
4 priedas 

 

PIRMOSIOS UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO FORMOS IR 

KRITERIJAI 

 

VERTINIMAS VERTINIMO VEIKLA 

1. Formuojamasis (Nuolatinis 

vertinimas, kuriuo naudojamasi 

siekiant išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą, 

kad būtų galima numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes). 

Pažymiu nevertinama. 
Mokiniai vertinami žodiniu paskatinimu (puiku, labai gerai, dar pasistenk ir t. t.) už dalyvavimą 

pamokoje, klasės ir namų darbų užduočių atlikimą, klausinėjimą (žvalgomieji klausimai, suvokimo-

išmokimo patikrinimo klausimai), komentarų rašymą, mokinių įsivertinimą ir vienas kito vertinimą, 

refleksiją, kokybišką, greitą grįžtamąjį ryšį. 

 

2. Diagnostinis (Nuolatinis 

vertinimas, kuris padeda 

numatyti mokymosi 

perspektyvą, pastiprinti 

pažangą, skatina mokinius 

mokytis, sudaro galimybes 

bendradarbiauti). 

Pažymiu vertinama:  
• atsiskaitymo forma raštu: kalbos vartojimo testas, klausymo testas, skaitymo testas: (už vieną 

teisingą atsakymą skiriamas atitinkamas taškų skaičius, taškai konvertuojami į pažymį.); rašymo testas: 

turinys, struktūra, leksinis gramatinis taisyklingumas, 

• atsiskaitymo forma žodžiu:  

monologas (turinys – 4, sklandumas – 4, kalbos taisyklingumas – 3, tartis – 3): (14 balų). Gauti 

balai konvertuojami į pažymius: 14 balų – 10; 12-13 balų – 9; 10-11 balų – 8; 9 balai – 7; 8 balai – 6; 

6-7 balai – 5; 5 balai – 4; 4 balai –3; 

dialogas (turinys – 4, sąveika/ lankstumas – 4, kalbos taisyklingumas – 3, tartis – 3): (14 balų). 

Gauti balai konvertuojami į pažymius: 14 balų – 10; 12-13 balų – 9; 11 balų – 8; 10 balų – 7; 8-9 balai 

– 6; 7 balai – 5; 5-6 balai – 4; 4 balai –3; 

• apklausa raštu: tikslas – sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas 

praktines užduotis. Trukmė – iki 25 min. Mokinys naudojasi mokytojo nurodytomis mokymo 

priemonėmis/mokinio užrašais, žodynėliais, dvikalbiais žodynais, gramatikos lentelėmis, leksikos 

sąrašais, planais ir t. t. 

• kontrolinis darbas: kontrolinis darbas rašomas baigus temą, ar jos dalį, skyrių, kursą Kontroliniame 

darbe turi būti užduotys tikrinančios visas mokinio kalbines kompetencijas (rašymą, skaitymą, 

klausymą ir kalbėjimą). Pažymį už kontrolinį darbą gauna kiekvienas mokinys. Neatvykus į kontrolinį 

darbą mokinys dėl atsiskaitymo tariasi su mokytoju asmeniškai. Vertinama pažymiu, naudojant taškų 

sistemą (taškų skaičius priklauso nuo mokytojo paruoštos užduoties; lengvesnėms užduotims skiriama 

mažiau, sudėtingesnėms – daugiau taškų). Taškų skaičius gali būti kintantis. Pagal surinktų taškų kiekį, 

išreiškus juos procentais, vertinama:  

Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Procentai 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95-100 



• kūrybinė užduotis:  

Laiško rašymas (turinys, komunikacinio tikslo pasiekimas – 4 balai; teksto organizavimas – 4 

balai; leksinių ir gramatinių struktūrų tinkamumas – 3 balai; leksinis, gramatinis taisyklingumas ir 

rašyba – 3 balai: (14 balų). Gauti balai konvertuojami į pažymius: 14 balų – 10; 12-13 balų –9; 11 balų 

– 8; 10 balų – 7; 8-9 balai – 6; 7 balai – 5; 5-6 balai – 4; 4 balai –3; 

 Pastraipa (turinys, komunikacinio tikslo pasiekimas – 3 balai; teksto organizavimas – 3 balai; 

leksinių ir gramatinių struktūrų tinkamumas – 2 balai; leksinis, gramatinis taisyklingumas ir rašyba – 3 

balai: (11 balų). Gauti balai konvertuojami į pažymius: 11 balų – 10; 10 balų – 9; 9 balai –8; 8 balai – 

7; 7 balai – 6; 5-6 balai – 5; 4 balai – 4; 3 balai –3; 

Rašinys (turinys, komunikacinio tikslo pasiekimas – 4 balai; teksto organizavimas – 4 balai; 

leksinių ir gramatinių struktūrų tinkamumas – 4 balai; leksinis, gramatinis taisyklingumas ir rašyba – 4 

balai: (16 balų). Gauti balai konvertuojami į pažymius: 16 balų – 10; 14-15 balų – 9; 12-13 balų – 8; 11 

balų – 7; 9-10 balų – 6; 8 balai – 5; 6-7 balai – 4; 5 balai –3; 
• projektinis darbas: projektinis darbas vertinamas pažymiu, kuris prilygsta kontroliniam darbui. 

