
   Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos  

                                                                                          Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

individualios pažangos stebėjimo,  

fiksavimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašo 

 8 priedas 

 

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO KRITERIJAI  

 

II-OJI UŽSIENIO (VOKIEČIŲ IR RUSŲ ) KALBA 

 

1. Vertinimo objektai: 

● Dialogas 
● Monologas 
● Laiško rašymas 
● Testas 
● Projektai 

2. Vertinimo kriterijai: 

Dialogas 6 klasė 

Kriterijai Taškai Aprašymas 

Komunikacinis 

tikslas 

3 Komunikacinis tikslas pasiektas tinkamai panaudojus 

gramatinius modelius. 

2 Komunikacinis tikslas pasiektas ne visuomet tinkamai 

panaudojus gramatinius modelius ar išmoktus posakius 

1 Komunikacinis tikslas nepasiektas, netaisyklingai 

panaudoti gramatiniai modeliai. 

0 Komunikacinis tikslas nepasiektas. Komunikacija nevyksta. 

Pokalbio 

organizavimas 

pagal planą 

3 Sėkmingai dalyvauja paprastame pokalbyje. Užduoda 

paprastų klausimų ir atsako į paprastus klausimus. Daro 

pauzes ieškodamas tinkamo žodžio. Kartais pasitaiso 

padarytas klaidas. 

2 Dalyvauja paprastame pokalbyje mokytojo padedamas. 

Kalba labai trumpais sakiniais, iš anksto parengtomis 

frazėmis, darydamas ilgas pauzes, kad rastų tinkamą žodį. 

Kalbėdamas sieja žodžius paprastomis žodžių jungimo 

priemonėmis (pvz., „ir“, „bet“, „tada“). 

1 Paklausia ir atsako į klausimus mokytojo padadamas. 

Vartoja keletą paprastų žodžių jungimo priemonių (pvz., 

„ir“, „arba“). 

Gali vartoti tik išmoktas frazes ir sakinius. Daro ilgas pauzes 

ieškodamas tinkamo žodžio. 

0 Nedalyvauja pokalbyje. 

Kalbos 

priemonių 

(leksinių ir 

gramatinių 

3 Taisyklingai vartoja paprastas gramatines struktūras, 

vartojamos paprastos žodžių jungimo priemonės. Gali 

pasitaikyti viena kita klaida. 

2 Kalbėdamas vartoja paprastas žodžių jungimo priemones. 

Galimos kelios klaidos,  



struktūrų) 

taisyklingumas 

1 Kalbos priemonės dažnai vartojamos netaisyklingai. Daug 

klaidų, trukdančių suprasti kalbos prasmę. 

0 Kalbos priemonės labai dažnai vartojamos netaisyklingai. 

Labai daug klaidų. Prasmė dažnai neaiški. 

Tarimas ir 

intonavimas  

+1 Tarimas ir intonavimas iš esmės taisyklingas. Pasitaiko 

keletas tarimo ir intonavimo klaidų. 

 

 Dialogas 7-8 klasės 

 

Kriterijai Taškai Aprašymas 

Komunikacinis 

tikslas 

3 Komunikacinis tikslas pasiektas vartojant pakankamą 

paprastų gramatinių modelių kiekį 

2 Komunikacinis tikslas pasiektas nors vartoja ribotą paprastų 

gramatinių modelių kiekį. 

1 Komunikacinis tikslas nepasiektas, vartoja keletą paprastų 

gramatinių modelių ar išmoktų posakių. 

0 Nedalyvauja pokalbyje. 

Pokalbio 

organizavimas. 

3 Pradeda, palaiko ir užbaigia pokalbį, gana taisyklingai 

vartodamas dažnesnes kalbos struktūras. Dalyvauja 

nesudėtingame pokalbyje, kartais abejodamas ir darydamas 

pauzes. 

 2 Supranta pokalbio esmę, bet ne visuomet gali jį palaikyti. 

Kalba darydamas pauzes, abejodamas. Tinkamai parenka 

paprastas kalbos struktūras, kai kuriuose iš jų daro klaidų. 

 1 Nepakankamai inicijuojamas ir palaikomas pokalbis, kalba 

labai trumpais sakiniais, daro ilgas pauzes, kad rastų tinkamą 

žodį ar struktūrą. 

 0 Nedalyvauja pokalbyje. 

Kalbos 

priemonių 

(leksinių ir 

gramatinių 

struktūrų) 

taisyklingumas 

3 Taisyklingai vartoja paprastas gramatines struktūras, 

vartojamos paprastos žodžių jungimo priemonės. Gali 

pasitaikyti viena kita klaida. 

