
VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJA 

UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ VERTINIMO METODIKA 

2019–2020 m. m. 

 

Vertinimas ir įsivertinimas atliekamas pagal Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašą, patvirtintą Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus 2019 rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V‒141, Vilniaus Gabijos gimnazijos 

atsiskaitomųjų darbų rašymo reglamentavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus 2019 rugpjūčio 22 d. įsakymu 

Nr. V‒139, Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus 

Gabijos gimnazijos direktoriaus 2019 rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V‒144, metodinės grupės vertinimo metodiką, patvirtintą užsienio kalbų 

metodinės grupės posėdyje 2019 rugpjūčio 29 d., posėdžio protokolo Nr. 6, mokytojo parengtą vertinimo metodiką, aprobuotą metodinėje 

grupėje.  

Po kiekvieno skyriaus rašomas atsiskaitomasis darbas, kuris vertinamas pažymiu. Mokinių atsiskaitomieji darbai vertinami 

vadovaujantis bendra, mokykloje galiojančia vertinimo metodika, kalbėjimo ir rašymo užduotys vertinamos naudojantis metodinės grupės 

parengtomis lentelėmis. III‒IV gimnazijos klasių mokinių atliekamos kalbėjimo ir rašymo užduotys vertinamos naudojant Nacionalinės 

švietimo agentūros parengtomis vertinimo lentelėmis. 

Kiekviena testo / kontrolinio darbo / savarankiško darbo užduotis įvertinama balais priklausomai nuo jos sudėtingumo, surinktų balų sumą konvertuojant į 

procentus:  

Lygis Teisingų atsakymų apimtis procentais Pažymys 

Aukštesnysis 100–91 10 

90–80 9 

 

Pagrindinis 

79–70 8 

69–60 7 

59–50 6 

Patenkinamas 49–40 5 



39–26 4 

 

Nepasiektas patenkinamas 

25–16 3 

15–0 2 

Už neatsiskaityta darbą / Užduotys nepradėtos atlikti  / 

Mokinys naudojosi išmaniosiomis ar kitomis 

neleistinomis priemonėmis 

1 

 

Kalbėjimo vertinimo lentelė 5‒6 kl. (10 taškų) 

Kriterijus Taškai Aprašymas 

Turinys 

(temos 

atskleidimas). 

3 Tema pilnai atskleista. Suformuluota pagrindinė temos mintis (pagrįsta išvada) ir iš jos kylantys (į ją 

vedantys) svarbiausi teiginiai, mokinio pozicija aiški. Tinkamai parinkti argumentai, pavyzdžiai. 

2 Tema atskleista. Pagrindinę mintį galima suprasti iš ją pagrindžiančių teiginių, argumentuojama, 

suformuluojamos išvados.  

1 Tema atskleista nepilnai. Kartais nukrypstama nuo temos, dalis argumentų netinkami arba jų trūksta, 

išvados neaiškios. 

0 Tema neatskleista, nuolat nukrypstama nuo temos, teiginiai nepagrįsti, nepateikiama pavydžių arba jie 

netinkami.  

Kalbėjimo 

struktūra, 

sklandumas, 

rišlumas, 

gramatinių 

struktūrų ir 

žodyno 

turtingumas. 

4 Yra visos struktūrinės pasisakymo dalys. Kalbama, įtaigiai, logiškai, nuosekliai, rišliai. Žodynas turtingas, 

gramatinė sakinių struktūra įvairi. 

3 Yra visos struktūrinės kalbos dalys. Kalbama aiškiai, sklandžiai, rišliai. Žodynas gana turtingas, 

gramatinė sakinių struktūra įvairi (gali būti 3‒4 trūkumai).  

2 Yra ne visos struktūrinės kalbos dalys. Kalbama pakankamai sklandžiai ir rišliai, bet pasitaiko minties 

šuolių, nedidelių pauzių. Žodynas ir sakinių gramatinė struktūra nepakankamai įvairi, bet tinkama (gali būti 

5‒6 trūkumai). 

1 Kalbama nepakankamai rišliai, sakiniai vienodos gramatinės struktūros, skurdus žodynas, kartais pritrūksta 

žodžių, tačiau raiškos trūkumai iš esmės netrukdo suprasti didžiosios dalies pasisakymo.  

