penkis pažymius už atsiskaitomuosius darbus; 

2. Vertinimo organizavimas:  

2.1. Vertinimas ir įvertinimas atliekamas pagal Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus 

2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-141, Vilniaus Gabijos gimnazijos atsiskaitomųjų darbų 

rašymo reglamentavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus 

2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-139, Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių 

individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus 

Gabijos gimnazijos direktoriaus 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-109 (Vilniaus Gabijos 

gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-144 redakcija), IT mokytojų 

parengtą vertinimo metodiką, aprobuotą matematikos ir IT metodinės grupės posėdyje 2019 m. 

rugpjūčio 29 d. (protokolo Nr. 11). 

3. Vertinimas 5–7 ir I–IV gimnazijos klasėse: 

3.1. Kiekvienoje pamokoje taikomas formuojamasis ugdomasis vertinimas.  

3.2. Kaupiamąjį vertinimą sudaro mokinio 2–3 kaupiamųjų darbų įvertinimų suma, konvertuojama 

į pažymį. Kaupiamuoju vertinimu vertinama mokinio veikla per pamokas ar popamokinėje 

projektinėje veikloje:  

 teorijos apklausa; 

 praėjusios pamokos temos apklausa (testo atlikimas ir/arba praktinių užduočių atlikimas); 

 darbas grupėje; 

 darbas klasėje (praktinių užduočių atlikimas); 

 aktyvus dalyvavimas pamokoje (argumentuoti atsakymai, praktinių užduočių atlikimas); 

 tvarkingi užrašai sąsiuvinyje; 

 dalyvavimas IT konkursuose. 

3.3. Atsiskaitomojo darbo (kontrolinio, savarankiško, bandomojo darbo, apklausos raštu) metu 

tikrinamos ir vertinamos esminės kompiuterijos sąvokos, apibrėžimai, praktiniai darbo 

kompiuteriu ir taikomosiomis programomis gebėjimai.  

3.4. Į atsiskaitomąjį darbą yra įtraukiamos įvairaus sunkumo užduotys, orientuotos į patenkinamąjį, 

pagrindinį ir aukštesnįjį mokinių pasiekimų lygį.  

3.5. Atsiskaitomuosiuose darbuose nurodomas maksimalus užduočiai / klausimui skirtų taškų 

skaičius (mokinys atlikdamas užduotį žino maksimalų taškų skaičių).  

3.6. Patenkinamas įvertinimas rašomas, jei mokinio pasiekimai atitinka pagrindinio / vidurinio 

ugdymo IT bendrosiose programose aprašytą turinio minimumą. 

3.7. Atsiskaitomieji darbai vertinami pagal tų užduočių vertinimo normas taškais, o po to pagal 

skalę konvertuojami į pažymius. Mokytojai, rašydami pažymį už atsiskaitomąjį darbą, kurio 

užduotys vertinamos taškais, vadovaujasi šia lentele: 

Lygis Teisingų atsakymų apimtis procentais Pažymys 

Aukštesnysis 100–91  10 

90–80 9 

Pagrindinis 79–70 8 

69–60 7 
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59–50 6 

Patenkinamas 49–40 5 

39–26 4 

Nepasiektas 

patenkinamas 

25–16 3 

15–0 2 

Už neatsiskaitytą darbą / Užduotys nepradėtos 

atlikti / Mokinys naudojosi išmaniosiomis ar 

kitomis neleistinomis priemonėmis 

1 

Pastabos.  

 Normos gali būti šiek tiek koreguojamos atsižvelgiant į konkrečią situaciją. 

 Mokinio, nedalyvavusio atsiskaitomajame darbe ir neatsiskaičiusio vėliau, pasiekimai 

vertinami pagal Vilniaus Gabijos gimnazijos atsiskaitomųjų darbų rašymo tvarką, 

patvirtintą 2019 m.  rugpjūčio 22 d. Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus įsakymu 

Nr. V-139. 

3.8. Ištaisius ir įvertinus darbus organizuojamos darbų analizės pamokos:  

 pri(si)menami vertinimo kriterijai; 

 aptariami pasiekti rezultatai ir būdingiausios klaidos, jų likvidavimo būdai; 

 analizuojami, taisomi darbai; 

 pildoma individualios pažangos stebėjimo forma;  

 teikiama mokymosi pagalba (pagal poreikį). 

 su mokiniu, gavusiu neigiamą įvertinimą, aptariamos priežastys, numatomi spragų 

likvidavimo būdai, teikiamos rekomendacijos. 

3.9. Namų darbai pažymiu nevertinami, išskyrus mokytojo numatytą kaupiamąjį vertinimą. Tris 

kartus mokiniui neatlikus namų darbų, kiekvieną kartą elektroniniame dienyne įrašoma 

atitinkama pastaba, ketvirtą kartą – į dienyną įrašomas įvertinimas „1“ (vienetas) ir komentaras 

„Pažymys už sistemingą namų darbų neatlikimą“. 

3.10. IV gimnazijos klasėje bandomojo egzamino mokinių darbai vertinami pagal valstybinio 

egzamino vertinimo lenteles ir rašomas vienas pažymys. 

3.11. III–IV gimnazijos klasėse moduliai vertinami „įskaityta“ / „neįskaityta“. 

3.11.1. Dalyko modulis įskaitytas, jei per pusmetį mokinys dalyvavo daugiau kaip 70 procentų 

pamokų ir atliko visas mokytojo skirtas užduotis.  

3.11.2. Mokinys, praleidęs daugiau kaip 30 procentų modulio pamokų, bet mažiau nei 

50 procentų modulio pamokų, pusmečio pabaigoje rašo įskaitinį darbą iš viso pusmečio 

modulio programos. Darbas įskaitomas surinkus ne mažiau nei 30 procentų visų taškų. 

