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1. Vertinimo planavimas: 

1.1. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu, remiantis Bendrosiomis 

programomis, PUPP ir brandos egzaminų reikalavimais, Lietuvių kalbos ir literatūros  pagrindinio 

ugdymo programos Mokinių darbų vertinimo aprašu ir Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu. 

1.2. Sudarant ilgalaikius planus numatomas preliminarus vertinamų darbų skaičius.  

1.3. Vertinimas planuojamas taip, kad būtų stebimas bei vertinamas visų kalbinės 

veiklos rūšių gebėjimų ugdymasis:  

5–8 klasės: 

per mokslo metus mokinys gauna bent vieną pažymį: 

o už kalbėjimą,  

o už teksto sakymą atmintinai, 

per pusmetį mokinys gauna bent  du pažymius:  

o už teksto suvokimo užduotį,  

o už teksto kūrimo užduotį (rašinys, atpasakojimas), 

o už kalbos užduotis (gramatikos užduotys, diktantai). 

 I–II gimnazijos klasės: 

per mokslo metus mokinys gauna bent vieną pažymį: 

o už kalbėjimą,  

per pusmetį mokinys gauna bent du pažymius: 

o už teksto kūrimo užduotį (rašinį, pastraipą), 

o už teksto suvokimo užduotį, 

o už kalbos užduotis. 

III–IV  gimnazijos klasės: 

per mokslo metus mokinys gauna bent vieną pažymį: 

o už kalbėjimą,  

per pusmetį mokinys gauna bent du pažymius: 

o už teksto kūrimo užduotį. 

 

1.4. Ištaisius ir įvertinus darbus organizuojamos darbų analizės pamokos: 

o pri(si)menami vertinimo kriterijai, 

o aptariami pasiekti rezultatai ir būdingiausios klaidos, jų likvidavimo būdai, 

o analizuojami ir redaguojami darbai, 

o pildoma individualios pažangos stebėjimo forma; 

o teikiama mokymosi pagalba (pagal poreikį). 

 

2.1. Kiekvienoje pamokoje taikomas formuojamasis ugdomasis vertinimas.  

2.2.   Kaupiamasis vertinimas: rašomas trijų pažymių aritmetinis vidurkis.  

Kaupiamuoju vertinimu vertinama: žodžių diktantai, mokomųjų pastraipų kūrimas, teorijos 

apklausa, teksto analizė, praėjusios pamokos temos apklausa, trumpas vienos srities gramatikos 

užduotis, kontrolinių darbų taisymas, darbas grupėje, aktyvus dalyvavimas pamokoje (argumentuoti 

atsakymai, išsamios įžvalgos – ne mažiau kaip 5 atsakymai / įžvalgos). 

Pastaba. Namų darbai nevertinami pažymiu, išskyrus mokytojo numatytą kaupiamąjį 

vertinimą už ilgalaikes kūrybines / tiriamąsias užduotis. 

3. Atsiskaitomieji darbai (gramatikos užduotys, teksto suvokimo užduotys) vertinami 

pagal tų užduočių vertinimo normas taškais, o po to pagal skalę keičiami pažymiu.  
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Pastabos: 

1. Normos gali būti šiek tiek koreguojamos atsižvelgiant į konkrečią situaciją. 

2. Atsiskaitomiesiems darbams skirtuose testuose nurodomas maksimalus užduočiai / 

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

 

4. Privalomos literatūros perskaitymo patikra, literatūros teorijos žinių, kalbos 

taisyklių ir pan.  patikra vertinama  dešimtbalėje sistemoje pagal surinktų taškų skaičių. Maksimalus 

galimas surinkti taškų skaičius yra 10. 

4.1. Literatūros perskaitymo užduotys orientuojamos į teminį aspektą. 

4.2. Už laiku neperskaitytą kūrinį rašomas vienetas, suteikiant galimybę per savaitę 

įrodyti, kad kūrinys atidžiai perskaitytas. Neigiamas pažymys naikinamas įrašant iš gauto 

įvertinimo atėmus du balus. 

