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2011 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas 
 

 
TESTO VERTINIMO INSTRUKCIJA 

 

 
NURODYMAI VERTINIMO KOMISIJAI 
 

 Neaiškiai parašyti, pribraukyti atsakymai vertinami 0 taškų. 
 Jeigu teksto suvokimo užduoties atsakymas, vertinimo komisijos nuomone, yra teisingas, bet formuluojamas kitais žodžiais, negu 

pateikta vertinimo instrukcijoje, skiriama atitinkamai taškų. Jeigu atsakymas teisingas, bet nenumatytas instrukcijoje, vertinimo komisija 
gali papildyti instrukciją ir skirti atitinkamai taškų. Tokiu atveju vertinimo komisijos pirmininkas rašo laisvos formos aktą, kuriame 
fiksuoja teisingą atsakymą ir jo įtraukimo į instrukciją argumentus. Aktą pasirašo visi komisijos nariai, jo originalas prisegamas prie NEC 
patvirtintos vertinimo instrukcijos, kopija išsiunčiama NEC. 

 Vertindami kalbos užduotis, vertintojai paraštėje žymi klaidas, paskui užduoties apačioje esančioje lentelėje „Taškų suma“ užrašo 
skiriamą taškų skaičių. 

 Jeigu dviejų vertintojų įvertinimai skiriasi, vertinimo komisijos pirmininkas darbą peržiūri dar kartą ir nutaria dėl galutinio vertinimo. 
Taškus, skiriamus už testo užduotis, vertinimo komisijos pirmininkas įrašo lentelėje, esančioje paskutiniame testo sąsiuvinio puslapyje, 
suskaičiuoja testo taškų sumą ir ją užrašo testo sąsiuvinio viršelyje esančioje lentelėje.  
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Teksto suvokimo ir literatūros žinių taikymo užduotys (18 taškų) 

Nr. Galimi atsakymai Vertinimo normos Taškai 
1. Norėjo / norėdamas išgelbėti Jasių (nuo išmetimo iš gimnazijos). 

 
Teisingai nurodyta priežastis / tikslas 
(pakanka trumpos formuluotės). 

1 

Neatsakyta, neteisingai atsakyta. 0 
2. Norėjo išgelbėti nuo įtarimų / gėdos visus bendraklasius. //  

Nenorėjo, kad, niekam neprisipažinus, vagimis būtų laikomi visi. // 
Suprato, kad vagimi kartu su visais būtų laikomas net ir neprisipažinęs. 

Teisingai nurodyta viena iš dviejų priežasčių 
arba tikslas. 

1 

Neatsakyta, neteisingai atsakyta. 
 

0 

3. Tik baigus(ius) šešias gimnazijos klases jaunuolius priima / galima stoti į 
aviacijos, apie kurią svajoja Jasius, mokyklą. // 
Nori atitikti aviacijos mokyklos keliamus reikalavimus. 

Teisingai nurodytas aviacijos mokyklos 
keliamas reikalavimas. 

1 

Neatsakyta, neteisingai atsakyta. 
 

0 

4.1. Petrui svarbus išsilavinimas / taip. 
 

Atsakyta teisingai. 1 
Neatsakyta, neteisingai atsakyta. 0 

4.2. 1) Apgailestauja, kad nebegali mokytis gimnazijoje. 
2) Net ir nelankydamas gimnazijos / dirbdamas, mokosi savarankiškai. 
3) Nori, kad Jasius mokytųsi. 

Pateikti du teisingi argumentai. 2 

Pateiktas vienas teisingas argumentas. 1 

Neatsakyta, neteisingai atsakyta. 0 
5. 1) Atsakingumas / pasiaukojimas / altruizmas. 

2) Ryžtingumas / pasitikėjimas savimi / užsispyrimas / tvirtumas. 
3) Dorumas / principingumas / moralumas / geraširdiškumas / 

geranoriškumas. 

Teisingai nurodytos dvi skirtingos ypatybės. 2 
 

Teisingai nurodyta viena ypatybė / dvi 
tapačios ypatybės. 

1 

Neatsakyta, neteisingai atsakyta. 0 

6. Kartais Petro dvasia / ryžtas susilpnėja / Petras netenka tvirtumo / per daug 
pasiduoda emocijoms / tampa silpnas. 
 
 
 
 
 
 

Teisingai atskleista perkeltinė reikšmė 
(dvasiniu / vidiniu aspektu). 

1 

Neatsakyta, neteisingai atsakyta. 
 

0 
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7.1. Autorius pritaria J. Paknio nuomonei. 
 
