2016 m. valstybinio brandos egzamino užduoties
Vertinimo instrukcija
(pakartotinė sesija)
I. СЛУШАНИЕ (25 баллов)
I задание (10 баллов)
01. Б
02. А
03. В
04. Б
05. А
06. А
07. А
08. Б
09. А
10. А
II задание (4 балла)
11. Б
12. А
13. А
14. Б
III задание (5 баллов)
15. Д
16. Ж
17. Г
18. Е
19. В
IV задание (6 баллов)
20 – лидера
21 – голосовать
22 – лебеди
23 – взрослые
24 – самки
25 – большинство
II. ЧТЕНИЕ (25 баллов)
I задание (4 балла)
26

27

28

29

В

Д

Е

Б

1

II задание (6 баллов)
30 – памятник
31 – треугольник
32 – наследия
33 – шедевр
34 – популярности
35 – крупнейший
III задание (7 баллов)
36

37

38

39

40

41

42

Д

Ж

Г

В

Е

И

Б

IV задание (8 баллов)
43 – психическую деятельность, сохранение и извлечение информации из памяти, решение
проблем
44 – очки Google Glass
45 – Айвен Сазерленд; в 60-ых годах прошлого века
46 – в начале 2000-ых годов
47 – парализованные люди смогут ходить
48 – является вполне реальным
49 – сохранение данных мозга
50 – виртуальной симуляции человеческого мозга
III. ПИСЬМО (25 баллов)
Egzamino dalies vertė taškais – 25 taškai, kurie tarp 1 ir 2 užduočių paskirstomi taip: 10+15, kad
B1 lygio užduočiai tektų 40 proc., o B2 – 60 proc. taškų. Bendra kuriamų tekstų apimtis: ne mažiau
kaip 260 žodžių. Paskirstymas tarp 1 ir 2 užduočių: 80 ir 180 žodžių.
I задание. ЛИЧНОЕ ПИСЬМО (10 баллов)
Lygis: B1
Teksto tipas: Asmeninis laiškas
Apimtis: ne mažiau kaip 80 žodžių
Asmeninio laiško vertinimo skalė (10 taškų)
Kriterijai
Taškai
Aptartys
Turinys
4 - Tinkamai realizuotos visos užduotyje nurodytos komunikacinės intencijos.
- Laisvai ir išsamiai perteikiama informacija, pasakojama ar apibūdinama.
- Mintys rišlios (koherentiškos).
3 - Dauguma komunikacinių intencijų realizuotos sėkmingai.
- Informacija dažniausiai perteikiama tiesmukai ir paprastai.
- Mintys gana rišlios.
2 - Dauguma komunikacinių intencijų realizuotos, bet ne visada sėkmingai.
- Informacija perteikiama gana apibendrintai, dažnai nepakanka detalių, todėl
ją galima įvairiai interpretuoti.
- Kai kurios mintys nerišlios.
1 - Komunikacinės intencijos realizuotos tik iš dalies. Pasitaiko esminių
nukrypimų nuo temos.
- Pasitaiko paminėtų, bet neišplėtotų intencijų.
- Mintis gali būti sunku suprasti dėl nepakankamo rišlumo.
2

Taškai
0 Teksto
3 struktūra.
Forma
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Kriterijai
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formų bei
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-

