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NURODYMAI 
 
 Mokinys, pasakæs pasirinktà kalbëjimo temà, turi gauti lapelá su tos temos potemëmis. 

 Mokinys 20 minuèiø ruoðiasi atsakinëti viena poteme ið trijø pateiktø, iki 5 minuèiø 
kalba pasirinkta poteme ir iki 5 minuèiø kalbasi su mokytoju. 

 Vertintojas vertina mokinio atsakinëjimà pagal kriterijus, pateiktus kalbëjimo vertinimo 
lentelëje, o vertinimà áraðo kalbëjimo vertinimo lape.  

 

 

 

 

 

 


 



 

1. LIETUVA 

1. Garsiausi Lietuvos žmonės. 

2. Mano Lietuva. 

3. Kelionė po Lietuvą. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2. ŠVENTĖS 

1. Šventės Lietuvoje. 

2. Šeimos šventės. 

3. Šventė, kurios nepamiršiu. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3. BŪKIME SVEIKI 

1. Maistas ir sveikata. 

2. Sportas ir sveikata. 

3. Žalingos pagundos.   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4. ŽMOGUS IR GAMTA 

1. Gamtos grožis menininkų kūriniuose. 

2. Gamtos saugotojai. 

3. Ar žmogus yra gamtos karalius? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

5. PAREIGOS 

1. Sunkiausia pareiga. 

2. Pareigos mano gyvenime. 

3. Pareigingi žmonės. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
6. MEILĖ 

1. Gražiausios meilės istorijos. 

2. Meilė mūsų gyvenime. 

3. Kaip aš suprantu meilę. 
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KALBĖJIMO VERTINIMAS 

Kriterijus Taškai Aprašymas 
4 Puikiai suvokiama klausimo esmė, tiksliai atsakoma. Kalbama nuosekliai. 

Nedaroma faktinių klaidų 
3 Klausimo esmė suvokta, tačiau vienas kitas teiginys nesusijęs su klausimu. 

Kalbama nuosekliai. Galimos 2–3 faktinės klaidos 
2 Pakankamai suvokiama klausimo esmė, vienas kitas teiginys iš dalies 

susijęs su klausimu. Kalbama nenuosekliai. Galimos 5 faktinės klaidos 
1 Beveik nesuprasta klausimo esmė, vienas kitas teiginys iš dalies susijęs su 

klausimu. Kalbama nenuosekliai. Galimos 5 faktinės klaidos 

 
Klausimo suvokimas, 
esminių teiginių 
perteikimas. 
Pasakojimo 
išsamumas 

0 Visiškai nesuprastas klausimas, visiškai nesugebama atrinkti teiginių. Yra 6 
ir daugiau faktinių klaidų 

4 Kalbama stilistiškai neutralia, bet gramatiškai taisyklinga kalba 
3 Kalbama stilistiškai neutralia kalba, bet pasitaiko vienas kitas sakinių 

formuluotės, siejimo trūkumas 
2 Kalbėjimas nelabai sklandus, pasitaiko 3–4 sakinių siejimo, formulavimo 

trūkumai 
1 Kalbėjimas nesklandus, beveik nesugebama susieti sakinių, bet minčių 

turinys adresatui suprantamas 

 
Kalbėjimo stilius 

0 Kalbėjimas visai nerišlus, kalbama atskirų sakinių nuotrupomis, 
nesugebama susieti sakinių, minčių turinys adresatui nesuprantamas 

4 Žodynas pakankamas stilistiškai neutraliai kalbai. Galimos 1–3 gramatikos 
ir leksikos klaidos 

3 Žodynas pakankamas stilistiškai neutraliai kalbai. Galimos 4–5 gramatikos 
ir leksikos klaidos 

2 Žodynas pakankamas stilistiškai neutraliai kalbai. Galimos 6–7 gramatikos 
ir leksikos klaidos 

1 Žodynas skurdokas. Galimos 8–10 gramatikos ir leksikos klaidų 

 
Gramatika, žodynas 

0 Žodynas skurdus. Daroma daug gramatikos ir leksikos klaidų 
2 Kalboje pasitaiko vaizdingų pasakymų, vartojami sinonimai, aiškiai taria 

kalbos garsus 
Papildomi taškai 

1 Aiškiai taria kalbos garsus 
Iš viso taškų 14  

 
Pastabos: 
1. Mokinio su klausos negale tartis priklauso nuo klausos sutrikimo lygio, nuo individualių psichofizinių 

savybių ir nuo amžiaus, kuriame vaikas buvo pradėtas mokyti kalbos ir tarties. Todėl, vertinant kalbėjimą, 
atsisakoma tokių kriterijų kaip tartis, kirčiavimas, intonacija. 

2. Papildomi taškai už aiškų garsų tarimą skiriami tik turintiems žymų, labai žymų neprigirdėjimą arba 
kurtumą. 
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2012 M. LIETUVIŲ KALBOS  
PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO KALBĖJIMO VERTINIMAS 

NEPRIGIRDINČIŲJŲ MOKYKLOMS 

 

(mokyklos pavadinimas) 

Patikrinimas   Vertintojas    

  Data   

 
 
Eil. 
Nr. 

             
Vertinimo kriterijai ir  
                   normos   

 
 
Mokinio 
vardas, pavardë 

Potemë 

Klausimo 
suvokimas, 

teiginiø 
argumentavimas, 

pasakojimo 
iðsamumas 

Kalbëjimo 
stilius 

Gramatika, 
þodynas 

Papildomi 
taðkai 

Ið viso 
taðkø 

Didžiausias galimas taškų skaičius 
4 4 4 2 14 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Šį lapą pildo vertintojas vadovaudamasis kalbėjimo vertinimo instrukcija. 
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