0 Kalbama labai trumpai, nesklandžiai, nerišliai. Beveik nesugebama sieti sakinių, dažnos nepagrįstos 

pauzės, nes nežino žodžių, gramatinių formų, dėl to sunku suprasti didžiąją dalį pasisakymo. 

Tarties, 

kirčiavimo, 

intonacijos, 

gramatikos ir 

žodyno 

3 Tartis, kirčiavimas, intonacija, gramatinės struktūros ir žodynas tinkami ir taisyklingi. Galimos kelios rikto 

klaidos, tačiau visada pasitaisoma arba perfrazuojama. 

2 Tartis, kirčiavimas, intonacija, gramatinės struktūros ir žodynas tinkami ir pakankamai taisyklingi. 

Pasitaiko klaidų, daugiausia sudėtingose struktūrose, ne visada pasitaisoma ar perfrazuojama, tačiau tai 

netrukdo suprasti pasisakymo.  



taisyklingumas ir 

tinkamumas. 

1 Tartis, kirčiavimas, intonacija, gramatika ir žodynas dažnai vartojami netaisyklingai, daroma klaidų tiek 

sudėtingose, tiek paprastose struktūrose; pasitaisyti ar perfrazuoti dažniausiai nepavyksta, todėl tai trukdo 

suprasti dalį pasisakymo. 

0 Daroma daug tarties, kirčiavimo, gramatikos ir žodyno klaidų, todėl tai trukdo suprasti didžiąją dalį 

pasisakymo. 

Taškų suma 10  

 

Asmeninio laiško vertinimo skalė 5‒6 klasei (14 taškų)                   

Kriterijai Taškai Aptartys 

Turinys 

 
4 

Turinys išdėstytas nuosekliai, logiškai ir rišliai. Tinkamai realizuotos visos užduotyje nurodytos 

komunikacinės intencijos. Nenukrypstama nuo temos.  

3 
Dauguma komunikacinių intencijų realizuotos, bet ne visada  sėkmingai. Beveik nenukrypstama nuo temos. 

Beveik visas turinys išdėstytas nuosekliai, logiškai ir rišliai. 

2 
Pasitaiko nukrypimų nuo temos. Mintis gali būti sunku suprasti dėl nepakankamo rišlumo. 

Turinys išdėstytas nepakankamai nuosekliai.  

      1 
Komunikacinės intencijos realizuotos tik iš dalies. Pasitaiko nemažai nukrypimų nuo temos. Mintis sunku 

suprasti dėl nepakankamo rišlumo.  Turinys išdėstytas nenuosekliai. 

0 
Užduoties tikslas nepasiekiamas. Komunikacinės intencijos iš esmės nerealizuojamos. Minčių 

neįmanoma suprasti dėl rišlumo nebuvimo. Turinys neišdėstytas. 

Teksto struktūra. 

Forma 
3 

Teksto siejimo žodžiais pavieniai elementai puikiai jungiami į rišlią grandininę minčių seką. Laiškas 

tinkamai suskirstytas į pastraipas ir įformintas. 

2 
Teksto siejimo žodžiai kartais vartojami netinkamai ar jų trūksta. Kai kurios pastraipos išskirtos 

nepakankamai tinkamai, pasitaiko įforminimo trūkumų. 

1 
Teksto siejimo žodžių vartojama per daug arba per mažai arba teksto siejimo žodžiai vartojami netinkamai. 

Skirstymas į pastraipas nepakankamai tinkamas, daug įforminimo trūkumų. 

0 
Teksto siejimo žodžiai vartojami mechaniškai, dažnai netinkamai ir (arba) išvis nevartojami.  Skirstymas į 

pastraipas netinkamas arba jo nėra. Įforminimas netinkamas. 

Leksinių ir 

gramatinių formų 

bei struktūrų 

sudėtingumas ir 

tinkamumas 

(registras). 

3 

Žodynas turtingas ir pakankamas. Vartojamos paprastos ir sudėtingos leksinės ir gramatinės formos ir 

struktūros. Registras tinkamas, atitinkantis rašymo tikslą, situaciją, adresatą. Leksinės ir gramatinės formos 

ir struktūros vartojamos taisyklingai. 