5. Kalbėjimo vertinimas: 

5–8, I gimnazijos klasės II gimnazijos klasės III–IV gimnazijos klasės 

Pagal Lietuvių kalbos ir 

literatūros  pagrindinio ugdymo 

programos Mokinių darbų 

vertinimo aprašą 

Pagal naujausius PUPP 

įskaitos programoje pateiktus 

vertinimo reikalavimus. 

Pagal brandos egzaminų 

vertinimo kriterijus 

Taškai konvertuojami į pažymį pagal procentus. 

 

6.  Diktantų, atpasakojimų vertinamas:  

5–8, I–II gimnazijos klasės 

Pagal Lietuvių kalbos ir literatūros  pagrindinio ugdymo programos Mokinių darbų vertinimo 

aprašą 

 

7. Rašinių vertinimas: 

5–8, I gimnazijos klasės II gimnazijos 

klasės 

III–IV gimnazijos klasės 

Pagal Lietuvių kalbos ir 

literatūros  pagrindinio 

ugdymo programos 

Mokinių darbų vertinimo 

aprašą 

Pagal PUPP 

vertinimo kriterijus 

Pagal Rašinių vertinimo normas ugdymo 

procese (pridedama) 3 pažymiais (už turinį, 

kalbos vartojimą ir kalbinę raišką) ir jie 

įrašomi į elektroninį dienyną. Vertinami 400 

žodžių. 

 

Pastaba.  IV gimnazijos klasėse antro bandomojo egzamino metu parašyti mokinių darbai 

vertinami pagal naujausias valstybinio egzamino vertinimo lenteles ir rašomas vienas pažymys. 

8. Pastraipos vertinamos pagal prieduose pateiktas lenteles (Priedas Nr. 1, 2, 3).  

Pažymys atitinka surinktų taškų skaičių. 

9. Teksto sakymo atmintinai vertinimo kriterijai: 

10 Tekstas pasakytas be klaidų ir tinkama intonacija. 

Teisingų atsakymų apimtis Balai 

91–100 proc. 10 

80–90  proc. 9 

70–79  proc. 8 

60–69  proc. 7 

50–59  proc. 6 

40–49  proc. 5 

30–39  proc. 4 

20–29  proc. 3 

1–19 proc. 2 
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9 Tekstas pasakytas gerai, bandoma intonuoti. 

8 Daro klaidų, neintonuoja, bando prisiminti tekstą. 

7 Neintonuoja, sako eilėraštį su mokytojo pagalba. 

Pastabos: 

1. Mokinys deklamuoja be teksto. 

2. Neišmokęs teksto atsiskaito kitą pamoką (vertinant atimamas vienas balas). 

 

10. Savarankiškai skaitytų knygų vertinimas: pagal mokytojo skirtas užduotis ir iš 

anksto įvardytus vertinimo kriterijus: 

 

11. III–IV gimnazijos klasėse modulius vertinti „įskaityta“ / „neįskaityta“.  

11.1.    Dalyko modulis įskaitytas mokiniui per pusmetį lankius daugiau kaip 50 

procentų pamokų ir atlikus visas mokytojo skirtas užduotis.  

11.2.    Mokinys iš dalyko modulio vertinamas ,,neįskaityta“, jei praleido 50 ir daugiau 

procentų modulio pamokų.  

                    

 12. 5, 7, I gimnazijos klsėse pasirenkamasis dalykas vertinamas „įskaityta“ / 

„neįskaityta“ . 

 

13.  Testų sudarymas ir vertinimas: 

13.1. Morfologinis nagrinėjimas: 

Vienos kaitomos kalbos dalies nagrinėjimui įvertinti skiriamas 1 taškas. Padaryta klaida  

– 0,5 taško, 2 klaidos – 0 taškų. 

Vienos nekaitomos kalbos dalies nagrinėjimui įvertinti skiriama 0,5 taško. Padaryta 

klaida – 0 taškų. 

 

13.2. Žodžių daryba:  

Vienas pateiktas nagrinėjimui žodis – 1 taškas. 

                   Už kiekvieną teisingai išnagrinėtą žodį skiriamas 1 taškas. Vertinamas ne klaidų 

skaičius, o teisingai išnagrinėti žodžiai. 

 

13.3. Sintaksinis nagrinėjimas: 

Viena sakinio dalis – 1 taškas. 

Padaryta klaida – 0 taškų. 

