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PAAIŠKINIMAI
 Šioje instrukcijoje pateikta: skaitymo, kalbos vartojimo testų atsakymai ir vertinimas, rašymo
testo vertinimas, nurodymai, kaip įforminti egzamino rezultatus.
 Vertinimo komisijos darbą organizuoja vertinimo komisijos pirmininkas, kiekvieną kandidato
darbą vertina ne mažiau kaip 2 vertintojai vadovaudamiesi šia vertinimo instrukcija.
 Vertintojai rašo darbe nurodytose vietose skirtingos spalvos rašikliais.
 Neįskaitomai parašyti atsakymai vertinami 0 taškų.
 Jeigu kurie nors rašytinio teksto suvokimo užduočių atsakymai, vertinimo komisijos
nuomone, yra teisingi, bet formuluojami kitais žodžiais, negu pateikta vertinimo instrukcijoje,
skiriama vertinimo instrukcijoje numatytas taškų skaičius. Jeigu atsakymai teisingi, bet
nenumatyti vertinimo instrukcijoje, vertinimo komisija gali papildyti instrukciją ir skirti
atitinkamai taškų. Jeigu rašytinio teksto suvokimo užduoties atsakymas, vertinimo komisijos
nuomone, yra teisingas ir nepažeidžia Valstybinės lietuvių kalbos komisijos dokumentais
patvirtintų kalbos vartojimo normų, bet neįtrauktas į vertinimo instrukciją, vertinimo komisija
gali papildyti instrukciją. Tokiu atveju vertinimo komisijos pirmininkas turi surašyti laisvos
formos aktą ir jame užfiksuoti papildomus teisingus atsakymus bei jų įtraukimo į instrukciją
argumentus. Aktą pasirašo visi komisijos nariai, jo originalas prisegamas prie NEC patvirtintos
vertinimo instrukcijos, o kopija išsiunčiama NEC.
 Vertinant rašytinio teksto kūrimo užduotį, tikrinamas tik švarraštis. Jo paraštėse sutartiniais
ženklais žymimos klaidos. Taškai, skiriami pagal šioje instrukcijoje pateiktus rašytinio teksto
kūrimo užduoties vertinimo kriterijus, įrašomi užduočių sąsiuvinyje pateiktoje lentelėje.
 Pirmasis ir antrasis vertintojai parašo taškų sumą, abu vertintojai pasirašo antraštiniame lape.
 Jeigu pirmojo ir antrojo vertintojo parašyti įvertinimai skiriasi ne daugiau kaip 2 taškais,
galutiniu įvertinimu laikomas antrojo vertintojo taškų skaičius. Vertinimo komisijos
pirmininkas tokio darbo gali nevertinti.
 Jeigu pirmojo ir antrojo vertintojo vertinimas skiriasi daugiau kaip 2 taškais, vertinimo
komisijos pirmininkas darbą įvertina dar kartą.

I.