2 

Bendrasis ir teminis žodynas gan ribotas. Vyrauja paprastas kasdienis žodynas ir paprastos leksinės ir 

gramatinės struktūros. Registras ne visai tinkamas, ne visai atitinkantis rašymo tikslą, situaciją, adresatą. 

Leksinės ir gramatinės formos ir struktūros ne visada vartojamos taisyklingai. 



Kriterijai Taškai Aptartys 

Leksinių ir 

gramatinių 

struktūrų 

taisyklingumas. 

1 

Žodynas skurdus. Vartojami tik labai elementarūs žodžiai, tik labai labai paprastos leksinės ir gramatinės 

struktūros. Registras nepakankamai tinkamas, nepakankamai atitinkantis rašymo tikslą, situaciją, adresatą. 

Daug leksinių ir gramatinių formų ir struktūrų vartojamos netaisyklingai. 

0 

Žodynas labai skurdus. Jį sudaro pavieniai pagrindiniai žodžiai ir frazės. Registras netinkamas, 

neatitinkantis rašymo tikslo, situacijos, adresato. Leksinės ir gramatinės formos ir struktūros vartojamos 

netaisyklingai. 

Rašyba ir 

skyryba. 

4 Nėra arba yra keletas rašybos klaidų. 

3 Nuolat klystama vartojant tiek sudėtingas, tiek ir paprastas struktūras. Klaidos netrukdo suprasti minties. 

2 Nuolat klystama vartojant tiek sudėtingas, tiek paprastas struktūras.  Klaidos kartais trukdo suprasti mintį. 

1 
Daroma daug klaidų vartojant tiek sudėtingas (jei jų yra), tiek paprastas struktūras. Klaidos trukdo suprasti 

mintį. 

 

0 

Daug šiurkščių rašybos klaidų, trukdančių suprasti, kas norėta pasakyti, keičiančių/iškreipiančių 

prasmę/mintį.  

 

Asmeninio laiško vertinimo lentelė 7‒8 klasei (12 taškų) 

Kriterijai Taškai Aptartys 

Turinys. 

 
3 

Tinkamai realizuotos visos užduotyje nurodytos komunikacinės intencijos. Mintys rišlios, išsamiai 

perteikiama reikalinga informacija. 

2 Dauguma komunikacinių intencijų realizuotos. Informacija dažniausiai perteikiama tiesmukai ir paprastai 

1 
Komunikacinės intencijos realizuotos iš dalies. Pasitaiko nukrypimų nuo temos. Mintis gali būti sunku 

suprasti dėl nepakankamo rišlumo. 

0 Užduoties tikslas nepasiekiamas. Komunikacinės intencijos iš esmės nerealizuojamos.  

Teksto struktūra. 

Forma. 
3 

Turinys išdėstytas nuosekliai ir logiškai. Teksto siejimo žodžiai vartojami tinkamai.. Laiškas tinkamai 

suskirstytas į pastraipas ir įformintas. 

2 
Beveik visas turinys išdėstytas nuosekliai. Teksto siejimo žodžiai kartais vartojami netinkamai ar jų trūksta. 

Kai kurios pastraipos išskirtos netinkamai, pasitaiko įforminimo trūkumų. 

1 
Turinys išdėstytas nenuosekliai. Teksto siejimo žodžiai vartojami netinkamai. Skirstymas į pastraipas 

netinkamas, pasitaiko įforminimo trūkumų. 

0 
Turinys išdėstytas nenuosekliai. Teksto siejimo žodžiai išvis nevartojami. Teksto struktūra ir įforminimas 

netinkami. 

Leksinių ir 

gramatinių formų 
3 

Bendrojo ir teminio žodyno mokama užtektinai, kad pavyktų paaiškinti svarbiausius dalykus. Dažniausiai 

vartojama laiško temos ir bendroji leksika, vyrauja paprastos leksinės ir gramatinės struktūros. 



Kriterijai Taškai Aptartys 

bei struktūrų 

įvairovė. 
2 

Bendrasis ir teminis žodynas vidutiniškas. Vyrauja paprastas kasdienis žodynas ir paprastos leksinės ir 

gramatinės struktūros. 

1 Žodynas ribotas. Vartojami kasdieniai žodžiai, nesudėtingos struktūros ir bendros frazės. 