 

Teisingai nurodyta pavardė. 1 

Neatsakyta, neteisingai atsakyta. 0 

7.2. Ar jis buvo neteisus? (A) / Ar iššovė bent vienas iš to tūkstančio 
kulkosvaidžių (B) ir ar ne tūkstantis mokytojų paguldė galvas (C), išėję 
vėliau į miškus?  

Pateikta viena (A, B arba C) citata. 1 

Neatsakyta, neteisingai atsakyta. 0 

7.3. A, B – retorinis klausimas; 
C – frazeologizmas. 
 

Teisingai įvardyta raiškos priemonė 
(priklausomai nuo pateiktos citatos). 

1 
 

Neatsakyta, neteisingai atsakyta. 0 

8. Krašto saugumą lemia ne ginklai / ginkluotė / technika, o apsišvietę / 
išsilavinę / patriotiškai išugdyti žmonės. 
 
 

Teisingai paaiškinta Švietimo ministerijos 
reikšmė krašto apsaugai, aiški karinės 
technikos ir išsilavinimo priešprieša. 

2 
 

Teisingai paaiškinta viena priešpriešos dalis. 
 
Pvz.: šaliai reikalingi išsilavinę žmonės / ne 
karinė technika lemia šalies saugumą. 

1 
 

Neatsakyta, neteisingai atsakyta. 0 
9. Atsakomybės / pasiaukojimo //  

išsilavinimo / mokslo / švietimo(si) // pinigų tema. 
Teisingai nurodyta viena iš pateiktų temų. 1 

Neatsakyta, neteisingai atsakyta. 0 

10.1. A 
 

Apibrauktas vienas (teisingas) variantas. 1 

Neatsakyta, neteisingai atsakyta. 0 

10.2. 1. Nurodytas žanras – pjesė. 
2. Tekste vaizduojamas tik veiksmas / veikėjų pokalbis / nėra 

pasakotojo; // tekstas suskirstytas vaidmenimis. 
3. Remarkos nurodo veiksmo aplinkybes / yra remarkos. 
4. Kūrinys suskirstytas veiksmais. 

 

Pateikti du teisingi argumentai. 2 
 
 

Pateiktas vienas teisingas argumentas.  
 

1 
 

Neatsakyta, neteisingai atsakyta. 0 
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Kalbos žinių taikymo užduotys (18 taškų) 
 

1 užduotis. (2 taškai) 
ATSAKYMAI IR VERTINIMAS 
 

 
Palyginę šias dvi karalienes 

Jei / jeigu / jeigu tik 
palyginsime šias dvi 
karalienes, [tai / tai ir] 
pamatysime... 

Teisingai pabraukta išplėstinė sąlygos aplinkybė. 
Tinkamas šalutinis sąlygos aplinkybės sakinys.  

2 

Teisingai pabraukta išplėstinė sąlygos aplinkybė arba tinkamas šalutinis sąlygos aplinkybės sakinys 1 

Neatpažinta aplinkybė ir netinkamas šalutinis sakinys. 
Užduotis neatlikta. 

0 

 
 
2 užduotis. (2 taškai) 
ATSAKYMAI IR VERTINIMAS 
 

Teisingai nurodytas žodžių junginys. Žmogus žmogui vilkas  
Tinkamai paaiškinta: žmogus su žmogumi elgiasi priešiškai / aršiai / agresyviai / kaip žvėris.  

2 

Teisingai nurodytas tik žodžių junginys. 1 

Neteisingai nurodytas žodžių junginys ir netinkamai paaiškinta: žmogus su žmogumi elgiasi kaip vilkas. 
Užduotis neatlikta. 

0 

 
3 užduotis. (3 taškai: už kiekvieną klaidingą atsakymą atimama 0,5 taško) 
ATSAKYMAI 
 

Tai pirmasis toks įvykis per daugelį metų. Žemas, niekingas darbas padarytas mūsų gimnazijoje. Jūsų auklėtojas vienišas, neturi artimųjų. Jis 
džiaugdavęsis jūsų džiaugsmais tarsi savais. Noriu tikėti, kad tas, kuris šį žingsnį padarė, skriaudą atitaisys. Tai galima padaryti čia pat nuoširdžiai 
prisipažinus. 

 

VERTINIMAS 
Klaidos 0 1 2 3 4 5 6 ir daugiau 

 
Taškai 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 
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4 užduotis. (4 taškai: už kiekvieną klaidą atimama 0,5 taško) 
ATSAKYMAI 
 

Iš savo patyrimo drįstu teigti, kad jaunystėje perskaityta  vienintelė knyga turi žmogui tiek pat vertės, kiek subrendus jų keliolika ar 
keliasdešimt. Tad ir dabar jaučiu paties sau padarytą skriaudą, kad didžiąją dalį svarbiausių pasaulio literatūros veikalų teko skaityti vėliau. 

