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BENDRIEJI NURODYMAI MOKYKLOMS 
 

 

 

TESTAVIMO MEDŽIAGA 
 

 

 4 KLASĖ: 

1. Skaitymo standartizuotas testas 

2. Rašymo standartizuotas testas 

3. Matematikos standartizuotas testas 

 

 8 KLASĖ:  

1. Skaitymo standartizuotas testas 

2. Rašymo standartizuotas testas 

3. Matematikos standartizuotas testas 

4. Istorijos standartizuotas testas 

 

PASTABA: Visų dalykų testų yra po vieną variantą. Į tai reikėtų atsižvelgti susodinant mokinius. 

 

 

 

 

TESTAVIMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ 
 

 

 

Standartizuotas 
testas 

Testo 
trukmė 

Testo apimtis 
puslapiais 

Atveriama 
internete visai Lietuvai 

Testas Vertinimo instrukcija 

4 KLASĖ     

MATEMATIKA 45 min. 9 Gegužės 6 d.  Gegužės 6 d. po 14 val. 

SKAITYMAS 45 min. 10 Gegužės 7 d.  Gegužės 6 d. po 14 val. 

RAŠYMAS 45 min. 3 Gegužės 8 d.  Gegužės 6 d. po 14 val. 

8 KLASĖ     

SKAITYMAS 60 min. 6 Gegužės 13 d. Gegužės 13 d. po 14 val. 

RAŠYMAS 60 min. 3 Gegužės 14 d.  Gegužės 14 d. po 14 val. 

MATEMATIKA 60 min. 9 Gegužės 16 d. Gegužės 16 d. po 14 val. 

ISTORIJA 60 min. 10 Gegužės 17 d. Gegužės 17 d. po 14 val. 
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BENDROSIOS TAISYKLĖS 
 

1. Iš anksto informuoti, kad testuojamų klasių ketvirtokai ir aštuntokai testavimo metu turi 

turėti rašymo priemonę, pieštuką, trintuką, liniuotę. Skaičiuokliais naudotis negalima 

(išskyrus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, kuriems specialistai 

rekomendavo kitaip). 

2. Vykdant testavimą negalima atsakinėti į tokius klausimus, kurie galėtų mokiniams padėti ar 

sutrukdyti teisingai atsakyti į konkrečius testų klausimus.  

3. Svarbu įsitikinti, kad visi mokiniai supranta, ką jie turi daryti, ir žino, kaip užrašyti savo 

atsakymus. Galima atsakinėti į su tuo susijusius klausimus. 

4. Testavime gali dalyvauti ir mokiniai, kurie mokosi pagal individualizuotą ar pritaikytą 

mokymo programą (anksčiau vadinta adaptuota, modifikuota ar specialioji). Yra 

rekomenduojama, kad mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas, individualias programas 

nebūtų išskiriami ir testus atliktų kartu su kitais mokiniais, tačiau būtina atsižvelgti į 

specialistų rekomendacijas (pvz., dėl trukmės, naudojimosi skaičiuokliu ir pan.). Šiems 

mokiniams gali būti pratęstas testų atlikimo laikas. Šių mokinių rezultatai gali būti 

analizuojami atskirai, įvertinant kiekvieno jų individualią situaciją. 

 

 

TESTAVIMO VYKDYMAS  
 

 

1. Pasiruošimas testavimui (eiliškumą mokykla gali pasirinkti savo nuožiūra): 

a. Susodinti mokinius. 

b. Išdalinti konkretaus vieno dalyko testus. 

2. Prieš atliekant skaitymo, matematikos, istorijos testus perskaitomi „Bendrieji nurodymai 

mokiniams“. Rašymo užduočiai specifinių nurodymų nėra. 

3. Skelbiama testo pradžia. 4 klasei skiriama 45 min., o 8 klasei – 60 min. 

4. Praėjus atitinkamai 4/8 klasei 40/55 minutėms, pranešama mokiniams, kad jiems liko dirbti 

5 minutės. 

5. Pasibaigus 45/60 minučių, stabdomas testų pildymas ir skelbiama pertrauka.  

6. Jeigu testavimo metu atsitiktų, jog kai kurie mokiniai testą atliktų anksčiau už kitus, reikėtų 

paraginti mokinį dar kartą peržvelgti savo atliktą darbą, pasitikrinti ar tikrai viską atliko. 

 

 