0 Žodynas labai ribotas. Jį sudaro pavieniai pagrindiniai žodžiai ir frazės. 

Rašyba ir 

skyryba. 

3 

 

Pasitaiko nedidelių (dažniausiai rašybos ir (arba) skyrybos) klaidų (0–5 klaidos), bet visuomet aišku, kas 

norėta pasakyti. 

2 Nuolat klystama (6–10 klaidų), bet klaidos netrukdo suprasti minties. 

1 Daroma daug klaidų  (11–15 klaidų). Klaidos kartais trukdo suprasti mintį. 

0 
Dažnai daroma net elementariausių klaidų (16 ir daugiau klaidų). Dėl klaidų arba dėl to, kad nepakanka 

teksto, gali būti sunku suprasti, kas norėta pasakyti.  

 

Kalbėjimo (monologo) vertinimo lentelė 7‒8 kl. (10 taškų) 

Kriterijus Taškai Aprašymas 

Turinio 

atskleidimas, 

išsamumas.  

Žodyno 

turtingumas, 

įvairovė, 

tinkamumas. 

 

4 Turinys išsamus. Atskleisti visi užduoties aspektai. Žodynas turtingas ir įvairus. Mintys formuluojamos 

aiškiai išreiškiant savo požiūrį ir pakankamai tiksliai vartojant dažnas gramatines formas, tačiau 

stengiamasi pavartoti sudėtingesnių gramatinių ir leksinių struktūrų. 

3 Turinys gana išsamus, atskleisti visi užduoties aspektai. Žodynas pakankamai turtingas. Mintys ne visada 

išreiškiamos įvairios struktūros sakiniais, kartais dvejojama. Kartojamasi ar bandoma perfrazuoti 

vartojant dažnas gramatines ir leksines struktūras. 

2 Turinys neišsamus, nors ir atskleisti visi užduoties aspektai. Žodynas ribotas, neįvairus. Mintys 

reiškiamos paprastomis gramatinėmis struktūromis. 

1 Turinys siauras. Atskleisti tik keli užduoties aspektai. Žodynas skurdus, vartojamas netinkamai. Ribotai 

vartojamos kai kurios išmoktos gramatinės ir leksinės struktūros. 

0 Turinys labai siauras. Neatsakyta į daugumą užduoties aspektų. Žodynas labai skurdus. Vartojami tik 

reikalingiausi žodžiai ir paprastos gramatinės struktūros bei frazės. 

Kalbėjimo 

sklandumas ir 

rišlumas. 

 

3 Mintys dėstomos nuosekliai. Pasisakymas rišlus. Tinkamai struktūruotas (įžanga, dėstymas, išvados). 

Tinkamai vartojami teksto siejimo žodžiai. Kalbama pakankamai ilgai vienodu tempu, nors kartais gali ir 

dvejoti ieškodamas tinkamų raiškos priemonių. 

2 Mintys dėstomos pakankamai nuosekliai. Pasisakymas gana rišlus, struktūruotas. Teksto siejimo žodžiai 

ne visada vartojami tinkamai, tačiau siejami trumpesni, pavieniai kalbos elementai. Kalba suprantama, bet 

dažnai dvejojama ieškant reikalingų raiškos priemonių. 

1 Trūksta minčių nuoseklumo. Pasisakymas ne itin rišlus, netinkamai struktūruotas. Kalbama trumpais 

sakiniais ir pavieniais žodžiais, dažnai daromos pauzes, pasitaisoma, nutylama ir/arba vėl pradedama iš 

naujo. Žodžiai ir žodžių grupes jungiami tik paprasčiausiomis kalbos siejimo priemonėmis. 



0 Minčių dėstymas nenuoseklus, pasisakymas nerišlus, netgi padrikas. Kalbama trumpai, atskiromis 

frazėmis. Nevartojama beveik jokių kalbos siejimo priemonių. 

Kalbos priemonių 

taisyklingumas, 

tarimas ir 

intonavimas. 

 

 

3 Kalbos priemonės visada ar beveik visada vartojamos taisyklingai. Gali pasitaikyti viena kita klaida, 

tačiau tai netrukdo suprasti. Klystama vartojant sudėtingesnes gramatines struktūras, tačiau suklydus 

pasitaisoma. Tartis ir intonacija aiški ir natūrali. 

