
 

 

5 priedas 

 

ANTROSIOS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ) MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 

VERTINIMO FORMOS IR KRITERIJAI 

1. Diagnostinis vertinimas: 

1.1. Dialogas: 

1.1.1. Struktūra – 1 balas; 

1.1.2. Turinys – 5 balai; 

1.1.3. Taisyklingumas – 4 balai. 

1.2. Testas: 

1.2.1. Vertinti pagal proporciją, pvz.: jei surinko 18 balų iš 18 klausimų – 10 balų; 

1.2.2. Jei teisingai atsakė į 13 klausimų – 130 : 18 ═ 7,2 = 7 balai. 

1.3. Laiškas ( 10 balų ): 

1.3.1. Turinys atitinka temą (situaciją ) – 2 balai; 

1.3.2. Turinys nepakankamai atitinka situaciją – 1 balas; 

1.3.3.Turinys visai neatitinka temos – 0 balų; 

1.3.4. Komunikacinių intencijų realizavimas – 2 balai; 

1.3.5. Teksto struktūra – 2 balai; 

1.3.6. Registras, leksikos ir gramatinių struktūrų tikslingumas – 1 balas; 

1.3.7. Leksikos ir gramatikos taisyklingumas – 2 balai. 

1.4. Klausymas (10 balų ): 

1.4.1. Supranta, kas sakoma paprastame pokalbyje kasdienėmis temomis, jei kalbama bendrine 

kalba, lėtai ir aiškiai; 

1.4.2. Gali suprasti pagrindinę trumpų, aiškių ir paprastų skelbimų ir pranešimų informaciją; 

1.4.3. Geba suprasti trumpų garso/vaizdo įrašų apie kasdienius įvykius, kai kalbama lėtai ir aiškiai; 

1.4.4. Geba atspėti nežinomų žodžių reikšmę pagal analogiją ar iš konteksto. 

1.5. Skaitymas (10 balų): 

1.5.1. Supranta trumpų tekstų esmę; 

1.5.2. Geba atspėti atskirų nežinomų žodžių reikšmę ir suvokti frazės reikšmę iš konteksto; 

1.5.3. Sugeba peržvelgti trumpus tekstus ir rasti reikiamus faktus ar kitokią informaciją, moka 

naudotis žodynais; 

1.5.4. Geba peržvelgti gana ilgus tekstus ir rasti reikiamus faktus ar kitokią informaciją, susidaryti 

bendrą vaizdą apie teksto turinį; 

1.5.5. Gali skaityti, naudodamiesi žodynu, nesudėtingus prozos kurinius, kuriuose aprašomi 

konkretūs veiksmai, susiję aiškiais laiko ir priežasties ryšiais. 

1.6. Pokalbis (10 balų): 

1.3.1. Sugeba pradėti, palaikyti ir baigti paprastą pokalbį žinoma ar dominančia tema; 

1.3.2. Dalyvauja pokalbyje ar diskusijoje žinomomis temomis; 

1.3.3. Moka perimti pokalbio iniciatyvą; 

1.3.4. Moka reikšti jausmus: džiaugsmą, susidomėjimą, abejingumą, nusiminimą, reaguoti į 

pašnekovo jausmus; naudoti kompensacines priemones. 

2. Formuojamasis vertinimas – tai kasdienis darbas pamokoje, namų darbų atlikimas, reikiamo 

žodyno, gramatikos taisyklių kartojimas ir kt. prieš savarankišką darbą iš temos, kurso. 

2.1. namų darbų atlikimas ir kasdienis darbas pamokoje fiksuojamas mokytojo užrašuose, 

2.2. 10 įvertinimų sumuojama ir rašomas pažymys į dienyną. 