 

13.4. Rašybos ir skyrybos klaidos: 

Sudarant testus vadovautis principu, kad taškų skaičius atitiktų 1/3 įrašomų ortogramų 

ar puntogramų skaičių. 

Už padarytą vieną klaidą atimamas 1 taškas. 

 Normos gali būti šiek tiek koreguojamos atsižvelgiant į konkrečią situaciją. 

 

13.5.  Kalbos kultūra: 

Vienas pateiktas sakinys, konstrukcija – 1 taškas. 

Padaryta klaida – 0 taškų. 

 

13.6 Nurodytų konstrukcijų radimas ir keitimas kitomis  – 2 taškai. Nerasta nurodyta 

tiksli konstrukcija – 0 taškų. 

 

                   13.7  Rašybos /  skyrybos aiškinimas: 

Iš dalies teisingai – 0,5 taško; teisingai paaiškinta – 1 taškas. 
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Lietuvių kalbos ir literatūros žinių ir gebėjimų  

vertinimo metodikos  

1 priedas  

 SAMPROTAVIMO PASTRAIPOS VERTINIMAS  

5–8 klasėms 

 

 

Aspektai 

 

 

Taškai 

 

Aprašas 

1. Tema, pagrindinė mintis. 

Pagrindinis teiginys. 

1 Tema / problema suvokta. Aiški pagrindinė mintis. 

Tinkamai suformuluotas pagrindinis teiginys. 

0 Tema / problema nesuvokta, daugiau nei pusė 

teksto parašyta kita tema. Neaiški pagrindinė 

mintis, neaiškus pagrindinis teiginys / jo nėra. 

2. Teiginių argumentavimas, 

aiškinimas, rėmimasis 

kontekstu 

2 Pateikiami tinkami, svarūs argumentai, kuriais 

pagrindžiamas pagrindinis teiginys. 

1 Dominuoja bendro pobūdžio aiškinimas, 

nesistengiama argumentuoti. 

Pateikiami prasti argumentai. 

0 Pagrindinis teiginys nepagrindžiamas. 

3. Pastraipos struktūra 1 Yra aiški tezė, pagrindimas ir išvada. 

0 Nėra aiškios tezės arba išvadų. 

4. Stiliaus normų laikymasis  3 Kalba stilinga / 1 – 2 trūkumai. 

2 3 – 4 trūkumai 

1 5 –  6 trūkumai. 

0 7 ir daugiau trūkumų. 

5. Kalbos normų laikymasis  3 1 – 3 klaidos.  

2 4 – 6 klaidos. 

1 7 – 8 klaidos. 

0 9 ir daugiau klaidų. 

Pažymys atitinka surinktų taškų skaičių. 

5–6 klasių pastraipos apimtis 50–60 žodžių. 

7–8 klasių pastraipos apimtis 70–80 žodžių. 
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Lietuvių kalbos ir literatūros žinių ir gebėjimų  

vertinimo metodikos  

2 priedas  

SAMPROTAVIMO PASTRAIPOS VERTINIMAS   

I–II gimnazijos klasėms 

 

Aspektai 

 

 

Taškai 

 

Aprašas 

1. Teiginys 

 
2 Teminis sakinys nurodo pagrindinę mintį, apima raktinius 

temos žodžius. 

1 Teminis sakinys apima bent vieną raktinį žodį, bet 

pagrindinė mintis neaiški. 

0 Teiginys neaiškus/ netinka temai. 

2. Teiginio  aiškinimas 

 

 

 

 

3 Pateikiami tinkami, svarūs (~3) sakiniai, aiškinantys, 

detalizuojantys pagrindinę mintį. 

2 Argumentai tinkami, bet ne visi svarūs. 

1 Teiginio aiškinimas paviršutiniškas/ nesusijęs su pagrindine 

mintimi. / Dominuoja bendro pobūdžio aiškinimas. 

0 Teiginio aiškinimo nėra. 

 

3. Jungiamasis sakinys 

1 Yra. Tinkamos struktūros. 

0 Nėra.  

4. Teiginio pagrindimas  

(iliustravimas) 

 

 

 

 

 

 

2 Tikslingai ir tinkamai parinktas autorius, jo kūrinys (-iai), 

pristatoma kūrinio situacija, analizuojamas pasirinktas 

aspektas, išskiriamos detalės, cituojama. 