Projektinis darbas gali būti trumpalaikis ar ilgalaikis. Vertinimo kriterijai yra nustatomi ir aptariami su 

mokiniais prieš atliekant darbą, priklausomai nuo projektinio darbo specifikos, paskirties, turinio. 

• mažesnės apimties atsiskaitomoji užduotis (žodžių žinojimo, kalbos vartojimo, kalbėjimo, 

eilėraščiai ir t. t) 

3. Kaupiamasis  (informacija 

apie mokinio mokymosi 

pažangos ir pasiekimų 

kaupimą) 

Už nedidelės apimties užduotis, kai sumuojami pažymiai:  
• atpasakojimai (10-15 sakinių); 

• atsakinėjimai į klausimus (su apibendrinimu); 

• individualus darbas (užduoties atlikimas); 

• atlikti papildomi pratimai raštu; 

• sėkmingas kalbos vartosenos taisyklių pritaikymas; 

• žodžių diktantas; 

• raiškus skaitymas; 

• dalykinis žaidimas; 

• monologo dalių atsakinėjimas. 

Rašomi atskiri kaupiamieji pažymiai, iš kurių išvestas vidurkis temos pabaigoje įrašomas į 

dienyną. Pažymys rašomas susumavus 5 pamokų taškus. Per pusmetį mokinys gauna 2-3 

pažymius. 

4. Apibendrinamasis 
(Vertinimas, naudojamas baigus 

programą, kursą, modulį)  

Pažymiu vertinama  
• didelės apimties atsiskaitomasis darbas, baigus programą, modulį, trimestrą; 

• projektinis darbas.  

Kita pažymiu vertinama 

veikla 

Už dalyvavimą mokyklos ir miesto renginiuose (metodinės savaitės, literatūrinės popietės, dalyvavimas 

projektuose, rajoninėse olimpiadose, respublikiniuose konkursuose) 

 



VERTINIMO LYGIAI:  

1. PATENKINAMAS LYGIS. ĮVERTINIMAS 4–5 

Klausymas Supranta paprastą, aiškią, normalaus tempo kalbą su pauzėmis ir pakartojimais. 

Skaitymas Supranta trumpą tekstą su nedaug nežinomų žodžių, geba rasti pagrindinę informaciją, naudodamiesi žodynu. 

Kalbėjimas Kalba su pauzėmis vartodamas ribotą skaičių sakinių, paprastas struktūras. Dalyvauja elementariame pokalbyje 

suprasdamas lėto ir aiškaus pokalbio esmę, tačiau ne visuomet galėdamas jį palaikyti. 

Rašymas Rašo trumpus elementarius tekstus iš žinomų žodžių trumpais paprastais sakiniais. 

 

2. PAGRINDINIS LYGIS. ĮVERTINIMAS 6–7–8 

Klausymas Supranta autentišką, su nežymiais trukdžiais, normalaus tempo kalbą su pakartojimais. 

Skaitymas Supranta nesudėtingus, ilgesnius tekstus su daugiau nežinomų elementų, naudojasi žodynu. 

Kalbėjimas Kalba su pauzėmis vartodamas didesnį skaičių išmoktų paprastų sakinių, taip pat su jungtukais, ribotą paprastų 

gramatinių struktūrų skaičių ne pakankamai sudėtingas, taisyklingas struktūras su perfrazavimais. Dalyvauja 

elementariame, aiškiame pokalbyje, vartoja sudėtinius sakinius. 

Rašymas Rašymas Rašo trumpus logiškus tekstus, naudodamasis žodynu bei ilgesnius nuoseklius tekstus su kai kuriais 

samprotavimo elementais. 

 

3. AUKŠTESNYSIS LYGIS. ĮVERTINIMAS 9–0 

Klausymas Supranta greitesnę, ilgesnę, įvairesnę autentišką kalba su trukdžiais, su pakartojimais, supranta kalbą mažiau 

žinomomis temomis. 

Skaitymas Pasirenka skaitymo būdą pagal skaitymo tikslą. Supranta sudėtingesnius, įvairesnius ilgesnius, taip pat 

abstrakčiomis temomis tekstus, žodynu naudojasi retai. 

Kalbėjimas Kalba taisyklingai vartodamas išmoktas gramatines struktūras, pakankamas kalbos priemones, abejodamas, 

perfrazuodamas, naudoja daug įvairių logiškų struktūrų. Pradeda, palaiko ir užbaigia pokalbį, geba įsiterpti. 

Rašymas Rašo tekstus taisyklingai, rišliai, įvairiai,  su savo požiūriu. 

  