RAŠYTINIO TEKSTO SUVOKIMAS

1 tekstas (25 taškai)
TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI
Pastabos:
1. Jeigu neprašoma cituoti, o atsakyta vien citata, atsakymas vertinamas 0 taškų. Atskiri
atvejai, kai už citavimą skiriami taškai, numatomi vertinimo instrukcijoje.
2. Jeigu į klausimą atsakyta pagal reikalavimus bei pagrįsta citata, skiriami visi numatyti
taškai.
3. Teksto suvokimo dalies atviruosiuose atsakymuose padarytos rašybos ir skyrybos klaidos
nevertinamos.
4. Jeigu klausime prašoma pasirinkti vieną atsakymo variantą, bet pasirinkti keli atsakymo
variantai arba taisyta neaiškiai – atsakymas vertinamas 0 taškų.
Eil.Nr.
Galimi atsakymai
Vertinimo normos
Taškai
1.
Vilijos tėtis ieškojo dingusio banknoto /
Atsakyta teisingai.
1
dingusių pinigų.
Neatsakyta arba atsakyta neteisingai.
0
(Atsakymas gali būti suformuluotas ir
kitais žodžiais.)
2.
Banknotai turi būti:
Teisingai įvardinti visi bruožai.
3
A – be herbų, pilių ir portretų,
Teisingai įvardinti du bruožai.
2
B – tik su skaičiumi (banknoto vertė),
Teisingai įvardintas vienas bruožas.
1
C – nudažyti ryškiais, tamsoje
Neatsakyta arba atsakyta neteisingai.
0
šviečiančiais dažais.
(Bruožų išvardijimo seka vertinimui
įtakos neturi.)
3.
Labai nustebsite sužinoję, ką piešia
Atsakyta teisingai.
1
Vilija / Vilija piešia kažką labai netikėto/ Neatsakyta, atsakyta neteisingai arba
0
Mergaitės piešinys jus labai nustebins.
cituojama.
a. (Atsakymas gali būti suformuluotas ir
kitais žodžiais.)
4.
A – tiesa.
Teisingai pažymėti 4 teiginiai.
3
B – netiesa.
Teisingai pažymėti 3 teiginiai.
2
C – tiesa.
Teisingai pažymėti 2 teiginiai.
1
D – netiesa.
Teisingai pažymėtas tik 1 teiginys,
0
E – netiesa.
neatsakyta arba atsakyta neteisingai.
F – tiesa.
5.
Ne, mergaitė teisės aktą pažeidė netyčia. Atsakyta teisingai, parinkta tinkama
2
„Apie tai, kad pažeidė teisės aktą, Vilija citata.
nė neįtarė“.
Atsakyta teisingai, citata netinkama./
1
(Atsakymas gali būti suformuluotas ir
Neatsakyta, atsakyta neteisingai, bet
kitais žodžiais.)
parinkta tinkama citata.
Neatsakyta, atsakyta neteisingai,
0
pacituota netinkamai.
6.
Požymiai:
Teisingai nurodyti du požymiai.
2
– tėtis ilgai žiūrėjo pro langą,
Teisingai nurodytas vienas požymis.
1
– tapšnojo sau per kairiosios kojos Neatsakyta.
0
kelį,
– alkūne atsirėmė į stalą ir ilgai
žiūrėjo į Viliją.
(Atsakymas gali būti suformuluotas ir
kitais žodžiais.)
7.
A – Dauguma tėvų klausimus apie
Teisingai nurodyti abu argumentai.
2
vagystę užduoda tragiškais balsais, grąžo Teisingai nurodytas vienas
1

rankas, baisiai išverčia akis.
B – Vilijos tėtis paklausė paprastu balsu,
kalbėjo taip pat, kaip kalba apie
kasdieninius buitinius dalykus.
(Atsakymas gali būti suformuluotas ir
kitais žodžiais.)
A – Gausybė.
B – Nutipenti.
C – Tapšnoti.
D – Išsisukinėti / apsimesti.

8.

A – negalima piešti pinigų ne bankui,
B – vagystė.
Atsakymas gali būti suformuluotas ir
kitais žodžiais.
Meninis.
Tai yra grožinis tekstas, sukurtas
rašytojo, kuriamas vaizdingas
pasakojimas. Ryškiausias požymis –
vaizdingumas.
(Atsakymas gali būti suformuluotas ir
kitais žodžiais.)

9.

10.

1
I

argumentas.
Neatsakyta arba atsakyta neteisingai.

Teisingai įrašyti 3–4 sinonimai.
Teisingai įrašyti 1–2 sinonimai.
Neatsakyta arba atsakyta neteisingai.
Neatsakyta arba atsakyta neteisingai.
Teisingai įvardinti du pažeidimai.
Teisingai įvardintas vienas
pažeidimas.
Neatsakyta arba atsakyta neteisingai.
Teisingai nurodytas stilius ir
argumentuota.
Teisingai nurodytas stilius, bet
neargumentuota.
Neatsakyta, atsakyta neteisingai,
neargumentuota arba cituojama.

