LIETUVIŲ KALBOS VERTINIMAS
Vertinimai rašomi uţ:
1.

Kontrolinius darbus

2.

Rašinius

3.

Teksto suvokimo testus

4.

Tekstus atmintinai

5.

Tekstų atpasakojimą (pasiruoštą namie)

6.

Savarankiškus darbus

7.

Projektinius darbus

Diktanto vertinimo lentelė
Lygiai

Ţodţių diktantas

Diktantas
Rašybos Skyrybos

Bendras

Aukštesnysis lygis ( Diktantą parašė puikiai. )

0

0

Aukštesnysis lygis ( Diktantą parašė labai

1

1-2

2

3

3

3

3-4

4-5

4-5

4

5-6

6-8

6-9

5-6

Patenkinamas lygis ( Diktantą parašė silpnai).

7-8

9-10

10-11

7-8

Nepatenkinamas lygis ( Nepasiekė minimalių

9 ir

11 ir

12 ir

9 ir daugiau

daugiau

daugiau

daugiau

0

0

1-2

1-2

gerai. )
Pagrindinis lygis ( Diktantą parašė gerai).
Pagrindinis lygis ( Diktantą parašė
pakankamai gerai).
Patenkinamas lygis ( Diktantą parašė
patenkinamai ).

rezultatų teigiamam vertinimui).

Vertinant diktantą taisoma, bet klaidomis nelaikoma:



klaidos iš neišeitų rašybos ir skyrybos taisyklių;

akivaizdūs apsirikimai. Jei apsirikimų diktante trys, jie laikomi viena klaida;

Laikomas viena klaida:


tas pats ţodis, parašytas netaisyklingai kelis kartus;



vieno tipo klaida skirtinguose ţodţiuose;



jeigu ţodį reikia skirti iš abiejų pusių, o mokinys skyrė iš vienos;



skyrybos klaidos paţeidţiančios tą pačią taisyklę visiškai vienodos sandaros

sakiniuose;


dvi vieno tipo klaidos.

Rašinio vertinimas
Turinio vertinimo aspektai:


Atsiţvelgimas į uţduoties reikalavimus;



Temos atskleidimas;



Nuoseklumas ir vientisumas.

Raiškos vertinimo aspektai:


Teksto sandara;



Pastraipos struktūra;



Ţodynas.

Raštingumo vertinimas
Lygiai
Aukšte
snysis

Įvertinimas
Rašinį parašė puikiai.
Kuria rišlų, išsamų tekstą, aiškiai ir Rašinį parašė labai gerai.
nuosekliai
atskleisdamas
temą.
Kurdamas tekstą atsiţvelgia į visus
pateiktos uţduoties reikalavimus.
Sklandţiai plėtoja mintis, sieja
sakinius,
pastraipas.
Sudomina
skaitytoją.
Sukuria teksto pavadinimą, kuris gali
būti išreikštas vaizdingu posakiu,
patarle ar pan.
Pateikia ir grafiškai bei logiškai
išskiria pasakojimo struktūrines dalis.
Parašo visus laiškui ar kitam informaciniam tekstui reikalingus rekvizitus:
datą, pasisveikinimą, atsisveikinimą,
adresatą ir kt., net jei nėra nurodyta
vieta šiems rekvizitams įrašyti.
Laišką pradeda pasidomėdamas tuo,
kam rašo, o tada papasakoja apie save.
Klausimus adresatui sieja su savo
pasakojimu.
Ţmogaus, gyvūno, augalo ar daikto
aprašymą pradeda bendru įspūdţiu
(pvz., graţus, geras) ir tęsia

aprašydamas detales.
Rašo sklandţiai, logiškai ir vaizdingai.
Rašo tekstą, kuriame gali būti 1–2
atsitiktinės klaidos.
Pagrin
dinis

Rašinį parašė gerai.
Kuria gana rišlų tekstą pagal pateiktą Rašinį parašė pakankamai gerai.
temą ir uţduotį. Glaustai aprašo įvykį.
Gana sklandţiai reiškia mintis, susieja
sakinius, pastraipas.
Pateikia
ir
grafiškai
išskiria
pasakojimo struktūrines dalis.
Vartoja įvairių rūšių sakinius (pvz.,
klausiamuosius, šaukiamuosius).
Rašydamas laišką (ţinutę, skelbimą ar
kitą informacinį tekstą), parašo
kreipinį ir kelis kitus privalomus
rekvizitus (pvz., datą, kreipinį).
Laišką pradeda prisistatymu, o tik tada
pasidomiu adresatu.
Aprašydamas ţmogų, gyvūną, augalą
ar daiktą, pateikia bendrą įspūdį (pvz.,
graţus, geras) ir aprašo detales.
Rašo aiškiai.
Padaro ne daugiau 4 rašybos ir skyrybos klaidų iš išmoktų atvejų.