1 Tikslingai ir tinkamai parinktas autorius, jo kūrinys (-iai), 

bet nepristatoma kūrinio situacija/ analizuojama abstrakčiau, 

paviršutiniškai / necituojama. 

0 Autorius arba kūrinys (-iai) parinkti netinkamai/ 

tuščiažodžiaujama. 

5. Rėmimasis privalomo 

autoriaus  kontekstu 

 

2 Kontekstas išsamus, remiamasi tinkamai. 

1 Bandoma remtis. 

0 Nesiremiama. 

6. Pastraipos struktūra 3 

 

 

Yra visos struktūrinės dalys (teiginys, įrodymas, perėjimas 

nuo pavyzdžio prie realybės ir išvada). 

2 Yra pagrindinės struktūrinės dalys, bet nėra perėjimo nuo 

literatūros prie realybės. 

1 Trūksta tezės arba išvados. 

0 Trūksta dviejų ir daugiau struktūrinių dalių / parašyta 

įžangos ar apibendrinamoji pastraipa. 

7. Pastraipos nuoseklumas 1 Tekstas vientisas, nėra minties šuolių ir pasikartojimų.  

0 1 ir daugiau trūkumų. 

8. Stiliaus normų 

laikymasis 

2 Kalba stilinga / 1 – 2 trūkumai 

1 3 – 5 trūkumai 

0 6 ir daugiau trūkumų 

9. Kalbos normų 

laikymasis 

3 0 – 1 klaida 

2 2 – 3 klaidos  

1 4 – 5 klaidos 

0 6  ir daugiau klaidų 
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    Taškai Balai 

19 – 18 10 

17 –16 9 

15 –14 8 

13 –12 7 

11 –10 6 

9 –8 5 

7 – 6 4 

5 – 4 3 

3 – 1 2 



7 

 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros žinių ir gebėjimų  

vertinimo metodikos  

3 priedas  

PASTRAIPOS VERTINIMAS   

III–IV gimnazijos klasėms 

Aspektai Taškai Aprašas 

1. Problemos 

supratimas  / *Temos 

supratimas 

3 Problema  suprasta, nuosekliai išnagrinėtas pasirinktas problemos 

aspektas, visas tekstas rodo išskirtinius gebėjimus analizuoti, 

vertinti ir apibendrinti. Atskleidžiamas kultūrinis / literatūrinis 

išprusimas. / *Tema  suprasta, visas tekstas rodo išskirtinius 

gebėjimus analizuoti, vertinti ir apibendrinti. Atskleidžiamas 

kultūrinis / literatūrinis išprusimas. Išplėtotas temos aspektas. 

2 Problema suprasta iš dalies. Nėra prasminių akcentų ir 

nuoseklumo. /* Tema suprasta, išnagrinėtas temos aspektas. 

1 Problema nesvarstoma, bandoma plėtoti temą. /*Tema menkai 

suprasta (tik teksto fragmentai susiję su tema). 

0 Problema, tema  nesuvokta / parašyta kita tema. 

2. Teiginių 

argumentavimas, 

aiškinimas /  

*Kūrinių analizė, 

interpretavimas 

 

 

3 Pateikiami tinkami, svarūs ir įtaigūs argumentai. Rašančiojo 

požiūris pagrįstas kultūrine (literatūrine) patirtimi.  

/ *Privalomo autoriaus kūrinys (-iai ) pasirinkti tinkamai. Kūrinių 

interpretacija išsami, pagrįsta ne tik turinio analize, bet ir dėmesiu 

raiškai. 

2 Argumentai tinkami, bet ne visi svarūs. Rašančiojo požiūris 

pagrįstas kultūrine (literatūrine) patirtimi. Ne daugiau kaip 1 

argumentavimo trūkumas / fakto klaida. / *Kūrinys (-iai )  

pasirinkti tinkamai. Kūrinių interpretacija pagrįsta, bet 

nepakankamai remiamasi kūrinio analize arba ne daugiau kaip 1  

interpretavimo trūkumas / fakto klaida. 