11. Už kiekvieną teisingą atsakymą skiriama 0,5 taško (5 taškai)
2
3
4
5
6
7
8
9
B
E
F
A
D
H
J
G
Taškai
Taškai už rašytinio teksto suvokimą

0

2
1
0
0
2
1
0
2
1
0

10
C

25
25 x 2 = 50

2 tekstas (25 taškai)
LIETUVĄ DVIRAČIU APVAŽIAVUSI JŪRATĖ:
„TAI BUVO NEPAMIRŠTAMAS NUOTYKIS“
Pastabos:
1. Jeigu neprašoma cituoti, o atsakyta vien citata, atsakymas vertinamas 0 taškų. Atskiri
atvejai, kai už citavimą skiriami taškai, numatomi vertinimo instrukcijoje.
2. Jeigu į klausimą atsakyta pagal reikalavimus bei pagrįsta citata, skiriami visi numatyti
taškai.
3. Teksto suvokimo dalies atviruosiuose atsakymuose padarytos rašybos ir skyrybos klaidos
nevertinamos.
4. Jeigu klausime prašoma pasirinkti vieną atsakymo variantą, bet pasirinkti keli atsakymo
variantai arba taisyta neaiškiai – atsakymas vertinamas 0 taškų.

Eil.Nr.
Galimi atsakymai
1.
Jūratė Gliaudelytė norėjo panaudoti
praktikoje teorines žinias, įgytas turizmo
ir vadybos studijų metu.
(Atsakymas gali būti suformuluotas ir
kitais žodžiais.)

Vertinimo normos
Atsakyta teisingai.
Neatsakyta, atsakyta netinkamai.

Taškai
1
0

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

a.
11.

Jūratė juokais ištarė, kad nori įsigyti
dviratį, kuriuo būtų lengva apvažiuoti
Lietuvą.
(Atsakymas gali būti suformuluotas ir
kitais žodžiais.)
A. Kartu su draugu parengė maršrutą.
B. Paskelbė internete, kviesdami
prisijungti bendraminčius.
(Atsakymas gali būti suformuluotas ir
kitais žodžiais.)
Žygyje dalyvavo 14 žmonių, 3 iš jų
įveikė visą atstumą.
b. (Atsakymas gali būti suformuluotas ir
kitais žodžiais.)
Teiginio aiškinimas: pasiruošta labai
greitai, galima sakyti, per paskutinę
naktį.
c. (Atsakymas gali būti suformuluotas ir
kitais žodžiais.)
Dviratininkai pasiėmė per daug nebūtinų
daiktų.
(Atsakymas gali būti suformuluotas ir
kitais žodžiais.)
A – tiesa.
B – netiesa.
C – tiesa.
D – netiesa.
E – netiesa.
F – tiesa.

Atsakyta teisingai.
Neatsakyta, atsakyta netinkamai.

1
0

Teisingai įvardinti abu teiginiai.
Teisingai įvardintas vienas
teiginys.
Neatsakyta arba atsakyta
neteisingai.
Atsakyta teisingai.
Atsakyta tik į dalį klausimo,
neatsakyta, atsakyta neteisingai
arba cituojama.
Atsakyta teisingai.
Neatsakyta, atsakyta neteisingai
arba cituojama.