3.11.3. Dalyko modulis neįskaitytas, jei mokinys praleido 50 ir daugiau procentų modulio 

pamokų. 

__________________________________ 
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Informacinių technologijų žinių ir 

gebėjimų vertinimo metodikos 

1 priedas 

 

II GIMNAZIJOS KLASIŲ PASIRENKAMOJO MODULIO  

„PROGRAMAVIMO PRADMENYS C++ KALBA“  

BAIGIAMOJO DARBO VERTINIMAS 

Nr. Vertinimo kriterijai Aprašas Taškai 

1.  Iškelti tikslus. Savarankiškai kelia klausimus, formuluoja 

užduotį 

1 

2 

Savarankiškai pasirenka sprendimo būdus. 1 

2.  Planuoja išteklius. Savarankiškai pasirenka išteklius užduočiai 

spręsti, analizuoja problemą, modeliuoja 

sprendimo būdus. 

4 

4 
Randa atsakymus į paprastus klausimus 

įvairiuose šaltiniuose, naudoja analogijas. 

2 

3.  Sudaryti darbų 

tvarkaraštį. 

Savarankiškai planuoja veiklą užduočiai spręsti. 4 

4 
Atlieka paprastas užduotis naudodamasis 

mokytojo pagalba. 

2 

4.  Duomenų tipų 

naudojimas. 

Programoje naudojami duomenys atitinka 

užduoties sąlygą 

2 

2 
Programoje naudojami duomenys atitinka 

užduoties sąlygą iš dalies. 

1 

5.  Naudojami 

veiksmai. 

Teisingai suvedami pradiniai duomenys. 1 
2 

Teisingai išvedami rezultatai 1 

6.  Naudojamos 

konstrukcijos. 

Teisingi priskyrimo sakiniai 1 

6 
Teisinga veiksmų seka. 1 

Teisingas sąlyginis sakinys 2 

Teisingas ciklas 2 

7.  Algoritmų 

naudojimas. 

Programoje naudojamas algoritmas, tinkantis 

pasirinktai problemai spręsti 

1–6 
6 

8.  Atliekami 

aritmetiniai 

veiksmai. 

Atliekami veiksmai su sveikaisiais / realiaisiais 

skaičiais 

1–4 

4 

9.  Programos 

testavimas. 

Tinkamai parinkti kontroliniai duomenys. 2 
2 

Tik dalis kontrolinių duomenų  tinka. 1 

10.  Programos struktūra. Tinkama antraštė 1 

4 
Aprašyti kintamieji 1 

Išskirta pagrindinė programos dalis 1 

Yra programos pabaiga 1 

11.  Programavimo 

kultūra. 

Kintamųjų vardai parinkti prasmingai 1 

4 
Tinkami komentarai 1 

Programa parašyta laikantis kultūros 

reikalavimų 

2 

Vertinimas taškais 40 
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Informacinių technologijų žinių ir 

gebėjimų vertinimo metodikos 

2 priedas 

II GIMNAZIJOS KLASIŲ PASIRENKAMOJO MODULIO  

„TINKLALAPIŲ KŪRIMO PRADMENYS“  

BAIGIAMOJO DARBO VERTINIMAS 

 

Nr. 
Vertinimo 

kriterijai 
Aprašas Taškai 

1.  Iškelti tikslus. Savarankiškai kelia klausimus, formuluoja užduotį 1 
2 

Savarankiškai pasirenka sprendimo būdus. 1 

2.  Planuoja išteklius. Savarankiškai pasirenka išteklius užduočiai spręsti, 

analizuoja problemą, modeliuoja sprendimo būdus. 

4 

4 
Randa atsakymus į paprastus klausimus įvairiuose 

šaltiniuose, naudoja analogijas. 

2 

3.  Sudaryti darbų 

tvarkaraštį. 

Savarankiškai planuoja veiklą užduočiai spręsti. 4 

4 Atlieka paprastas užduotis naudodamasis mokytojo 

pagalba. 

2 

4.  Svetainės kūrimas 

ir teksto 

pateikimas. 

Svetainė sudaro ne mažiau kaip trys tinklalapiai, 

kuriuos sieja pradžios tinklalapis. 

1 

14 

Pradžios tinklalapyje pateikiama tema, nurodytas 

autorius ir autorių teisių ženklas. 

1 

Svetainės turinys atitinka pasirinktą temą 1–2 

Pateiktas tekstas yra be rašybos ir skyrybos klaidų 1–2 

Naudojamos teksto šrifto ir stiliaus gairės 1–2 

Naudojami dviejų lygių antraščių stiliai 2 

Naudojamas numeruotas/ženklintas sąrašas 2 

Naudojama lentelė, sudaryta mažiausiai iš 3 

stulpelių ir 3 eilučių. 

2 

5.  Svetainės grafiniai 

objektai ir saitai. 

Svetainėje pateikti keli mokinio sukurti grafiniai 

objektai 

1–2 

9 

Svetainėje išlaikytos teksto ir grafinių elementų 

proporcijos 

1 

Svetainės saitai yra veikiantys 1–2 

Svetainės saitai atitinka svetainės logiką 1–2 

Svetainėje naudojamas bent vienas saitas į kitą 

interneto svetainę 

2 

6.  Leidinio dizaino 

stilius 

Parinktas vienodas pagrindinio teksto dydis ir šriftas 2 

6 
Naudojamas vienodas antraščių stilius 2 

Naudojami vienodo stiliaus puošybiniai elementai 2 

7.  Svetainės 

viešinimas. 

Sukurtas aplankas, kuriame sudėti visi svetainės 

failai 

1 
1 

Vertinimas taškais 40 

 