2 Pakankamai tiksliai vartojamos dažnos gramatines konstrukcijas. Klystama vartojant sudėtingesnes 

gramatines struktūras, tačiau dažniausiai nepasitaisoma. Pasitaiko tarimo ir intonavimo klaidų, tačiau jos 

netrukdo suprasti, kas sakoma. 

1 Kalbos priemonės dažnai vartojamos netaisyklingai. Daug klaidų, tame tarpe ir tarimo, trukdančių 

suprasti kalbos prasmę. 

0 Kalbos priemonės labai dažnai vartojamos netaisyklingai. Labai daug klaidų, tame tarpe ir tarimo, 

trukdančių suprasti, kas sakoma. 

Taškų suma 10  

 

Kalbėjimo (dialogo) vertinimo lentelė 7‒8 kl. (10 taškų) 

Kriterijus Taškai Aprašymas 

Komunikacinių 

intencijų 

realizavimas. 

 

 

3 Komunikacinis tikslas pasiektas. Argumentai tikslingi ir tinkamai parinkti. Išreiškiama nuomonė, pateikiama 

detali informacija. 

2 Komunikacinis tikslas pasiektas, tačiau ne visai sėkmingai argumentuojama. Perteikiama pakankamai detali, 

tiesmuka informacija. 

1 Komunikacinis tikslas pasiektas tik iš dalies. Realizuojama tik dalis komunikacinių intencijų. Didelė dalis 

argumentų netikslingi. Glaustai pateikiama asmeninė nuomonė. Perteikiama tiesmuka informacija. 

0 Komunikacinės tikslas nepasiektas, negebama argumentuoti. Keičiamasi skurdžia informacija. 

Sąveika ir 

lankstumas. 

 

4 Sėkmingai organizuojamas, inicijuojamas ir palaikomas pokalbis, tinkamai reaguojama į pašnekovo replikas 

3 Pakankamai sėkmingai inicijuojamas ir palaikomas pokalbis, beveik visada tinkamai reaguojama į pašnekovo 

replikas. Pakartoja dalį pašnekovo pasakymo, kad patvirtintų  jog vienas kitą suprato. Pasitaiko netikslingų pauzių 

2 Nepakankamai inicijuojamas ir palaikomas pokalbis, dažnai netinkamai reaguojama į pašnekovo replikas. 

Atsakoma į paprastus klausimus ir reaguojama į paprastus teiginius, parodoma, kad seka pokalbį, bet retai 

gebama pačiam inicijuoti pokalbio tęsinį. 

1 Neinicijuojamas ir nepalaikomas pokalbis, neadekvačiai reaguojama į pašnekovo replikas. Bendravimas 

priklauso nuo pakartojimų, perfrazavimų ir pasitaisymų. 

0 Nedalyvaujama pokalbyje, nors parodoma, kad supranta kalbantįjį. 

Kalbos 

priemonių 

taisyklingumas, 

3 Kalbos priemonės visada ar beveik visada vartojamos taisyklingai. Gali pasitaikyti viena kita klaida, tačiau tai 

netrukdo suprasti. Klystama vartojant sudėtingesnes gramatines struktūras, tačiau suklydus pasitaisoma. Tartis ir 

intonacija aiški ir natūrali. 



tarimas ir 

intonavimas. 

 

 

2 Pakankamai tiksliai vartojamos dažnos gramatines konstrukcijas. Klystama vartojant sudėtingesnes gramatines 

struktūras, tačiau dažniausiai nepasitaisoma. Pasitaiko tarimo ir intonavimo klaidų, tačiau jos netrukdo suprasti, 

kas sakoma. 

1 Kalbos priemonės dažnai vartojamos netaisyklingai. Daug klaidų, tame tarpe ir tarimo, trukdančių suprasti 

kalbos prasmę. 

0 Kalbos priemonės labai dažnai vartojamos netaisyklingai. Labai daug klaidų, tame tarpe ir tarimo, trukdančių 

suprasti, kas sakoma. 