Iš viso taškų

Aptartys
Užduoties tikslas nepasiektas.
Komunikacinės intencijos iš esmės nerealizuotos.
Minčių raiška netiksli ar nepakankama, mintys nerišlios.
Turinys išdėstytas nuosekliai ir logiškai.
Teksto siejimo žodžiais pavieniai elementai veiksmingai jungiami į rišlią
minčių seką.
Laiškas tinkamai suskirstytas į pastraipas ir įformintas.
Beveik visas turinys išdėstytas nuosekliai ir logiškai.
Teksto siejimo žodžiais pavieniai elementai jungiami į grandininę seką.
Kai kur skirstymas į pastraipas netinkamas. Gali pasitaikyti įforminimo
trūkumų.
Turinys išdėstytas nenuosekliai.
Teksto siejimo žodžių vartojama per daug arba per mažai, gali būti klystama
(teksto siejimo žodžiai vartojami netinkamai).
Skirstymas į pastraipas netinkamas, pasitaiko įforminimo trūkumų.
Turinys išdėstytas nenuosekliai.
Teksto siejimo žodžiai vartojami mechaniškai, dažnai netinkamai ir (arba)
išvis nevartojami.
Teksto struktūra ir įforminimas netinkami.
Žodyno mokama užtektinai, kad pavyktų pakankamai tiksliai perteikti
informaciją ir savo mintis tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis (pvz.,
kultūrinėmis) temomis.
Vartojamos tiek paprastos, tiek sudėtingesnės leksinės ir gramatinės
struktūros.
Pasitaiko klaidų, ypač vartojant sudėtingesnes struktūras, bet visuomet aišku,
kas norėta pasakyti.
Nuosekliai laikomasi užduotį atitinkančio registro.
Žodyno pakanka užduotyje nurodytiems dalykams perteikti bendrais
bruožais, tačiau jo kartais trūksta detalėms apibūdinti.
Vyrauja paprastos leksinės ir gramatinės struktūros, bet pasitaiko ir viena kita
sudėtingesnė struktūra ar retesnis žodis.
Pasitaiko klaidų vartojant tiek sudėtingesnes, tiek paprastesnes struktūras, bet
visuomet aišku, kas norėta pasakyti.
Bandoma laikytis užduotį atitinkančio registro.
Žodynas ribotas, jo pakanka tik kai kuriems dalykams perteikti, bet pritrūksta
detalėms.
Vartojamos tik paprastos leksinės ir gramatinės struktūros.
Daroma daug įvairių klaidų, bet iš esmės mintis suprasti galima.
Registro nepaisoma.
Žodyną sudaro pavieniai pagrindiniai žodžiai ir frazės, jų nepakanka užduočiai
atlikti.
Vartojamos tik paprastos struktūros ir bendros frazės, jos dažnai kartojasi.
Daroma daug klaidų, dėl kurių mintys beveik nesuprantamos.
Registro nepaisoma.
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Laiške, jei teksto apimtis mažesnė negu 80 žodžių, t. y.:
79–75 ž. – taškai nenuimami;
74–57 ž. – atimamas 1 taškas (iš bendros taškų sumos);
56–40 ž. – atimami 2 taškai;
mažiau negu 40 ž. – užduotis vertinama 0.
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II задание. СОЧИНЕНИЕ (15 баллов)
Lygis: B2
Teksto tipas: Samprotaujamojo tipo apibrėžtos formos rašinys / esė
Apimtis: ne mažiau kaip 180 žodžių
Rašinio / esė vertinimo skalė (15 taškų)
Kriterijai
Taškai
Aptartys
- Visas turinys atitinka temą. Į temą atsakoma išsamiai.
Turinys
6
- Mintys formuluojamos aiškiai, pakanka detalių. Pagrindinės mintys
išplečiamos ir grindžiamos tinkamomis detalėmis bei pavyzdžiais.
Atliktis
atitinka dalį 6 taškų aptarčių ir dalį 4 taškų aptarčių.
5
- Beveik visas turinys atitinka temą. Į temą atsakoma gana išsamiai.
4
- Mintys beveik visada formuluojamos aiškiai. Pagrindinės mintys
dažniausiai išplečiamos ir grindžiamos detalėmis bei pavyzdžiais. Kai
kurios detalės ar pavyzdžiai gali būti netinkami.
Atliktis atitinka dalį 4 taškų aptarčių ir dalį 2 taškų aptarčių.
3
- Didesnė dalis turinio atitinka temą, gali pasitaikyti nukrypimų nuo temos.
2
- Mintys formuluojamos apibendrintai, kartais netiksliai, tačiau jos iš esmės
yra suprantamos. Pasitaiko minties trūkių. Pagrindinės mintys gali būti
painiojamos su jas pagrindžiančiomis detalėmis ar pavyzdžiais.
- Mažesnė dalis turinio atitinka temą, esama ryškių nukrypimų nuo temos.
1
- Mintys gali būti nerišlios. Detalės ir pavyzdžiai dažnai netinkami arba jų
akivaizdžiai stokojama.
- Visas turinys neatitinka temos arba mintys formuluojamos nesuprantamai, jos
0
padrikos.
- Detalės ir pavyzdžiai netinkami ar jų nėra.
- Turinys dėstomas logiškai ir nuosekliai. Visuomet išryškinamos
Teksto
4
svarbiausios mintys ir jas pagrindžiančios detalės.
struktūra
- Veiksmingai vartojami įvairūs teksto siejimo žodžiai ir aiškiai parodomos
minčių sąsajos.
- Tekstas tinkamai suskirstytas į pastraipas.
3 - Turinys beveik visada dėstomas logiškai ir nuosekliai. Beveik visuomet
išryškinamos svarbiausios mintys ir jas pagrindžiančios detalės.
- Vartojama teksto siejimo žodžių, parodomos minčių sąsajos, bet ne visada
veiksmingai.
- Tekstas tinkamai suskirstytas į pastraipas.
- Turinio loginė seka dažnai nenuosekli. Svarbiausios mintys ne visada
2
tinkamai išryškinamos.
- Pavieniai elementai dažniausiai jungiami į grandininę minčių seką, gali
pasitaikyti ir nesusietų minčių.
- Skirstymas į pastraipas suprantamas, bet ne visada tinkamas.
- Turinys dėstomas gana padrikai, sunku įžvelgti loginę seką ir pagrindinių
1
minčių dėstymo nuoseklumą.
- Teksto siejimo žodžių vartojama per daug, per mažai arba jie vartojami iš
esmės klaidingai.
- Skirstymas į pastraipas dažnai netinkamas arba tekstas nesuskirstytas į
pastraipas.
- Loginė teksto seka netinkama.
0
- Teksto siejimo priemonės vartojamos netinkamai.
- Tekstas į pastraipas nesuskirstytas arba tai daroma netinkamai.

