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                              Matematiniai gebėjimai 
Matematikos turinys 

Matematinės 
žinios 

Matematikos 
taikymai 

Matematinis 
mąstymas 

% 

Skaičiai ir skaičiavimai 50 

Geometrinės figūros ir matavimai 35 

Duomenų pateikimas 15 

% 40 40 20 100 

                           Gamtos mokslų gebėjimai 
Gamtos mokslų turinys 

Gamtamokslinės 
žinios 

Gamtamoksliniai 
taikymai 

Gamtamokslinis 
mąstymas 

% 

Biologija 45 

Fiziniai mokslai 35 

Fizinė geografija 20 

% 40 40 20 100 

M 

GM 

Turinio ir gebėjimų sritys: 4 klasė  
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M 

GM 

                              Matematiniai gebėjimai 
Matematikos turinys 

Matematinės 
žinios 

Matematikos 
taikymai 

Matematinis 
mąstymas 

% 

Skaičiai ir skaičiavimai 30 

Algebra 30 

Geometrija 20 

Statistika ir tikimybės 20 

% 35 40 25 100 

                           Gamtos mokslų gebėjimai 
Gamtos mokslų turinys 

Gamtamokslinės 
žinios 

Gamtamoksliniai 
taikymai 

Gamtamokslinis 
mąstymas 

% 

Biologija 35 

Chemija 20 

Fizika 25 

Fizinė geografija 20 

% 35 35 30 100 

Turinio ir gebėjimų sritys: 8 klasė  
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M 

4 klasės mokinių matematikos 
rezultatų pasiskirstymas 

 
Šalys, kurių rezultatai panašūs į 
Lietuvos mokinių pasiekimus: 
 
• Rusija 
• Danija 
• Portugalija  
• Vokietija 
• Airija 

 

• Lietuvos rezultatas – 534 
skalės taškai. 

• Lietuva užima 14 poziciją iš 
50 šalių dalyvių. 

• Statistiškai reikšmingai 
Lietuvą lenkia 11 šalių. 
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GM 

4 klasės mokinių gamtos mokslų 
rezultatų pasiskirstymas 

 
Šalys, kurių rezultatai panašūs į  
Lietuvos mokinių pasiekimus: 
 
• Portugalija 
• Slovėnija 
• Šiaurės Airija 
• Airija  
• Kroatija  
• Australija  
• Serbija  
• Belgija (flam.) 
• Rumunija 
 

 
• Lietuvos rezultatas – 515 

skalės taškų. 
• Lietuva užima 26 poziciją iš 

50 šalių dalyvių. 
• Statistiškai reikšmingai 

Lietuvą lenkia 18 šalių. 
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M 

8 klasės mokinių matematikos 
rezultatų pasiskirstymas 

 
Šalys, kurių rezultatai panašūs į  
Lietuvos mokinių pasiekimus: 
 
• JAV  
• Anglija 
• Vengrija 
• Australija 
• Slovėnija 
• Italija 

 

• Lietuvos rezultatas – 502 
skalės taškai. 

• Lietuva užima 14 poziciją iš 
42 šalių dalyvių. 

• Statistiškai reikšmingai 
Lietuvą lenkia 8 šalys. 
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GM 

8 klasės mokinių gamtos mokslų 
rezultatų pasiskirstymas 

 
Šalys, kurių rezultatai panašūs į  
Lietuvos mokinių pasiekimus: 
 
• Australija 
• Izraelis 
• Naujoji Zelandija 
• Švedija 

 

• Lietuvos rezultatas – 514 
skalės taškų. 

• Lietuva užima 14 poziciją iš 
42 šalių dalyvių. 

• Statistiškai reikšmingai 
Lietuvą lenkia 11 šalių. 
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M GM 

Lietuvos 4 klasės mokinių matematikos 
ir gamtos mokslų rezultatų kaita 

• 2011 m. Lietuvos 4 klasės 
mokinių matematikos 
rezultatas, lyginant su 2007 m., 
pakilo 3 taškais, t.y., sutampa 
su 2003 m. rezultatu.  

• 2011 m. Lietuvos 4 klasės 
mokinių gamtos mokslų 
rezultatas, lyginant su 2007 m., 
pakilo 1 tašku ir yra 3 taškais 
aukštesnis už 2003 m. 
rezultatą. 
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M GM 

Lietuvos 8 klasės mokinių matematikos 
ir gamtos mokslų rezultatų kaita 

• 2011 m. Lietuvos 8 klasės 
mokinių matematikos 
rezultatas, lyginant su 2007 m., 
nukrito 4 taškais ir sutampa su 
2003 m. rezultatu.  

• 2011 m. Lietuvos 8 klasės 
mokinių gamtos mokslų 
rezultatas, lyginant su 2007 m. 
ir 2003 m., krito 5 taškais.  
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Matematikos rezultatų kaitos 
2007-2011 m. dinamika 

• 2007 m. Lietuvos ketvirtokų matematikos rezultatas 30 skalės taškų statistiškai 
reikšmingai lenkė TIMSS skalės vidurkį. 

