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MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

MATEMATIKA 

 

 1. Vertinimo objektai: 

● Kontrolinis darbas 

● Savarankiškas darbas 

● Apklausa raštu ar žodžiu 

● Klasės darbas 

● Namų darbas 

● Praktiniai, kūrybiniai ir projektiniai darbai 

 2. Vertinimo formos: 

● Pažymiai (1-10) 

 

Pažymys/ jo 

reikšmė 
Kaip mokinys parodo savo 

gebėjimus ir žinias (rodiklis) 
Mokinio gebėjimai ir žinios bendrųjų 

programų/išsilavinimo standarto 

atžvilgiu 

10 

(puikiai) 

Vertina ir kuria: kelia hipotezes, 

prognozuoja, teikia alternatyvas, 

improvizuoja, nusprendžia, 

vadovauja. 

Pagal amžių ir mokymosi pakopą rodo 

susiformavusią kompetenciją. Bendrųjų 

programų aukštesnysis lygis. 

9  

(labai gerai) 

Integruoja ir vertina: argumentuoja 

nuomonę, savarankiškai randa 

informaciją, ją tvarko ir tikslingai 

naudoja, derina, įvertina, įtakoja, 

modeliuoja. 

Ryškėja kompetencija. Bendrųjų programų 

aukštesnysis lygis. 

8  

(gerai) 

Analizuoja, įžvelgia visumą: 

argumentuoja, daro išvadas, planuoja, 

diskutuoja, išplečia, tiksliai 

formuluoja. 

Gebėjimai tvirtesni nei reikalauja 

bendrosios programos. Bendrųjų programų 

pagrindinis lygis. 

7 (pakankamai 

gerai) 

Supranta, analizuoja ir taiko žinias 

naujose situacijose: priskiria, 

palygina, nustato ryšius, išskaido, 

apibendrina, interpretuoja, papildo, 

rodo iniciatyvą.  

Gebėjimai ir žinios visiškai atitinka 

bendrąsias programas. Bendrųjų programų 

pagrindinis lygis. 

6 

(patenkinamai) 

Supranta ir taiko žinias įprastose 

situacijose: išaiškina, palygina, 

nurodo ryšius, klasifikuoja, 

apibūdina. 

Iš esmės pasiektas standartas. Bendrųjų 

programų patenkinamas lygis. 



5  

(silpnai) 

Supranta esmę: atlieka, klausia, 

perduoda informaciją, pateikia 

pavyzdžių, išplečia. 

 

Artėja prie pagrindinio standarto. Bendrųjų 

programų patenkinamas lygis. 

4  

(labai silpnai) 

Rodo bendrą supratimą: apibrėžia, 

aprašo, pasakoja savais žodžiais. 

Gebėjimai ir žinios minimaliai atitinka 

bendrųjų programų reikalavimus. Bendrųjų 

programų patenkinamas lygis. 

3  

(blogai) 

Nors žinios ir fragmentiškos, bet: 

atskiria, išskiria, nustato, išvardina. 

Priartėja prie bendrųjų programų 

reikalavimų, galima numatyti būdus, kaip jį 

pasiekti artimiausiu metu. 

2  

(labai blogai) 

Žinios fragmentiškos: tikslingai stebi, 

klauso, randa, atkreipia dėmesį. 

Artėja prie bendrųjų programų reikalavimų, 

tačiau dar akivaizdžiai jo nepasiekia. 

1 (nieko 

neatsakė, 

neatliko 

užduoties ) 

Žinios labai fragmentiškos: pakartoja, 

pavadina, atpažįsta, pamini.  

Ryškėja gebėjimai ir žinios, kurios leis 

siekti standarto. 

Neatestuotas Kai mokinys praleidžia 50% ir 

daugiau dalyko pamokų per trimestrą. 

Organizuojama atsiskaitymas pagal 

„Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašą“.  

 

 

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) 

 

 

 