Taškų suma 10  

 

 

Kalbėjimo užduočių vertinimo lentelė I‒II gimnazijos kl. (20 taškų) 

 Monologas Dialogas Abi užduotys 

T
a
šk

a
i 

Turinio atskleidimas, 

išsamumas. Žodyno 

turtingumas, įvairovė, 

tinkamumas. (4 taškai) 

Kalbėjimo sklandumas ir 

rišlumas. (4 taškai) 

 

Komunikacinių 

intencijų 

realizavimas. 

(3 taškai) 

Sąveika ir 

lankstumas. 

(4 taškai) 

Kalbos 

priemonių 

taisyklingumas. 

(3 taškai) 

Tarimas ir 

intonavimas. 

(2taškai) 

4 Turinys išsamus. 

Atskleisti visi užduoties 

aspektai. Žodynas 

turtingas ir įvairus. 

Mintys formuluojamos 

aiškiai išreiškiant savo 

požiūrį ir pakankamai 

tiksliai vartojant dažnas 

gramatines formas, tačiau 

stengiamasi pavartoti 

sudėtingesnių gramatinių 

ir leksinių struktūrų. 

 

Mintys dėstomos 

nuosekliai. Pasisakymas 

rišlus. Tinkamai 

struktūruotas (įžanga, 

dėstymas, išvados). 

Tinkamai  vartojami teksto 

siejimo žodžiai, sujungiant 

žodžius ir frazes į aiškų ir 

rišlų tekstą. Kalbama 

pakankamai ilgai vienodu 

tempu, nors kartais gali ir 

dvejoti ieškodamas 

tinkamų raiškos 

priemonių. 

 Sėkmingai  

organizuojamas, 

inicijuojamas ir 

palaikomas 

pokalbis, tinkamai 

reaguojama į 

pašnekovo replikas.    

  

3 Turinys gana išsamus, 

atskleisti visi užduoties 

aspektai. Žodynas 

pakankamai turtingas. 

Mintys ne visada 

išreiškiamos įvairios 

struktūros sakiniais, 

Mintys dėstomos 

pakankamai nuosekliai. 

Pasisakymas gana rišlus, 

struktūruotas. Teksto 

siejimo žodžiai ne visada 

vartojami tinkamai, tačiau 

siejami trumpesni, 

Komunikacinis 

tikslas pasiektas. 

Argumentai 
tikslingi ir 

tinkamai parinkti. 

Išreiškiama 

nuomonė, 

Pakankamai 

sėkmingai 

inicijuojamas ir 

palaikomas 

pokalbis, beveik 

visada tinkamai 

reaguojama į 

Kalbos 

priemonės 

visada ar beveik 

visada 

vartojamos 

taisyklingai. 

Gali pasitaikyti 

 



kartais dvejojama. 

Kartojamasi ar 

bandoma perfrazuoti 
vartojant dažnas 

gramatines ir leksines 

struktūras. 

 

pavieniai  kalbos 

elementai.  Kalba 

suprantama, gana dažnai 

dvejojama ieškant 

reikalingų raiškos 

priemonių. 

 

pateikiama detali 

informacija. 

pašnekovo replikas. 

Pakartoja dalį 

pašnekovo 

pasakymo, kad 

patvirtintų  jog 

vienas kitą suprato.  

Pasitaiko 

netikslingų pauzių. 

viena kita 

klaida,  bet tai 

netrukdo 

suprasti. 

Klystama 

vartojant 

sudėtingesnes 

gramatines  

struktūras, 

tačiau suklydus 

pasitaisoma. 

2 Turinys neišsamus, nors 

ir atskleisti visi užduoties 

aspektai. Žodynas 

ribotas, neįvairus. Mintys 

reiškiamos paprastomis 

gramatinėmis 

struktūromis, 

susidedančiomis iš 

įsimintų frazių, kelių 

žodžių junginių ar 

sustabarėjusių pasakymų. 

 

Trūksta minčių 

nuoseklumo. Pasisakymas 

ne itin rišlus, 

nestruktūruotas. Kalba 

suprantama, bet daromos 

akivaizdžios pauzės, 

svarstant kokią gramatinę 

formą, struktūrą ar žodį 

pavartoti. Vartoja 

paprastas kalbos siejimo 

priemones ir, bet , todėl , 

kad. 

 

Komunikacinis 

tikslas pasiektas, 

tačiau ne visai 

sėkmingai 

argumentuojama.  
Perteikiama 

pakankamai detali, 

tiesmuka 

informacija. 