2
1

Teisingai įvardintas vienas
teiginys.
Neatsakyta arba atsakyta
neteisingai.
Teisingai pažymėti 4 teiginiai.
Teisingai pažymėti 3 teiginiai.
Teisingai pažymėti 2 teiginiai.
Teisingai pažymėtas tik 1 teiginys,
neatsakyta arba atsakyta
neteisingai.
Dviratininkai pakelėje rado išmestą
Atsakyta teisingai, tinkama citata.
kačiuką, todėl sugaišo nemažai laiko,
Atsakyta teisingai, citata
kol jam surado namus.
netinkama./ Neatsakyta, atsakyta
Citata: „...nors tądien jie ir buvo
neteisingai, bet tinkama citata.
suplanavę nuvažiuoti nemažai kilometrų, Neatsakyta, pacituota netinkamai.
bet planai pasikeitė: pakelėje išmestam
gyvūnėliui surado namus.“
(Atsakymas gali būti suformuluotas ir
kitais žodžiais.)
Planuodama kelionę mergina siekė:
Teisingai įvardinti 3 tikslai.
A – keliauti pati,
Teisingai įvardinti 2 tikslai.
B – suburti žmones, pakviesti
Teisingai įvardintas 1 tikslas.
bendraminčius,
Neatsakyta arba atsakyta
C – patirti nuotykių.
neteisingai.
Jūratė svajoja apvažiuoti aplink Didžiąją Atsakyta teisingai.
Britaniją.
Neatsakyta arba atsakyta
(Atsakymas gali būti suformuluotas ir
neteisingai.
kitais žodžiais.)
A – entuziastas .
Teisingai įrašyti 3–4 sinonimai.
B – liaupsės.
Teisingai įrašyti 1–2 sinonimai.
C – skrieti.
Neatsakyta arba atsakyta
D – begrūmojantis.
neteisingai.

0
1
0

1
0

1
0
3
2
1
0

2
1

0

3
2
1
0
1
0

2
1
0

12.

Publicistinis.
Tai yra interviu iš spaudos, autorius
siekia paveikti skaitytoją logine
argumentacija ir emocinės išraiškos
priemonėmis. Šiam stiliui būdingas
konkrečių faktų konstatavimas su
vaizdingais ir emocingais žodžiais bei
posakiais. Aprašomas tikrai įvykęs
įvykis.

1
G

Teisingai nurodytas stilius ir
argumentuota.
Teisingas nurodytas stilius, bet
neargumentuota
Neatsakyta, neargumentuota

13 užduotis . Už kiekvieną teisingą atsakymą skiriama 0,5 taško (5 taškai)
2
3
4
5
6
7
8
9
J
B
D
F
H
A
C
I
Taškai
Taškai už rašytinio teksto suvokimą

25
25x2 = 50

2
1
0

10
E

II. RAŠYTINIO TEKSTO KŪRIMAS
Paaiškinimai
1.
Siūlomi sutartiniai klaidų žymėjimo ženklai: t. – turinio trūkumas; s. – struktūros ar teksto
vientisumo trūkumas; st. – stiliaus ar žodyno trūkumas; gr. – gramatikos / žodžių darybos
klaida; r. – rašybos klaida; v. – skyrybos klaida.
2.

Rašomo teksto apimtis nurodoma užduotyje (250–300 žodžių). Jei parašytas ilgesnis negu
300 žodžių tekstas, likusioje dalyje padarytos kalbinės raiškos – stiliaus, gramatikos,
rašybos ir skyrybos – klaidos neskaičiuojamos. Turinys ir struktūra vertinami viso teksto
atžvilgiu.

3.

Jei parašytas trumpesnis negu 250 žodžių tekstas, iš galutinių taškų, skiriamų už rašymo
užduotį (maksimali suma – 50 taškų), skaičiaus atimama atitinkamai taškų.
Teksto apimtis
Trūksta žodžių
Atimama taškų
240–220
10–30
1
219–200
31–50
2
199–180
51–70
3
179–170
71–80
4
169–150
81–100
5
Jei parašyta 150 ir mažiau žodžių, tekstas (darbas) nevertinamas. Už rašymo testą
skiriama 0 taškų.

4.

Už rašymo testą, kurio turinys ir (ar) raiška įvertinta 0 taškų, skiriama 0 taškų.

5.

Jei parašytas tekstas neskaidomas į pastraipas, vertintojas tekste rašo būtinos skirti
pastraipos ženklą, o paraštėje nurodo, kad tai struktūros klaida; jei pastraipa nemotyvuotai
išskirta – taip pat struktūros klaida. Jei tarp dėstymo pastraipų yra tinkamos (vieno ar dviejų
sakinių) siejimo pastraipos, tai nelaikytina klaida.

6.

Netikslios (prasmę iškreipiančios) jungimo priemonės tarp sakinių ar pastraipų laikomos
struktūros klaida.

7.

