
UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) PASIEKIMŲ LYGIO TESTO KALBĖJIMO DALIES 

VERTINIMO KRITERIJAI 

MONOLOGAS 

Kriterijai  Aptartys 

Turinio 

išsamumas 

 

Kalbiniai 

ištekliai 

4 
 Aptariami visi užduoties aspektai. Turinys gana išsamus: 

→ Paveikslėliai apibūdinami gana detaliai. 

→ Kalbėdamas apie savo patirtį, pateikia pavyzdžių, paaiškina. 

 

 Kalbiniai ištekliai pakankami turiniui atskleisti: 

→ Leksinės-gramatinės struktūros vartojamos tinkamai. 

→ Vartojamos įvairios struktūros – paprastos ir sudėtingesnės. 

→ Žodynas įvairus, nesikartojantis. 

3 
 Aptariami visi užduoties aspektai. Turinys pakankamas: 

→ Paveikslėliai apibūdinami nedetaliai, bet informacijos pakanka. 

→ Kalbėdamas apie savo patirtį, pateikia pavyzdžių, bet ne visada paaiškina.  

 

 Kalbiniai ištekliai pakankami turiniui atskleisti: 

→ Leksinės-gramatinės struktūros vartojamos dažniausiai tinkamai. 

→ Vartojamos paprastos struktūros, pasitaiko ir sudėtingesnių.  

→ Žodynas gana įvairus, gali kartotis. 

2 
 Aptariami ne visi užduoties aspektai. Turinys siauras: 

→ Paveikslėliai apibūdinami nedetaliai, informacijos ne visada pakanka. 

→ Kalbėdamas apie savo patirtį, ne visada pateikia pavyzdžių, ne visada paaiškina. 

 

 Kalbiniai ištekliai ne visai pakankami turiniui atskleisti: 

→ Leksinės-gramatinės struktūros vartojamos dažnai netinkamai. 

→ Vartojamos tik paprastos struktūros. 

→ Žodynas ribotas, neįvairus, pasikartojantis. 

1 
 Aptariama mažiau nei pusė užduoties aspektų. Turinys labai siauras: 

→ Paveikslėliai apibūdinami labai siaurai, informacija minimali. 

→ Kalbėdamas apie savo patirtį, nepateikia pavyzdžių, nepaaiškina. 

 

 Kalbiniai ištekliai skurdūs: 

→ Leksinės-gramatinės struktūros vartojamos dažniausiai netinkamai. 

→ Bandoma vartoti tik paprastas struktūras. 

→ Žodynas skurdus, nuolat kartojamos užduoties įvesties struktūros. 

0 
 Aptariama vos vienas kitas užduoties aspektas. Turinys neatskleidžiamas: 

→ Paveikslėlių apibūdinimas nepakankamas. 

→ Apie savo patirtį kalbėti negebama.  

 

 Kalbiniai ištekliai itin skurdūs:  

→ Kalba vartojama netinkamai. 

→ Bandoma vartoti tik pavienius žodžius ar frazes. 

→ Kartojamos užduoties įvesties frazės. 

Nuoseklumas 

 

Rišlumas  

 

Sklandumas 

3 
 Mintys dėstomos nuosekliai. Pasisakymas rišlus ir sklandus: 

→ Tinkamai vartojami paprasti teksto siejimo žodžiai / frazės. 

→ Kalbama tolygiu tempu, kartais dvejojama ieškant tinkamų raiškos priemonių. 

2 
 Mintys dėstomos gana nuosekliai. Pasisakymas gana rišlus ir sklandus:  

→ Paprasti teksto siejimo žodžiai / frazės dažniausiai vartojami tinkamai. 

→ Tempas netolygus, gana dažnai dvejojama ieškant tinkamų raiškos priemonių. 

1 
 Mintys dėstomos nenuosekliai. Pasisakymas ne itin rišlus ir sklandus:  

→ Paprasti teksto siejimo žodžiai / frazės vartojami retai arba netinkamai. 

→ Tempas netolygus, daroma daug pauzių, ieškant tinkamų raiškos priemonių.  

0 
 Mintys padrikos. Pasisakymas nerišlus ir nesklandus: 

→ Kalbama atskirais žodžiais / frazėmis, jų nesiejant.  

→ Daroma daug ilgų pauzių. ARBA Skaitoma iš pasiruošimo lapo. 



 

 

DIALOGAS 

Kriterijai  Aptartys 

Turinys  

 

Kalbiniai 

ištekliai 

 

Komunika-

cinio tikslo 

pasiekimas 

4 
 Pakankamai išsamiai aptariami užduoties aspektai: 

→ Atsakoma į visus užduoties klausimus. 

→ Visada paaiškinama. 

