
PROJEKTAS 

Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalies žodžiu vertinimo instrukcija  
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TURINYS 

(svarba – 50 proc.) 

KALBOS 

STRUKTŪRA 

IR STILIUS 

(svarba – 20 proc.) 

KALBOS 

TAISYKLINGUMAS 

(svarba – 20 proc.) 

KALBĖJIMO 

SITUACIJA IR 

ADRESATAS 

(svarba – 10 proc.) 

1. Kūrinio analizė 2. Kūrinių lyginimas 3.  Kontekstas 
Kalbama sakytine 

kalba, įtaigiai, 

logiškai, nuosekliai, 

rišliai, 

struktūruotai. 

Žodynas turtingas, 

sakinių struktūra 

įvairi.  

Stilius tinkamas / 

kūrybiškas. 

Tartis, kirčiavimas, 

gramatika ir žodynas 

atitinka lietuvių 

bendrinės kalbos 

normas. 

Kalbama tinkama 

intonacija, pakankamai 

garsiai ir raiškiai. 

Laikomasi viešojo 

bendravimo etikos, 

problemų kėlimo, 

svarstymo, 

pritarimo ir 

prieštaravimo 

kultūros.  

Atsižvelgiama į 

kalbėjimo situaciją 

ir adresatą. 

Nagrinėjamos kūrinio idėjos / 

motyvai / vaizdiniai/ siužetas / 

personažai / kompozicija ir 

pan. Kūrinio analizė siejama 

su vertybinėmis / estetinėmis 

kūrinio autoriaus nuostatomis.  

Kūriniai lyginami ir vertinami 

perteikiamų temų / idėjų / 

problemų / motyvų / vaizdinių 

/ siužetų / personažų / 

kompozicijos ar kt. aspektais. 

Idėjos siejamos su 

vertybinėmis kūrinių autorių 

nuostatomis / istoriniu 

(kultūriniu) kontekstu.  

Pristatomas kūrinio(-ių) 

autoriaus biografinis, istorinis 

(kultūrinis) kontekstas (-ai). 

Aptariami laikotarpio 

reiškiniai, idėjos, vertybinės 

kūrinio(-ių) autoriaus 

nuostatos. 

 

Teiginiai pagrindžiami, įžvalgos argumentuojamos, apibendrinamos; atskleidžiama mokinio 

pozicija. Argumentuotai atsakoma į klausimus. Faktai ir sąvokos vartojama tiksliai. 

10 Visiškai atitinka visus kriterijus. 

Gali pasitaikyti vienas kitas nežymus trūkumas. 

9 Atitinka kriterijų. 

Vienas kitas nežymus trūkumas. 

Atitinka kriterijų. 

Vienas kitas 

nežymus trūkumas. 

Atitinka kriterijų. 

Vienas kitas nežymus 

trūkumas. 

Atitinka kriterijų. 

Gali pasitaikyti 

keletas trūkumų. 

8 Atitinka kriterijų. 

Keli trūkumai, viena didesnė klaida (faktų / interpretavimo / argumentavimo / sąvokų vartojimo).  

Atitinka kriterijų. 

Keli mažesni  ir 

vienas kitas 

didesnis trūkumas. 

Atitinka kriterijų. 

Keletas trūkumų, viena 

kita didesnė klaida.  

Atitinka / iš dalies 

atitinka kriterijų. 

7 Atitinka esminius kriterijaus aspektus. 

Keli trūkumai, viena kita didesnė klaida. 

Atitinka / iš dalies 

atitinka kriterijų. 

Atitinka / iš dalies 

atitinka kriterijų. 

6 Atitinka esminius kriterijaus aspektus. 

Keletas trūkumų ir keletas klaidų. 

5 iš dalies atitinka kriterijų. 

Mokinys tinkamai atsako bent į tris papildomus mokytojo klausimus iš temos. 

4 maža dalimi atitinka kriterijų. 

Mokinys tinkamai atsako bent į du papildomus mokytojo klausimus iš temos. 

3 Mokinys kalba ne į temą; bando atsakyti į klausimus. 

2 Mokinys bando kalbėti / bando atsakyti į klausimus. 

1 Mokinys bando bendrauti su mokytoju. 

0 Mokinys nekalba. 
Pastaba. Klaidomis laikytina neteisingas sąvokų vartojimas, interpretuojamų kūrinių, argumentavimui pasitelkiamų šaltinių iškraipymas, teiginiui pagrįsti netinkami argumentai, lietuvių 

bendrinės kalbos normų kirčiavimo, gramatikos ir žodyno pažeidimai. Trūkumais laikytina, kai pažeidžiamos atitinkamos kalbos struktūros, stiliaus normos; kalbama netinkama intonacija, 

nepakankamai garsiai ir raiškiai; nesilaikoma viešojo bendravimo etikos, problemų kėlimo, svarstymo, pritarimo ir prieštaravimo kultūros normų.  