 2 Kalbėdamas vartoja paprastas žodžių jungimo priemones. 

Galimos kelios klaidos,  

 1 Kalbos priemonės dažnai vartojamos netaisyklingai. Daug 

klaidų, trukdančių suprasti kalbos prasmę. 

 0 Kalbos priemonės vartojamos netaisyklingai. Labai daug 

klaidų. Prasmė neaiški. 

Tarimas ir 

intonavimas 

+1 Tarimas ir intonavimas iš esmės taisyklingas. Pasitaiko 

keletas tarimo ir intonavimo klaidų. 

 

Monologas 6 klasė 

 

Kriterijus Taškai Aprašymas 



Turinio 

atskleidimas, 

išsamumas. 

Žodyno įvairovė, 

tinkamumas 

3 

 

2 

1 

 

0 

Turinys išsamus, žodynas turtingas, įvairus, vartojamas 

tinkamai. 

Turinys gana išsamus, žodynas gana turtingas. 

Turinys neišsamus, žodynas skurdus, dažniausiai vartojamas 

netinkamai. 

Žodynas visiškai netinkamas, turinio nėra. 

Pasisakymo 

nuoseklumas, 

rišlumas 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Mintys dėstomos nuosekliai. Pasisakymas rišlus, paruoštas 

pagal planą. 

Mintys dėstomos pakankamai nuosekliai. Pasisakymas gana  

rišlus, paruoštas pagal planą. 

Trūksta minčių dėstymo nuoseklumo. Pasisakymas ne itin  

rišlus. 

Nėra rišlaus minčių dėstymo 

Kalbos priemonių 

(paprasti žodžiai, 

jungimo 

priemonės, 

paprasti sakiniai, 

frazės, trumpi  

klausimai) 

taisyklingumas 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Kalbos priemonės vartojamos taisyklingai, daromos 1-2 

klaidos 

Kalbos priemonės ne visada vartojamos taisyklingai. Galimos 

3-4  klaidos. 

Kalbos priemonės dažnai vartojamos netaisyklingai. Yra daug 

gramatinių klaidų, tačiau prasmė aiški. 

Kalbos priemonės nuolat vartojamos netaisyklingai. 

 

Tarimas, 

intonavimas 

1 Tarimas, intonavimas aiškus, lėtas iš esmės taisyklingas. 

 

Monologas 7-8  klasės 

 

Kriterijus Taškai Aprašymas 

Turinio 

atskleidimas, 

išsamumas 

Žodyno 

įvairovė, 

tinkamumas 

3 

2 

1 

0 

Turinys išsamus, žodynas turtingas, įvairus, vartojamas 

tinkamai. 

Turinys gana išsamus, žodynas gana turtingas. 

Turinys siauras, žodynas skurdus, neįvairus, dažniausiai 

vartojamas netinkamai. 

Žodynas visiškai netinkamas, turinio nėra. 

Pasisakymo 

nuoseklumas, 

rišlumas 

3 

 

2 

 

1 

0 

Mintys dėstomos nuosekliai. Pasisakymas rišlus, paruoštas pagal 

planą. 

Mintys dėstomos pakankamai nuosekliai. Pasisakymas gana  

rišlus, paruoštas pagal planą. 

Trūksta minčių dėstymo nuoseklumo. Pasisakymas nerišlus. 

Nėra rišlaus minčių dėstymo. 

Kalbos 

priemonių 

(sudėtingesni 

žodžiai, 

jungimo 

priemonės, 

įvairesnės 

gramatinės 

struktūros, 

sudėtingesni 

sakiniai, 

frazės, 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Kalbos priemonės visada vartojamos taisyklingai, galimos 1-2 

klaidos. 

Kalbos priemonės ne visada vartojamos taisyklingai. Galimos 3-

4 klaidos. 

Kalbos priemonės dažnai vartojamos netaisyklingai. Yra daug 

gramatinių klaidų, tačiau prasmė aiški. 

Kalbos priemonės nuolat vartojamos netaisyklingai. 

 



klausimai) 

taisyklingumas 

Tarimas, 

intonavimas 

1 Tarimas, intonavimas aiškus, lėtas iš esmės taisyklingas. 

 

Laiško įvertinimo lentelė (10 taškų) 

 

Kriterijai Taškai Vertinimo kriterijai 

Turinys 3 Visi turinio aspektai įtraukti. Komunikacinis tikslas (-ai) visiškai 

pasiektas (-i).  

2 Visi pagrindiniai turinio aspektai įtraukti su minimaliais praleidimais 

ir/ar trupučiu netinkamo turinio. Komunikacinis tikslas pasiektas iš 

dalies.  