• 2011 m. Lietuvos 8 klasės mokinių rezultatas (502 taškai) statistiškai reikšmingai 
nuo TIMSS skalės vidurkio nesiskyrė. 

2007 m.  
4 klasės  
rezultatas – 
530 taškų  

2007 m.  
8 klasės 
rezultatas – 
506 taškai  

2011 m.  
4 klasės 
rezultatas – 
534 taškai  

2011 m.  
8 klasės 
rezultatas – 
502 taškai  



2007 m.  
4 klasės 
rezultatas – 
514 taškų  
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Gamtos mokslų rezultatų kaitos 
2007-2011 m. dinamika 

• 2007 m. Lietuvos ketvirtokų gamtos mokslų rezultatas 14 skalės taškų statistiškai 
reikšmingai lenkė TIMSS skalės vidurkį 

• 2011 m. Lietuvos aštuntokų gamtos mokslų rezultatas 14 skalės taškų statistiškai 
reikšmingai lenkė TIMSS skalės vidurkį 

2007 m.  
8 klasės 
rezultatas – 
519 taškų  

2011 m.  
4 klasės 
rezultatas – 
515 taškų  

2011 m.  
8 klasės 
rezultatas – 
514 taškų  
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M GM 

Lietuvos 4 klasės mokinių matematikos ir 
gamtos mokslų rezultatų kaita pagal lytį 

• Matematikos atveju, reikšmingų 
skirtumų tarp 4 klasės berniukų 
ir mergaičių rezultatų 
nepastebėta. 

• Gamtos mokslų atveju, 4 taškų 
skirtumas tarp 4 klasės 
berniukų ir mergaičių 
rezultatų, užfiksuotas 2007 m., 
2011 m. vėl išnyko. 
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M GM 

Lietuvos 8 klasės mokinių matematikos ir 
gamtos mokslų rezultatų kaita pagal lytį 

• Matematikos atveju, skirtumai 
tarp 8 klasės vaikinų ir merginų 
rezultatų nuo 2003 m. 
nuosekliai didėja. 

• Gamtos mokslų atveju, 8 klasės 
merginų rezultatai 2011 m. 
pirmą sykį statistiškai 
reikšmingai lenkė vaikinų 
rezultatus. 
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M GM 

4 klasės mokinių matematikos ir gamtos 
mokslų rezultatai pagal turinio ir gebėjimų sritis 
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M GM 

8 klasės mokinių matematikos ir gamtos 
mokslų rezultatai pagal turinio ir gebėjimų sritis 
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M GM 

Tarptautinius matematikos ir gamtos mokslų 
pasiekimų lygmenis pasiekusių 4 klasės mokinių dalies Lietuvoje kaita 

• Tiek matematikos, tiek gamtos mokslų atveju, statistiškai reikšmingų 
skirtumų tarp Lietuvos ketvirtokų pasiskirstymo pagal tarptautinius 
pasiekimų lygmenis nepastebėta. 
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M GM 

Tarptautinius matematikos ir gamtos mokslų 
pasiekimų lygmenis pasiekusių 8 klasės mokinių dalies Lietuvoje kaita 

• Lyginant su 1995 m., Lietuvoje teigiami 
pokyčiai palietė visų lygmenų rezultatus. 
Bet lyginant su 2003 ir 2007 m., 
statistiškai reikšmingo pagerėjimo nėra nė 
viename iš lygmenų. 

• Lyginant su 1995 m., Lietuvoje 
teigiami pokyčiai palietė visų lygmenų 
rezultatus. Bet lyginant su 2007 m., 
statistiškai reikšmingo pagerėjimo 
nėra nė viename iš lygmenų, o su 
2003 m. – Lietuvos rezultatas 
smuko minimaliame lygmenyje.  
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4 klasės mokinių matematikos rezultatai 
pagal gyventojų skaičių vietovėje, kurioje 
yra mokykla 

Paremta mokyklos direktorių atsakymais 



Tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas  TIMSS 2011 

4 klasės gamtos mokslų rezultatai pagal tai, 
ar mokykla turi laboratoriją 

Paremta mokyklos direktorių atsakymais 
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8 klasės gamtos mokslų rezultatai pagal tai, 
ar mokykla turi laboratoriją 

Paremta mokyklos direktorių atsakymais 
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4 klasės mokinių matematikos rezultatai 
pagal namų edukacinių išteklių kiekį 

Paremta mokinių ir jų tėvų atsakymais 
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4 klasės matematikos rezultatai pagal užsiėmimo matematinių gebėjimų 
reikalaujančiomis veiklomis dažnumą (prieš pradedant lankyti mokyklą) 

Paremta mokinių tėvų atsakymais 

31 
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4 klasės matematikos rezultatai pagal 
gebėjimą atlikti skaičiavimo užduotis (pradėjus lankyti mokyklą) 

Paremta mokinių tėvų atsakymais 
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4 klasės mokinių matematikos rezultatai 
pagal mokinių nuostatą matematikos atžvilgiu 

Paremta mokinių atsakymais 
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8 klasės mokinių matematikos rezultatai 
pagal mokinių nuostatą matematikos atžvilgiu 

Paremta mokinių atsakymais 
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