 Kalbiniai ištekliai pakankami turiniui atskleisti.  

 Pasiekiama komunikacinio tikslo. 

 

3 
 Gana glaustai aptariami užduoties aspektai: 

→ Atsakoma į beveik visus užduoties klausimus. 

→ Ne visada paaiškinama. 

 Kalbiniai ištekliai pakankami turiniui atskleisti.  

 Pasiekiama komunikacinio tikslo. 

 

2 
 Siaurai aptariami užduoties aspektai: 

→ Atsakoma į kai kuriuos užduoties klausimus. 

→ Ne visada paaiškinama. 

 Kalbiniai ištekliai ne visai pakankami turiniui atskleisti.  

 Iš dalies pasiekiama komunikacinio tikslo. 

 

1 
 Labai siaurai aptariami užduoties aspektai: 

→ Atsakoma į kai kuriuos užduoties klausimus. 

→ Nepaaiškinama. 

 Kalbiniai ištekliai minimalūs turiniui atskleisti.  

 Komunikacinis tikslas pasiekiamas minimaliai.  

  

0 
 Bandoma aptarti vos vieną kitą užduoties aspektą:  

→ Užduoties klausimai perskaitomi, bet į juos neatsakoma. 

→ Nepaaiškinama. 

 Kalbiniai ištekliai nepakankami turiniui atskleisti.  

 Komunikacinio tikslo nepasiekiama. 

 

Sąveika 

 

Lankstumas 

3 
 Sėkmingai organizuojamas pokalbis:  

→ Tinkamai pradeda, palaiko, pabaigia pokalbį. 

→ Tinkamai reaguoja į pašnekovo pasakymus; įtraukia į pokalbį pašnekovą, 

klausdamas ar kviesdamas pasisakyti. 

 

2 
 Gana sėkmingai organizuojamas pokalbis:  

→ Gana sėkmingai bando pradėti, palaikyti, pabaigti pokalbį. 

→ Dažniausiai tinkamai reaguoja į pašnekovo pasakymus, bando įtraukti pašnekovą į 

pokalbį klausdamas ar kviesdamas pasisakyti. 

 

1 
 Nepakankamai sėkmingai organizuojamas pokalbis: 

→ Bandymai pradėti, palaikyti, pabaigti pokalbį ne visada sėkmingi. Dažnai 

apsiribojama užduoties klausimų perskaitymu. 

→ Labai retai reaguoja arba nereaguoja į pašnekovo pasakymus, nors pokalbio esmę 

supranta. 

 

0 
 Nesėkmingos pastangos organizuoti pokalbį: 

→ Bandoma palaikyti pokalbį tik skaitant užduoties klausimus. 

→ Nereaguojama į pašnekovo pasakymus.  

 

 

  



 

 

 

 

 

MONOLOGAS IR DIALOGAS  

 

Kriterijai  Aptartys 

Taisyklingumas 4 Kalbos priemonės visada / beveik visada vartojamos taisyklingai:  

→ Paprastos struktūros vartojamos taisyklingai. 

→ Gali būti klystama vartojant sudėtingesnes struktūras, suklydus kartais pasitaisoma. 

→ Visada aišku, ką norima pasakyti. 

 

3 
Kalbos priemonės dažniausiai vartojamos taisyklingai: 

→ Paprastos struktūros dažniausiai taisyklingos, suklydus kartais pasitaisoma. 

→ Klystama vartojant sudėtingesnes struktūras, suklydus kartais pasitaisoma. 

→ Visada aišku, ką norima pasakyti. 

 

2 Kalbos priemonės dažnai vartojamos netaisyklingai: 

→ Klystama vartojant paprastas struktūras, kartais pasitaisoma. 

→ Dažnos klaidos sudėtingesnėse struktūrose (jei jos vartojamos), nepasitaisoma.  

→ Visada aišku, ką norima pasakyti. 

 

1 Kalbos priemonės labai dažnai vartojamos netaisyklingai:  

→ Labai daug klaidų paprastose struktūrose, nepasitaisoma.  

→ Sudėtingesnių struktūrų nevartojama. 

→ Ne visada aišku, ką norima pasakyti. 

 

0 Paprastos kalbos priemonės vartojamos netaisyklingai.  

→ Labai daug klaidų paprastose struktūrose, nepasitaisoma. 

→ Dėl didelio klaidų skaičiaus dažnai sunku suprasti, ką norima pasakyti. 

  

Tarimas 2 Artikuliacija ir intonacija aiški ir natūrali. 

1 Pasitaiko artikuliavimo ir intonavimo klaidų, tačiau jos netrukdo suprasti, kas sakoma. 

0 Daug artikuliavimo ir intonavimo klaidų, gali būti sunku suprasti, kas sakoma. 

 

  

 


