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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I DALIS. TEKSTO SUVOKIMO UŽDUOTIS 

Nr. Teisingas 

atsakymas 

Vertinimas Taškai 

1. 
B Už teisingai nurodytą atsakymą skiriamas 1 taškas. 

Už neteisingą atsakymą – 0 taškų. 
1 taškas 

2. 
C Už teisingai nurodytą atsakymą skiriamas 1 taškas. 

Už neteisingą atsakymą – 0 taškų. 
1 taškas 

3. 
B 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 

Iš viso: 11 taškų 

 

II DALIS. KALBOS VARTOJIMO UŽDUOTYS 

Nr. Teisingas atsakymas Vertinimas Taškai 

1. Tais laikais, kai nebuvo nei kalbančių barbių, nei 

dainuojančių telefonų, mūsų seneliai vaikystėje 

mediniais kubeliais žaisdavo. Arba smėlio dėžėje 

bandeles kepdavo. 

Už taisyklingai įrašytą raidę 

skiriamas 1 taškas. 

Už netaisyklingai įrašytą raidę – 0 

taškų. 

11 

taškų 

2. Parke mokiniai pasodino daug (ko daug?) ąžuoliukų 

ir (ko daug?) berželių. Avižas lesė šešios (kas?) žąsys 

su šešiais žąsiukais. Julija džiaugėsi gražia (kuo?) 

gėle. Mergaitė jau parašė (kam?) močiutei laišką. 

Prisirpusios vyšnios sviro nuo (ko daug?) šakų. 

Žiemą mokiniai paberia kurapkoms (ko daug?) 

trupinių. Dideliame tamsiame (kur?) miške kūpsojo 

skruzdėlynas. Moki (ką?) žodį - žinai (ką?) kelią. 

Vasarą buvau Kauno zoologijos (kur?) sode. Stalas 

buvo užtiestas nauja (kuo?) staltiese. 

 

Už taisyklingai įrašytą žodžio 

formą skiriamas 1 taškas. 

Už netaisyklingai įrašytą žodžio 

formą – 0 taškų. 

 

12 

taškų 

 



3. Viename name,  urvelyje už senos indaujos, gyveno 

pelytė vardu Emilija. Vakarais pro durų plyšį ji 

žiūrėdavo televizorių. Vieną vakarą rodė baletą. 

Ekrane šoko lengvutės  balerinos. Pelytei  tai atrodė 

labai gražiai.  

      - Kaip aš norėčiau būti balerina, - atsiduso pelytė, 

- ir šokti  draugams !  

      Pelytė ėmė galvoti, iš kur gauti balerinos 

drabužėlius.  Juk šokiui jie labai  svarbūs. Nutarė 

paprašyti senos vorienės. Ši nuaudė lengvą lyg šydas 

suknelę.  Pelytė su džiaugsmu  stebėjo save 

veidrodžio šukėje. 

Pagal Nomedą Balasevičiūtę „Kaip pelytė tapo balerina“ 

Už kiekviename sakinyje teisingai 

pasirinktą ir taisyklingai įrašytą 

žodį skiriamas 1 taškas. 

Už neteisingai pasirinktą ir/ar 

netaisyklingai įrašytą žodį – 0 

taškų. 

 

 

 

 

 

 

10 

taškų 

4. Apie ką tu (galvoja) galvoji? Kur jūs taip ilgai (buvo) 

buvote? 

Per Velykas aš (suvalgė) suvalgiau keturis 

margučius. Kai aš (užaugs) užaugsiu, 

(padės) padėsiu savo tėveliams dirbti visus darbus. 

Kai vasarą kaime mes (būdavo) būdavome pas 

močiutę kaime, (eidavo) eidavome į mišką uogauti, 

(padėdavo) padėdavome tvarkytis ūkyje. Mes Jus 

maloniai (kviečia)  kviečiame atvykti į Šeimos 

šventę. Vaikai, ar (laukia) laukiate  vasaros 

atostogų? 

Už kiekvieną taisyklingai padarytą 

ir įrašytą veiksmažodžio formą 

skiriamas 1 taškas. 

Už netaisyklingai – 0 taškų. 

 

10 

taškų 

5. Ąsotis molinis                                                   

Debesys tamsūs 

Ežeras gilus                                                        

Citrina rūgšti 

Avietė saldi                                                        

Megztinis šiltas 

Varveklis ilgas                                                   

Kambarys jaukus 

Saulė karšta                                                       

Žirklės aštrios 

Baldai mediniai                                                  

Braškės raudonos 

Už kiekvieną žodžių junginyje 

teisingai pasirinktą ir taisyklingai 

įrašytą būdvardį skiriamas  

1 taškas. 

Už neteisingai pasirinktą ir/ar 

netaisyklingai įrašytą būdvardį – 0 

taškų. 

12 

taškų 

II dalies taškų suma 55 taškai 

Didžiausias taškų skaičius už visą testą 66 taškai 

 