1 Samprotavimas paviršutiniškas. Dominuoja bendro pobūdžio 

aiškinimas. Ne daugiau kaip 2 argumentavimo trūkumai / fakto 

klaidos. /  *Bandoma interpretuoti kūrinius, bet didžiojoje teksto 

dalyje atpasakojamas siužetas arba ne daugiau kaip 2  

interpretavimo trūkumai / fakto klaidos. 

0 Argumentai netinkamai / neargumentuojama. Arba daugiau kaip 

3 argumentavimo trūkumai / fakto klaidos. /  * Kūrinys (-iai )  

neinterpretuojami, tik atpasakojamas siužetas / iškraipomas 

kūrinio (-ių) turinys. Arba 3 ir daugiau interpretavimo trūkumų / 

fakto klaidų. 

3. Rėmimasis 

kontekstu 

3 Tikslingai ir tinkamai remiamasi kontekstu.  

2 Ne visai tikslingai remiamasi kontekstu. 1 fakto klaida. 

1 Bandoma remtis kontekstu. / Kontekstas tik paminėtas. 2 fakto 

klaidos. 

0 Kontekstu remiamasi netinkamai / nesiremiama. 3 ir daugiau 

fakto klaidų. 

4. Pastraipos 

struktūra 

3 Yra aiški tezė ir išvada. Yra sąsaja tarp aiškinimo ir pavyzdžio. 

2 Trūksta ar tezės, ar išvados, ar sąsajos tarp aiškinimo ir 

pavyzdžio.  

1 Nėra aiškios tezės ar išvados. Neaiški sąsaja tarp aiškinimo ir 

pavyzdžio. 

0 Nėra aiškios tezės iar išvadų / parašyta įžangos ar 
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apibendrinamoji pastraipa. 

5. Stiliaus normų 

laikymasis  

(įskaitomi ir minties 

šuoliai) 

2 Kalba stilinga / 1 – 2 trūkumas 

1 3 – 5 trūkumai 

0 6 ir daugiau trūkumų 

6. Kalbos normų 

laikymasis  

3 0 – 1  klaida  

2 2 – 3 klaidos  

1 4 – 5 klaidos 

0 6 ir daugiau klaidų 

Pažymys atitinka surinktų taškų skaičių.  Pastraipos apimtis ne mažiau kaip 200 žodžių. 

Už kiekvienus trūkstamus 10 žodžių atimamas 1 taškas.  

*Taikoma vertinant literatūrinę pastraipą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Taškai Balai 

17 – 16  10 

15 – 14 9 

13 – 12 8 

11 7 

10 –  9 6 

8 – 7 5 

6 4 

5 – 4 3 

3 – 1 2 
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Lietuvių kalbos ir literatūros žinių ir gebėjimų  

vertinimo metodikos  

4 priedas  

 

SUTARTINIAI RAŠINIŲ / PASTRAIPŲ TAISYMO ŽENKLAI 
 

 

 

Sutartiniai 

ženklai 

Reikšmė 

Įž+ Įžanga tinkama. 

ĮŽ- Įžanga netinkama. 

Pab+ Pabaiga tinkama. 

Pab- Pabaiga netinkama. 

T+ Teiginys aiškus. Tinkamai plėtoja pagrindinę mintį. 

T- Teiginys neaiškus, nukrypsta nuo pagrindinės minties. 

Arg+ Argumentas tinkamas ir svarus / išsamiai pagrindžiama. 

Arg+- Argumentas  tinkamas, bet nesvarus/ neišplėtotas. 

Arg-      Argumentas niekinis (netinkamas, nesvarus). 

F Fakto klaida, naikinanti argumentą /daranti jį nesvarų. 

int Interpretavimo klaida. 

 Teksto vientisumo pažeidimas (minties šuolis, nepagristas pastraipos 

skyrimas / neskyrimas). 

K / kart Nereikalingas kartojimas. 

st     Stiliaus trūkumas arba logikos klaida. 

gr Gramatikos klaidos  (morfologijos, linksnių ir prielinksnių vartojimo, 

sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos). 

ž Žodyno klaidos (neteiktini žodžiai). 

 Rašybos klaidos. 

v Skyrybos klaidos. 

ak Akies klaida – akivaizdus apsirikimas. 