Nepakankamai 

inicijuojamas ir 

palaikomas 

pokalbis, dažnai 

netinkamai 

reaguojama į 

pašnekovo replikas. 

Atsako į paprastus 

klausimus ir 

reaguoja į 

paprastus teiginius, 

parodo, kad seka 

pokalbį, bet retai 

gali pats inicijuoti 

pokalbio tęsinį. 

Pakankamai 

tiksliai vartoja 

dažnas 

gramatines 

konstrukcijas. 

Klystama 

vartojant 

sudėtingesnes 

gramatines 

struktūras, 

tačiau 

nepasitaisoma. 

Tartis ir 

intonacija aiški 

ir natūrali. 

1 Turinys siauras. 

Atskleisti tik keli 

užduoties aspektai. 

Žodynas skurdus, 

vartojamas netinkamai. 

Ribotai vartojamos kai 

kurios išmoktos 

gramatinės ir leksinės 

struktūros. 

Mintys dėstomos 

nenuosekliai. 

Pasisakymas nerišlus, 
netinkamai struktūruotas. 

Kalba trumpais sakiniais ir 

pavieniais žodžiais, dažnai 

daro pauzes, pasitaiso, 

nutyla ir vėl pradeda iš 

naujo. Jungia žodžius ir 

žodžių grupes 

paprasčiausiomis kalbos 

Komunikacinis 

tikslas pasiektas tik 

iš dalies. 

Realizuojama tik 

dalis 

komunikacinių 

intencijų. Didelė 

dalis argumentų 

netikslingi. 

Glaustai 

pateikiama 

Neinicijuojamas ir 

nepalaikomas 

pokalbis, 

neadekvačiai 

reaguojama į 

pašnekovo replikas. 

Bendravimas 

priklauso nuo 

pakartojimų, 

perfrazavimų ir 

pasitaisymų. 

Kalbos 

priemonės 

dažnai 

vartojamos 

netaisyklingai. 

Daug klaidų,  

trukdančių 

suprasti kalbos 

prasmę. 

Pasitaiko 

tarimo ir 

intonavimo 

klaidų, tačiau 

jos netrukdo 

suprasti, kas 

sakoma. 



siejimo priemonėmis (ir, 

tada). 

asmeninė 

nuomonė. 

Perteikiama 

tiesmuka 

informacija. 

0 Turinys labai siauras. 

Neatsakyta į daugumą 

užduoties aspektų.  

Žodynas labai skurdus. 

Vartojami reikalingiausi 

žodžiai ir paprastos 

gramatinės struktūros bei 

frazės. 

Minčių dėstymas 

nenuoseklus, 

pasisakymas nerišlus, 

netgi padrikas. Kalba 

trumpai, atskiromis 

frazėmis. Nevartoja jokių 

kalbos siejimo priemonių. 

Komunikacinės 

tikslas nepasiektas, 

negeba 

argumentuoti. 

Keičiamasi 

skurdžia 

informacija. 

 

Nedalyvauja 

pokalbyje, nors 

parodo, kad 

supranta kalbantįjį. 

Kalbos 

priemonės labai 

dažnai 

vartojamos 

netaisyklingai. 

Labai daug 

klaidų. Prasmė 

dažnai neaiški. 

Daug tarimo ir 

intonavimo 

klaidų, 

trukdančių 

suprasti, kas 

sakoma. 

 

Asmeninio laiško vertinimo lentelė I‒II gimnazijos kl. (14 taškų)                                                                  

Kriterijai Taškai Aptartys 

Turinys. 

 
4 

Tinkamai realizuotos visos užduotyje nurodytos komunikacinės intencijos. 

Laisvai ir išsamiai perteikiama informacija, pasakojama ar apibūdinama. Mintys rišlios (koherentiškos).   

3 

Dauguma komunikacinių intencijų realizuotos, bet ne visada  sėkmingai. 

Informacija dažniausiai perteikiama tiesmukai ir paprastai, dažnai nepakanka detalių, todėl ją galima įvairiai 

interpretuoti. 