Gramatikos ir žodyno klaidomis laikomi normų, nurodytų 5–12 klasių lietuvių kalbos
vadovėliuose, „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“, „Didžiųjų kalbos klaidų sąraše“,
pažeidimai.

8.

Gramatikos, žodyno, rašybos, skyrybos klaidos nedubliuojamos ir laikomos atskiromis
klaidomis, išskyrus žodžių kėlimo klaidas – laikoma viena klaida visame darbe.

9.

Ta pati žodyno, gramatikos klaida, pasikartojanti kelis kartus, laikoma viena klaida.

10.

Ta pati žodžių darybos (gr.) klaida, pasikartojanti kelis kartus, laikoma vieno tipo klaida,
pvz., netaisyklingai vartojamas tas pats priešdėlis. Kitos gramatikos (morfologijos,
sintaksės) klaidos nedubliuojamos.

11.

Ta pati rašybos klaida, pasikartojanti kelis kartus tame pačiame žodyje, laikoma viena
klaida, kai:
a) netaisyklingai kelis kartus rašomas tas pats priešdėlis;
b) netaisyklingai rašoma ta pati šaknis;
c) netaisyklingai rašoma ta pati priesaga.
Galūnių rašybos klaidos nedubliuojamos.

12.

Akies klaida laikoma atsitiktinė klaida, kuri darbe nesikartoja, t. y. kitur rašinyje žodis
rašomas taisyklingai. Trys akies klaidos laikomos viena rašybos klaida.

13.

Viena skyrybos klaida laikoma to paties įterpinio neskyrimas, ta pati citatos skyrybos klaida.

14.

Sintaksinės konstrukcijos neišskyrimas arba skyrimas iš vienos pusės laikomas viena klaida.

15.

Viename sakinyje žymima ne daugiau kaip viena stiliaus ar logikos klaida.

16.

Fakto klaida laikoma turinio klaida.

Rašytinio teksto kūrimo užduoties vertinimo kriterijai
I. Turinys
Aspektai
Tema.
Pagrindinė
mintis, ją
pagrindžiančių
teiginių
aiškinimas

Aprašai
Tema suvokta gerai. Pristatomi keli skirtingi požiūriai pasirinktu
probleminiu klausimu. Išsakoma asmeninė pozicija problemos
atžvilgiu. Aiški pagrindinė mintis ir ją pagrindžiantys teiginiai.
Teiginiai išsamiai ir svariai pagrindžiami, pateikiant pavyzdžių;
veiksmingai remiamasi ne tik asmenine, bet ir literatūrine, kultūrine
bei visuomenine patirtimi. (Nėra fakto klaidų.)
Tema iš esmės suvokta. Pristatomi keli skirtingi požiūriai pasirinktu
probleminiu klausimu. Išsakoma asmeninė pozicija problemos
atžvilgiu. Pagrindinė mintis pakankamai aiški, bet yra teiginių, ne visai
tinkamai ją pagrindžiančių. Aiškinama nepakankamai svariai,
stengiamasi plėtoti pagrindinę mintį; remiamasi ne tik asmenine, bet ir
literatūrine, kultūrine bei visuomenine patirtimi. (Gali pasitaikyti viena
kita fakto klaida.)
Tema iš dalies suvokta, yra nukrypimų. Pagrindinė mintis ir teiginiai
nepakankamai aiškūs. Pristatomas tik vienas požiūris pasirinktu
probleminiu klausimu. Išsakoma asmeninė pozicija problemos
atžvilgiu. Mėginama aiškinti, tačiau vyrauja bendro pobūdžio
aiškinimas, stinga specifiškumo, remiamasi tik asmenine patirtimi.
(Gali pasitaikyti keletas fakto klaidų.)
Tema nesuvokta. Asmeninė pozicija problemos atžvilgiu neišsakoma.
Pagrindinė mintis visiškai neaiški, teiginiai su ja nesusiję. Teiginiai
nepagrindžiami. (Daug fakto klaidų.)
Darbas parašytas visai kita negu nurodyta, tema.
Maksimaliai