1 Įtraukti keletas turinio aspektų su dideliais praleidimais ir/ar trupučiu 

netinkamo turinio. Komunikacinis tikslas vargu ar pasiektas  

0* Netinkamas turinys. Komunikacinis tikslas nepasiektas.  

Planavimas 

ir 

organizacija 

2 Tinkamas planavimas. Mintys išdėstytos puikiai, teksto dalys (punktai, 

sakiniai) siejasi tinkamai panaudojant tinkamas jungimo priemones.  

1 Daug planavimo klaidų, mintys išdėstytos nenuosekliai, jungtukai 

panaudoti netinkamai.  

0 Netinkamas planavimas, minčių dėstymas ir siejimas. Trūksta arba 

nėra jungiamųjų žodžių.  

Kalbos 

vartojimas 

Žodyno ir gramatinių struktūrų tinkamumas 

3 Visas žodynas ir gramatinės struktūros panaudoti tinkamai pagal 

sociolingvistinę situaciją (turinys, tikslas, adresatas). Registras 

panaudotas tinkamai (neformalus/neutralus).  

2 Žodyno ir gramatinės struktūros naudojamos dažniausiai tinkamai 

pagal siociolingvistinę situaciją. Registras iš esmės yra tinkamas.  

1 Žodynas ir gramatinės struktūros naudojamos dažniausiai ne pagal 

sioclingvistinę situaciją. Didelės registro klaidos.  

0 Žodynas ir gramatinės struktūros panaudoti ne pagal sociolingvistinę 

situaciją. Registro yra labai mažai arba nėra visiškai.  

Žodyno ir gramatinių struktūrų tikslumas (įtraukiant ir rašybą) 

2 Gerai panaudotas žodynas ir gramatinės struktūros, nėra klaidų arba tik 

keletas nedidelių (1-3)**, laiško esmė aiški.  

1 Prastas žodyno ir gramatinių struktūrų panaudojimas, dažnos (7-9) 

klaidos** paprastose ir sudėtingose struktūrose, esmė šiek tiek 

miglota.  

0 Netinkamas žodyno ir gramatinių struktūrų panaudojimas, daugybė 

(10 ir daugiau) klaidų ** net ir paprastose struktūrose, esmė miglota.  

Iš viso: 10  

*Jei turinys yra netinkamas ir įvertintas 0 taškų, visas rašinys taip pat vertinamas 0 taškų.  

** Visi tos pačios klaidos pavyzdžiai yra laikomi viena klaida.   

6 klasės Laiško apimtis 20-50 žodžių 

7-8 klasės Laiško apimtis 50-80 žodžių 

 

Testas 

Kiekviena testo dalis/užduotis įvertinama balais priklausomai nuo jos sudėtingumo; surinktų balų 

suma konvertuojama į pažymį (po testo užduočių pateikiama vertinimo lentelė).  

Projektai (mokomosios medžiagos apibendrinimui rengiami po 2 projektus per semestrą 



Vertinama:  

● pristatymas (sakytinės kalbos taisyklingumas) 1-3 balai (3 aukščiausias);  

● apipavidalinimas (estetinis, grafinis, rašytinės kalbos taisyklingumas) 1-3 balai; 

● turinys (medžiagos turinio tinkamumas, tikslingumas) 1-4 balai  

 

● Kaupiamasis vertinimas: 

●         Rašomas vidurkis iš 3 nedidelių darbų įvertinimų  (pvz. 8+5+7=7). 

●       Vertinama už iš anksto nurodytus darbo etapus ar nedidelius darbus: 

●         ·    apklausą (žodžiu ar raštu, 5-10 min.) 

●         ·    praktinį darbą (užduotis raštu, tiriamasis, projektinis, kūrybinis darbas) 

Pažymiu į dienyną vertinama: 

● Testas/kontrolinis darbas. Kiekviena testo dalis užduotis įvertinama balais priklausomai nuo 

jos sudėtingumo; surinktų balų suma konvertuojama į pažymį (po testo užduočių pateikiama 

vertinimo lentelė).  

● Savarankiškas darbas; 

● Monologai (žr. į monologų vertinimo priedą);  

● Projektai. Vertinama: pristatymas (sakytinės kalbos taisyklingumas) 1-3 balai (3 

aukščiausias); apipavidalinimas (estetinis, grafinis, rašytinės kalbos taisyklingumas) 1-3 balai; 

turinys (medžiagos turinio tinkamumas, tikslingumas) 1-4 balai.  

 

 