Rašinį parašė silpnai.
Kuria įskaitomą ir suprantamą Rašinį parašė labai silpnai.
inamas
tekstą ar jo dalį atsiţvelgdamas į
pateiktą temą ir uţduotį.
Sukuria teksto pavadinimą, kuris
atitinka teksto temą ar pagrindinę
mintį.
Rašydamas
laišką
(ţinutę,
skelbimą ar kitą informacinį tekstą),
parašo bent du tokiam tekstui būtinus
rekvizitus (pvz., datą, kreipinį), kai
nurodyta vieta šiems rekvizitams
įrašyti.
Aprašydamas ţmogų, gyvūną,
augalą ar daiktą, nurodo kelias
pastebėtas detales (pvz., kaip atrodo,
kokios spalvos, kokio dydţio) arba
pateikia bendrą įspūdį (pvz., graţus,
geras).
Rašydamas vartoja paprastus
ţodţius ir frazes.
Padaro ne daugiau 7 rašybos ir skyrybos klaidų iš išmoktų atvejų
Nepasiekė minimalių rezultatų
Nepat. Rašinys neatitinka reikalavimų,
padaro daugiau nei 7 klaidas.
teigiamam vertinimui.
Patenk

Kontrolinis darbas
Darbas rašomas visą pamoką (daugiau nei 30 min.) išėjus temą ar skyrių. Ištaisomas per 1
savaitę. Apie jo rašymą mokiniai informuojami iš anksto.

Savarankiškas darbas
Darbas raštu, trunkąs 20 – 30 min. Jo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas uţduotis iš
jau išmoktų ar naujai išdėstytų temų. Mokytojo nuoţiūra savarankiško darbo metu mokiniai gali
naudotis vadovėliais ar kita informacine medţiaga. Patikrinimas gali vykti pasirinktinai (tikrinami
ne visų mokinių darbai). Apie savarankiško darbo rašymą iš anksto informuoti nebūtina (nebent
būtų reikalingos tam tikros priemonės: ţinynai, ţodynai ir kt.). Ištaisomas iki kitos pamokos.
Rašinys
Rašomieji darbai, rašomi 1–2 pamokas. Darbai grąţinami ir įvertinimai paskelbiami per 2
savaites nuo parašymo dienos.
Projektiniai darbai
Projektinės veiklos procesas ir tos veiklos rezultatas. Parengiami iš vienos temos, bet gali
būti ir integruoti. Trumpalaikį projektinį darbą gali atlikti 1 mokinys arba grupelės po 2 – 4
mokinius.
.
Namų darbų vertinimo lentelė
Lygiai

APRAŠYMAS

Aukštesnysis

Namų darbas atliktas puikiai. Nėra rašybos, skyrybos, gramatikos klaidų.

Aukštesnysis

Namų darbas atliktas gerai. Yra keletas netikslumų, nedidelių trūkumų, 1 klaida.

Pagrindinis

Namų darbas atliktas gerai, yra netikslumų, trūkumų, 2 klaidos.

Pagrindinis

Namų darbas atliktas neblogai. Yra netikslumų, trūkumų, 3-4 klaidos.

Patenkinamas

Namų darbas atliktas silpnai, gana daug netikslumų, trūkumų, 5 klaidos.

Patenkinamas

Namų darbas atliktas patenkinamai, gana daug netikslumų, trūkumų, 6 klaidos.

Patenkinamas

Namų darbas atliktas patenkinamai, daug trūkumų, 7 klaidos.

Nepatenkinamas Namų darbas atliktas neteisingai, daug trūkumų, 8-11 klaidų.
Nepatenkinamas Namų darbas atliktas neteisingai, 12 ir daugiau klaidų, trūkumų.
Nepatenkinamas Namų darbas neatliktas.

Atitinka lygį
Aukštesnysis
Aukštesnysis
Pagrindinis
Pagrindinis
Patenkinamas
Patenkinamas
Nepatenkinamas
Nepatenkinamas

Testų vertinimas
Kai testo maksimalus
rezultatas 20
Puikiai
20
Labai gerai
19
Gerai
18 - 16
Pakankamai gerai
15 - 13
Patenkinamai
12 - 10
Silpnai
9-7
Blogai
6-4
Labai blogai
3-0
Įvertinimas

Kai testo maksimalus
rezultatas 30
30
29 - 28
27 - 23
22 - 18
17 - 13
12 - 8
7-4
3-0