Taškai
5

3*

1

0

5

II. Raiška
Teksto struktūra
Aspektai
1. Įžanga ir
pabaiga

2. Dėstymo
pastraipų
struktūra.
Teksto
nuoseklumas,
vientisumas

Aprašai
Taškai
Yra tinkama įžanga (aktualizuojama tema, pristatoma problema /
2
požiūriai į problemą) ir pabaiga (apibendrinama viso teksto mintis).
Jos proporcingos teksto atžvilgiu.
Yra įžanga ir pabaiga, bet abi ar viena kuri turi trūkumų.
1
Nėra nei įžangos, nei pabaigos. / Yra abi struktūrinės dalys, bet abi
0
visiškai netinkamos.
Visos dėstymo pastraipos aiškios, tinkamos struktūros (yra pagrindinis
3
teiginys, jis pagrindžiamas, nėra su pastraipos teiginiu nesusijusių
sakinių). Tekstas vientisas, nuoseklus, logiškai siejamos pastraipos,
nėra nemotyvuotų pasikartojimų.
Dėstymo pastraipos iš esmės tinkamos struktūros. Yra keli trūkumai.
2
Tekstas pakankamai vientisas, kai kurių pastraipų sąsajos ar loginiai
ryšiai nepakankamai aiškūs. Nėra nemotyvuotų pasikartojimų.
Dėstymo pastraipose esama didesnių trūkumų (pvz., yra nemotyvuotų
1
minties šuolių, su teiginiu nesusijusių sakinių, neaiškių jungčių).
Skaidymas į pastraipas nemotyvuotas. Yra nemažai teksto nuoseklumo
trūkumų. Esama nemotyvuotų pasikartojimų.
Nepaisoma dėstymo pastraipų struktūros reikalavimų. Daug trūkumų.
0
Tekstas nenuoseklus, fragmentiškas. Teksto pastraipų sąsajos, loginiai
ryšiai neaiškūs.
Maksimaliai
5

Stilius ir žodynas
Aprašai
Taškai
Kalbinė raiška visiškai atitinka rašymo situaciją, adresatą ir žanrą.
5
Kalba aiški, logiška, sklandi, glausta, nepastebėta didesnių stiliaus
trūkumų.
Žodynas pakankamas.
Kalbinė raiška iš esmės atitinka rašymo situaciją, adresatą ir žanrą.
3*
Kalba pakankamai aiški, sklandi, mokinys pakankamai jaučia
stilistinius žodžių atspalvius, tačiau pasitaiko stiliaus trūkumų.
Žodynas patenkinamas.
Kalbinė raiška iš dalies atitinka rašymo situaciją, adresatą ir žanrą.
1
Kalba nepakankamai aiški, dažnai nesklandi; mokinys nepakankamai
jaučia stilistinius žodžių atspalvius.
Mintys formuluojamos nevisiškai aiškiai, kai kuriuos teksto
fragmentus dėl raiškos trūkumų sunku suprasti.
Žodynas skurdus.
Kalbinė raiška neatitinka rašymo situacijos, adresato ir žanro.
0
Kalba neaiški, nesklandi, nepaisoma stiliaus reikalavimų.
Mintys formuluojamos labai neaiškiai, didesnę teksto dalį sunku suprasti.
Žodynas ypač skurdus, ribotas.
Maksimaliai
5
Gramatikos normų laikymasis
Aspektai
Bendrieji
stiliaus
reikalavimai,
žodynas

