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VERTINIMO TVARKA 

Bendrosios nuostatos 

 Vertinimą vykdo vertinimo komisija, kurią sudaro 5 nariai: 4 vertintojai ir vertinimo 

komisijos pirmininkas. 

 Tikrindami darbus, vertintojai vadovaujasi vertinimo instrukcijoje pateiktais atsakymais ir 

vertinimo normomis. 

 Kiekvieną darbą vertina du vertintojai. Viename darbe vertintojai rašo skirtingų spalvų 

rašikliais. 

 Skiriamus taškus vertintojai įrašo darbe tam skirtuose laukeliuose. Skaičiai turi būti parašyti 

įskaitomai ir aiškiai. 

 Vertinimo rezultatus vertinimo komisija užfiksuoja vertinimo lapuose, kuriuos pasirašo 

komisijos pirmininkas. 

 

Vertinimo eiga 

 Vertinimo komisijos pirmininkas paskirsto vertintojams darbus ir užsirašo, kiek darbų skyrė 

kiekvienam vertintojui. 

 Tikrindami testo užduotis, vertintojai pabraukia klaidingą vietą ir paraštėje pasižymi. Paskui 

pagal šioje vertinimo instrukcijoje pateiktą vertinimo lentelę nustato, kiek taškų gali skirti, ir 

šiuos taškus įrašo tam skirtuose laukeliuose. 

 Jei vertindamas vertintojas pamato žymę, leidžiančią identifikuoti kandidatą (pvz., parašyta 

pavardė ar mokykla), darbo toliau nevertina ir perduoda jį vertinimo komisijos pirmininkui. 

 Vertintojai, ištaisę visus jiems skirtus darbus, juos atiduoda vertinimo komisijos 

pirmininkui, kuris suskaičiuoja darbus ir surašo rezultatus į vertinimo lapus. 

 Mokinių pavardės ir mokyklų pavadinimai į vertinimo lapą iš mokinių registracijos lentelės 

įrašomi tik tada, kai ištaisyti visi darbai, suskaičiuoti taškai, surašytos užimtos vietos. 
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I DALIS. TEKSTO SUVOKIMO UŽDUOTIS 

 

Nr. Teisingas 

atsakymas 

Vertinimas Taškai 

1. 
C Už teisingai nurodytą atsakymą skiriamas 1 taškas. 

Už neteisingą atsakymą – 0 taškų. 
1 taškas 

2. 
B Už teisingai nurodytą atsakymą skiriamas 1 taškas. 

Už neteisingą atsakymą – 0 taškų. 
1 taškas 

3. 
A Už teisingai nurodytą atsakymą skiriamas 1 taškas. 

Už neteisingą atsakymą – 0 taškų. 
1 taškas 

4. 
A Už teisingai nurodytą atsakymą skiriamas 1 taškas. 

Už neteisingą atsakymą – 0 taškų. 
1 taškas 

5. 
B Už teisingai nurodytą atsakymą skiriamas 1 taškas. 

Už neteisingą atsakymą – 0 taškų. 
1 taškas 

6. 
C Už teisingai nurodytą atsakymą skiriamas 1 taškas. 

Už neteisingą atsakymą – 0 taškų. 1 taškas 

7. 
A Už teisingai nurodytą atsakymą skiriamas 1 taškas. 

Už neteisingą atsakymą – 0 taškų. 
1 taškas 

8. 
C Už teisingai nurodytą atsakymą skiriamas 1 taškas. 

Už neteisingą atsakymą – 0 taškų. 
1 taškas 

9. 
B Už teisingai nurodytą atsakymą skiriamas 1 taškas. 

Už neteisingą atsakymą – 0 taškų. 
1 taškas 

10. 
A Už teisingai nurodytą atsakymą skiriamas 1 taškas. 

Už neteisingą atsakymą – 0 taškų. 
1 taškas 

11. 
C Už teisingai nurodytą atsakymą skiriamas 1 taškas. 

Už neteisingą atsakymą – 0 taškų. 
1 taškas 

12. 
B Už teisingai nurodytą atsakymą skiriamas 1 taškas. 

Už neteisingą atsakymą – 0 taškų. 
1 taškas 

Iš viso: 12 taškų 

 

II DALIS. KALBOS VARTOJIMO UŽDUOTYS 

Užd. 

Nr. 

Teisingas atsakymas Vertinimas Taškai 

 

1. 

Dabar zylutės buvo išgelbėtos. Kiekvieną dieną, 

kai mama išeidavo dirbti, Ilzytė pasilypėdavo ant 

kėdės ir pro plyšį sienoje iškišdavo savo pietų 

duonytę. Pasilikdavo vien tik pluteles. 

Paukščiukai vaišindavosi taukais aptepta duona. 