2 
Komunikacinės intencijos realizuotos iš dalies. Pasitaiko nukrypimų nuo temos. Pasitaiko paminėtų, bet 

neišplėtotų intencijų. Mintis gali būti sunku suprasti dėl nepakankamo rišlumo. 

      1 
Komunikacinės intencijos realizuotos tik iš dalies. Pasitaiko nukrypimų nuo temos. Pasitaiko paminėtų, bet 

ne neišplėtotų intencijų. Mintis  sunku suprasti dėl nepakankamo rišlumo. 

0 Užduoties tikslas nepasiekiamas. Komunikacinės intencijos iš esmės nerealizuojamos.  

Teksto 

struktūra. 

Forma. 

3 
Turinys išdėstytas nuosekliai ir logiškai. Teksto siejimo žodžiais pavieniai elementai veiksmingai jungiami 

į rišlią grandininę minčių seką. Laiškas tinkamai suskirstytas į pastraipas ir įformintas. 

2 
Beveik visas turinys išdėstytas nuosekliai. Teksto siejimo žodžiai kartais vartojami netinkamai ar jų trūksta. 

Kai kurios pastraipos išskirtos netinkamai, pasitaiko įforminimo trūkumų. 

1 

Turinys išdėstytas nenuosekliai. Teksto siejimo žodžių vartojama per daug arba per mažai, gali būti klystama 

(teksto siejimo žodžiai vartojami netinkamai). Skirstymas į pastraipas netinkamas, pasitaiko įforminimo 

trūkumų. 

0 
Turinys išdėstytas nenuosekliai. Teksto siejimo žodžiai vartojami mechaniškai, dažnai netinkamai ir (arba) 

išvis nevartojami. Teksto struktūra ir įforminimas netinkami. 



Kriterijai Taškai Aptartys 

Leksinių ir 

gramatinių 

formų bei 

struktūrų 

įvairovė. 

Registras. 

3 

Bendrojo ir teminio žodyno mokama užtektinai, kad pavyktų paaiškinti svarbiausius dalykus. Dažniausiai 

vartojama laiško temos ir bendroji leksika, vyrauja paprastos leksinės ir gramatinės struktūros, pasitaiko 

viena kita sudėtingesnė struktūra ar retesnis žodis. Nuosekliai laikomasi neutralaus ar neoficialaus, ar 

familiaraus registro. 

2 
Bendrasis ir teminis žodynas vidutiniškas. Vyrauja paprastas kasdienis žodynas ir paprastos leksinės ir 

gramatinės struktūros. 

1 
Žodynas ribotas: kartojama ta pati leksika ir gramatinės struktūros. Vartojami kasdieniai žodžiai, 

nesudėtingos struktūros ir bendros frazės. Dažnai vartojami registro požiūriu atsitiktiniai žodžiai. 

0 Žodynas labai ribotas. Jį sudaro pavieniai pagrindiniai žodžiai ir frazės. Registras yra netinkamas. 

Leksinių ir 

gramatinių 

struktūrų 

taisyklingumas. 

Rašyba ir 

skyryba. 

4 

 

Pasitaiko nedidelių (dažniausiai rašybos ir (arba) skyrybos) klaidų (0–5 klaidos), bet visuomet aišku, kas 

norėta pasakyti. 

3 
Nuolat klystama vartojant tiek sudėtingas, tiek ir paprastas struktūras (6–8 klaidų), bet klaidos netrukdo 

suprasti minties. 

2 
Nuolat klystama vartojant tiek sudėtingas, tiek paprastas struktūras (9–12 klaidų), bet klaidos netrukdo 

suprasti minties 

1 
Daroma daug klaidų vartojant tiek sudėtingas (jei jų yra), tiek paprastas struktūras (13–15 klaidų). Klaidos 

kartais trukdo suprasti mintį. 

 

0 

Dažnai daroma net elementariausių klaidų (16 ir daugiau klaidų). Dėl klaidų arba dėl to, kad nepakanka 

teksto, gali būti sunku suprasti, kas norėta pasakyti.  

 Jeigu laiško turinys neatitinka užduoties, visas laiškas vertinamas 0. 

 Jei parašyta mažiau nei 50 žodžių, visas laiškas vertinamas 0. 

 Pasikartojančios vienodo pobūdžio klaidos vertinamos kaip viena klaida. 

 

 

 