Aprašai
Taškai
Laikomasi gramatikos ir žodžių darybos normų. Pasitaiko viena kita
5
klaida. Gramatinės konstrukcijos ir formos įvairios, vartojamos
tikslingai ir taisyklingai.
Stengiamasi laikytis gramatikos ir žodžių darybos normų. Klaidų yra,
3*
bet jos vieno ar kelių tipų ir iš esmės netrukdo suprasti teksto.
Gramatinės konstrukcijos įvairios, bet paprastos, dažniausiai
vartojamos tikslingai.
Gramatikos ir žodžių darybos taisyklės taikomos nenuosekliai. Daug
1
gramatikos ir žodžių darybos klaidų; jos trikdo ir kartais trukdo
suprasti tekstą.
Gramatinės konstrukcijos paprastos ir neįvairios, dažnai vartojamos
netikslingai.
Gramatikos ir žodžių darybos taisyklės beveik netaikomos. Labai daug
0
ir įvairaus tipo gramatikos ir žodžių darybos klaidų, dėl to reikia
pastangų tekstui suprasti.
Maksimaliai
5
Rašybos ir skyrybos taisyklių taikymas
Aspektai
Gramatinių
formų ir
konstrukcijų
taisyklingumas,
įvairumas,
vartojimo
tikslingumas

Aspektai
Rašyba ir
skyryba

Aprašai
Taisyklės taikomos tinkamai. Yra keletas klaidų.
Taisykles stengiamasi taikyti. Yra nemažai vieno tipo klaidų, jos
trikdo, bet iš esmės netrukdo suprasti teksto.
Taisykles stengiamasi taikyti, tačiau yra daug įvairaus tipo klaidų; jos
trikdo ir neretai trukdo suprasti tekstą.
Taisyklės beveik netaikomos. Klaidų labai daug, todėl tekstą suprasti
sunku.
Maksimaliai

Taškai
5
3*
1
0
5

* Pastaba
Vertinimo komisijos nutarimu galimi ir tarpiniai įvertinimai (4, 2), skiriami remiantis gretimų įvertinimų aprašais.

RAŠYTINIO TEKSTO KŪRIMO VERTINIMAS
Kriterijus
TURINYS
STRUKTŪRA
STILIUS IR ŽODYNAS
GRAMATIKA
RAŠYBA IR SKYRYBA
Taškai
Taškų už rašytinio teksto
kūrimo testą
Taškai, atimami už
nepakankamą žodžių skaičių
GALUTINĖ TAŠKŲ SUMA
(apvalinti iki sveiko skaičiaus)

Maks. taškų
skaičius

Vertintojų skirti taškai
I
II
III

5
5
5
5
5
25
25  2 = 50
–1 / –2 / –3 / –4 / –5
50

EGZAMINO REZULTATŲ ĮFORMINIMAS
1.
Vertinimo komisijos pirmininkas:
1.1. egzamino užduoties sąsiuvinio viršelyje esančios lentelės atitinkamuose laukeliuose įrašo
kiekvienos egzamino užduoties dalies (rašytinio teksto suvokimo ir rašytinio teksto kūrimo)
įvertinimus taškais ir taškų sumą už visas šias dalis;
1.2. kandidatų gautų taškų suvestinės blanke, esančiame Nacionalinio egzaminų centro (NEC)
duomenų perdavimo sistemoje KELTAS, įrašo rašytinio teksto suvokimo ir rašytinio teksto
kūrimo įvertinimus taškais, suapvalintus iki sveikojo skaičiaus. Taškų sumos galima
neįrašyti, ją suskaičiuos kompiuteris;
1.3. užpildytą kandidatų gautų taškų suvestinės blanką perduoda asmeniui, atsakingam už darbą
su duomenų perdavimo sistema KELTAS (toliau – atsakingas asmuo).
2.
Atsakingas asmuo suveda rezultatus į sistemą KELTAS ir išspausdina kandidatų gautų taškų
suvestinės juodraštį. Vertinimo komisijos pirmininkas jį patikrina. Atsakingas asmuo, jei
reikia, duomenų perdavimo sistemoje KELTAS ištaiso netikslumus, patvirtina įvestus
duomenis ir išspausdina gautų taškų suvestinę. Ją vertinimo komisijos pirmininkas patvirtina
savo parašu.
3.
NEC duomenų perdavimo sistemoje KELTAS pateikiama ir vertinimo komisijos pirmininko
parašu patvirtinta kandidatų gautų taškų suvestinė perduodama mokyklos, kurioje dirbo
vertinimo komisija, direktoriui.