Už taisyklingai įrašytą raidę 

skiriamas 1 taškas. 

Už netaisyklingai įrašytą raidę – 0 

taškų. 

 

 

16 

taškų 

 

2. 

Voro tinklas 

      Voras visą naktį mezgė tinklą. Nuo vienos 

pušies šakos nutiesė iki kitos ir užtvėrė miško 

takelį. Paryčiais tinklas buvo baigtas. Voras 

prisiglaudė slėptuvėje ir ėmė laukti pirmosios 

aukos. 

Anksti iš savo guolio pakilo briedis. 

Galiūnas norėjo gerti. Jis patraukė miško takeliu 

prie upės. Briedis stabtelėjo atsigerti. Jis žengė 

žingsnį į priekį. Voro tinklas pakibo ant briedžio 

ragų. Pats mezgėjas spruko į žolių tankumyną. 

Ilgai tūnojo ten, ilgai negalėjo suprasti, kas įvyko. 

Juk numezgė tokį tvirtą tinklą. Per visą miško 

taką... 

                                   Pagal V. Dautartą 

 

Už kiekvieną taisyklingai 

padarytą ir įrašytą žodžio formą 

skiriamas 1 taškas. Už 

netaisyklingai – 0 taškų. 

 

 

12 

taškų 
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3. Visi žino, kad medus saldus ir gardus. O aš dar iš 

senelės sužinojau, kad medus yra ne tik saldus, bet 

ir didelis vaistas. Kai man skaudėdavo gerklytę, 

senelė visada pavirindavo pieno, įdėdavo medaus, 

išmaišydavo ir duodavo išgerti. Ir man gerklytės 

nebeskaudėdavo. 

         Kai karščiuodavau, gulėdavau lovutėje 

čiaudėdama ir kosėdama, senelė išvirdavo liepų 

arbatos, įdėdavo medaus šaukštą, ir aš visą stiklinę 

išgerdavau. Kitą dieną būdavau sveika sveikutėlė. 
 

Pagal A.Urbienę 

Už kiekvieną teisingai pasirinktą 

ir taisyklingai įrašytą žodį 

skiriamas 1 taškas. 

Už neteisingai – 0 taškų. 

 

12 

taškų 

4. Baigiau skaityti (kokią?)_____________________ 

knygą. Ant stalo guli (kokia?) 

___________________ pieštukinė. Prie močiutės 

namo auga (kokie?)______________ ąžuolai. Šiais 

metais (koks?)_____________________ pavasaris. 

Per pamoką skaitėme pasaką apie (kokį?) 

___________________ žmogelį. Per Velykas su 

mama dažėme (kokius?)______________________ 

margučius. Per Užgavėnes vaikai užsidėjo (kokias?) 

______________________ kaukes ir vijo žiemą iš 

kiemo. Gandrai žiemoja (kokiuose?) 

__________________ kraštuose. Galvoje įkyriai 

sukosi (kokios?) ____________ mintys. 

Šis augalas gerai auga 

(kokioje?)_________________ žemėje. Miške 

vaikai priskynė 

(kokių?)________________žemuogių. Visą vakarą 

prasėdėjome (kokiame?)____________ 

kambaryje. 

Už kiekvieną sugalvotą, tinkamą 

pagal prasmę ir taisyklingai 

parašytą būdvardį skiriamas 1 

taškas. Už klaidingai parašytą 

ir/ar pagal prasmę netinkamą 

būdvardį – 0 taškų. 

 

12 

taškų 

5. 1. Aš užmerksiu tik vieną akį, tada lengvai rasiu 

jus visus, net jei jūs slėpsitės tamsiausiose 

vietelėse.  

2. Pernai tu sukūrei vienuolika trumpų istorijų ir 

papuošei jas nuostabiomis iliustracijomis. 

3. Mes su broliu nušokome nuo lovos, 

apsivilkome striukes ir išskubėjome pro duris į 

kiemą. 

4. Jūs mums atnešdavote obuolių, pririnkdavote 

grybų ir visada gardžiais pyragais vaišindavote. 

5. Vasarą aš skrisiu į Egiptą ir pamatysiu ten 

piramides. 

6. Tėtis man papasakojo, kad vakar tu iš 

popieriaus išlankstei laivelį, nuspalvinai jį ir 

paleidai plaukti upe. 

7. Kasdien mokykloje mes piešiame, rašome, 

dainuojame ir žaidžiame. 

Už kiekvieną taisyklingai sudarytą 

ir įrašytą veiksmažodžio formą 

skiriamas 1 taškas. Už 

netaisyklingai – 0 taškų. 

 

20 

taškų 

 

II dalies taškų suma 72 taškai  

Didžiausias taškų skaičius už visą testą 84 taškas 