4
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- Bendrasis ir teminis žodynas platus, kalbinė raiška įvairi. Laisvai
perfrazuojama siekiant išvengti kartojimosi.
- Dažnai vartojami retesni žodžiai ir sudėtingesnės leksinės ir gramatinės
struktūros.
- Tinkamai vartojamas neutralus (arba pusiau oficialus) registras.
- Pasitaiko atlikties klaidų ir riktų vartojant sudėtingesnes struktūras, tačiau
visada aišku, kas norėta pasakyti. Rašyba ir skyryba gana taisyklingos,
pavienės klaidos netrukdo suprasti minties.
- Bendrasis ir teminis žodynas gana platus. Kartais bandoma perfrazuoti
siekiant išvengti pasikartojimo, bet gali pasitaikyti klaidų.
- Vartojami retesni žodžiai ir sudėtingesnės leksinės ir gramatinės
struktūros.
- Tinkamai vartojamas neutralus (arba pusiau oficialus) registras.
- Pasitaiko atlikties klaidų ir riktų, dažniausiai vartojant sudėtingesnes
struktūras, kai kurios kartojasi, tačiau visada aišku, kas norėta pasakyti.
Rašyba ir skyryba gana taisyklingos, pavienės klaidos netrukdo suprasti
minties.
- Bendrasis ir teminis žodynas pakankamai platus, tačiau dėl žodyno spragų
ne visuomet tiksliai išreiškiama mintis ar apibūdinama detalė.
- Vyrauja kasdienė leksika, pasitaiko vienas kitas retesnis žodis ar
sudėtingesnė leksinė ir gramatinė struktūra.
- Pasitaiko nedidelių formulavimo klaidų, tačiau jos iš esmės nepažeidžia
neutralaus (ar pusiau oficialaus) registro vientisumo.
- Daroma ne tik atlikties, bet ir kompetencijos klaidų, ypač vartojant
sudėtingesnes struktūras. Vartojant paprastas struktūras pasitaiko riktų.
Daroma gana daug rašybos ir (ar) skyrybos klaidų. Klaidos netrukdo
suprasti, kas norėta pasakyti.
- Žodyno pakanka, kad pavyktų paaiškinti svarbiausius dalykus. Dėl žodyno
spragų gali nepavykti tiksliai išreikšti vienos kitos minties ar apibūdinti
detalių.
- Iš esmės apsiribojama dažniausia kasdiene leksika, vyrauja paprastos
leksinės ir gramatinės struktūros, gali pasitaikyti vienas kitas retesnis žodis
ar sudėtingesnė leksinė ir gramatinė struktūra.
- Ne visada laikomasi neutralaus (ar pusiau oficialaus) registro, pasitaiko
kelių skirtingų registrų žodžių.
- Daroma atlikties ir kompetencijos klaidų vartojant tiek sudėtingas (jei jų
yra), tiek paprastas struktūras. Daroma daug rašybos ir (ar) skyrybos
klaidų. Dėl klaidų kartais gali būti sunku suprasti mintį.
- Žodynas ribotas. Jo pakanka kai kuriems pagrindinėms asmeninėms
mintims reikšti, tačiau dėl akivaizdžių žodyno spragų gali nepavykti
apibūdinti detalių ir išreikšti kai kurių minčių.
- Vyrauja paprastas kasdienis žodynas, bendros frazės bei paprastos leksinės
ir gramatinės struktūros.
- Registro raiška nenuosekli arba nepakankama. Dažnai vartojami registro
požiūriu atsitiktiniai žodžiai.
- Daroma daug atlikties ir kompetencijos klaidų vartojant paprastas leksines
ir gramatines struktūras, taip pat daug rašybos ir (ar) skyrybos klaidų.
Klaidos nuolat trukdo suprasti, kas norėta pasakyti.
- Žodynas labai ribotas arba nepakankamas, norint įvertinti tekstą pagal šį
kriterijų.
- Žodyną sudaro paprasti dažniausi pavieniai žodžiai ir frazės.
- Painiojama skirtingų registrų leksika, neatsižvelgiama į žodžių stilistinius
ypatumus arba registras yra netinkamas.
- Dėl labai dažnų atlikties ir kompetencijos klaidų sunku suprasti, kas norėta
pasakyti.
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Rašinyje, jei teksto apimtis mažesnė negu 180 žodžių, t. y.:
179–171 ž. – taškai nenuimami;
170–144 ž. – atimamas 1 taškas (iš bendros taškų sumos);
143–117 ž. – atimami 2 taškai;
116–90 ž. – atimami 3 taškai;
mažiau negu 90 ž. – užduotis vertinama 0.
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