Kiekvienąkart vertinga knyga būdavo reikšmingas įvykis mano gyvenime... Tačiau kai atsigrįžtu ir žvilgteliu atgal, tai visgi kiek mažai dar 
perskaityta ir  tiek daug dar norėtųsi tų įspūdžių patirti ir švenčių atšvęsti.  
 
 
VERTINIMAS 
Klaidos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ir daugiau 
Taškai 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 
 

 
5 užduotis. (4 taškai: už kiekvieną klaidą atimama 0,5 taško) 
 
Pastabos

1. Laužtiniuose skliaustuose  [ ] nurodomi galimi alternatyvūs skyrybos variantai. Jie vertinami kaip teisingi atsakymai. 
: 

2. Konstrukcijos neskyrimas iš abiejų pusių laikomas viena klaida. 
 
ATSAKYMAI 
 

Kadaise Maironis, [–] didysis tautos dainius, [–] dainavo: ,,Jau niekas tavęs taip giliai nemylės...“

Kažkada kažkas yra pasakęs, kad mes, 

  Jam pritarė Vaičaitis ir daugelis kitų 
anuometinių poetų, kurie ištisais dešimtmečiais eilutė prie eilutės klostė, ieškojo ryškių, [ ] skambių žodžių, kad įsakmiau pareikštų savo meilę jai – [,] 
paniekintai, išjuoktai ir iš savo žemės baigiamai išstumti. Visi manėm: [–]  tik duokite mums laisvę – [,] pažiūrėsim, kas iš lietuvių išeis. 

išskyrus Maironį, daugiau neturime poetų. Tačiau tai buvo seniai ir, be to, netiesa. Ir be didžiojo 
Maironio turime poetų, kurie įstabiais žodžių sąskambiais nusako mūsų tikrovės tragediją ir kurie ne mažiau įtikinamai apeliuoja į mūsų sąžinę bei 
protą. Jie tiki: [–] juos pagaliau išgirs numylėta tėvynė ir ims iš tiesų gydytis, kol dar niekas: [–] nei gudrieji kaimynai,  nei savi [,] trumparegiai, [–][,–] 

 
vėl nepaguldė jos į mirties patalą. 

 
VERTINIMAS 

Klaidos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ir daugiau 
Taškai 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 
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6 užduotis. (3 taškai: už kiekvieną pabrauktą teisingą variantą skiriama 0,5 taško) 
ATSAKYMAI 

 
Šio tauraus spektaklio mes sulaukėme  jauno režisieriaus A. Jakševičiaus (dėka; pagalba). Buvęs gabus teatro aktorius (prieš tris metus; prieš 

keletą metų) ėmė studijuoti režisūrą. Susipažinęs su Amerikos teatru, kurio pradininkas buvo  ir O’Nilas, jis (neužilgo; netrukus) išvertė vieną jo 
veikalą į lietuvių kalbą ir (sekančiais; kitais) metais pasiryžo statyti.  Autorius išjuokia visagalį Biznį, kuris daro žmogų (besieliu; besielį), triuškina jis 
didvyrius, bejėgiškai piepsinčius tuščias frazes. Draugai ir ekspertai gūžčioja pečiais, svarstydami, ar (kažkas tai; kas nors

 
) iš to išeis.  

VERTINIMAS 

Klaidos 0 1 2 3 4 5 6  
 

Taškai 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 
 

 
 

GALUTINIS PUPP VERTINIMAS 
 

Už testo sandų atliktis mokinio surinkta taškų suma verčiama pažymiu.  
Patikrinimo įvertinimas – pažymys (nuo 1 iki 10) rašomas pagal nurodymus, pateiktus lentelėje. 
 
Testo taškų sumos ir pažymio santykis 

Patikrinimo dalies raštu ir dalies žodžiu taškų suma Pažymys 
88–80 10 
79–71 9 
70–62 8 
61–53 7 
52–44 6 
43–35 5 
34–26 4 
25–17 3 
16–8 2 

7 ir mažiau 1 
 
Patikrinimas yra išlaikytas, jei mokinys surinko ne mažiau kaip 30 procentų (t. y. patikrinimo atliktis atitiko minimalius reikalavimus) visų 
galimų surinkti patikrinimo testo taškų. 
 

 
 


