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V E R T I N I M O  I N S T R U K C I J A  
SKAITYMAS (TEKSTO SUVOKIMAS) 

 

Už kiekvieną teisingą atsakymą mokinys gauna 1 tašką, už neteisingą – 0 taškų. 
 

1 lentelė. Pasirenkamojo atsakymo klausimų teisingi atsakymai. 

Klausimo Nr. 1. 2. 3. 5. 7. 8. 10.  11. 12. 15. 

Teisingas atsakymas C A B A A B A B C A 

 

2 lentelė. Diagnostinio testo užduočių vertinimo kriterijai. 

Kl. 
Nr. 

Taškai Aprašas 

4. 

1 

Mokinys atsakydamas parašo Lįsk pro durų apačią. 
Jeigu mokinys savais žodžiais parašo sakin , reiškiant  tą pat  kaip ir Lįsk pro durų apačią, jo 
atsakymas vertinamas 1 tašku. Pavyzdžiui: Dantų šepetėliai pasakė lįsk pro durų apačią. 
Šepetėliai pasakė, kad kojinė lįstų pro durų apačią. 

0 
Parašo bet kurią kitą mint , kitą teksto sakin  ar jo fragmentą. Bet koks neteisingas 
atsakymas. Tuščia ( skaitant „nežinau“). 

6. 

1 

Mokinys pažymi NE ir paaiškina savo pasirinkimą remdamasis tekstu. Pavyzdžiui:  
Ne, nes ji nusiplovė tik vieną koją/ nes nusimovė tik vieną kojinę/ nes neišsivalė dantų/ nes 
nuėjo miegoti su kojine/ nes numetė kojinę vonioje...  

0 

Mokinys pažymi atsakymą TAIP arba NE ir neteisingai (arba nesiremdamas tekstu) paaiškina 
savo pasirinkimą. Pavyzdžiui:  
Taip, nes ji nusiplovė vieną koją. 
Mokinys pažymi atsakymą TAIP arba NE, bet nepaaiškina savo pasirinkimo. 
Bet koks kitas neteisingas atsakymas. Neatsakinėta (tuščia, nubraukta, „nežinau“). 

9. 1 Mokinys atsakydamas parašo Su lėktuvu.  

0 
Bet koks neteisingas atsakymas. Pavyzdžiui: su paukščiu, su gulbe, su žąsim. 
Neatsakinėta (tuščia, nubraukta, „nežinau“). 

13. 

1 

Mokinys atsakydamas sunumeruoja  vykius tokia seka: 
4 Kojinė sutiko krokodilą  
1 Kojinę pagavo vėjas 
2 Kojinė susidūrė su lėktuvu 
3 Kojinė maudėsi Nile 

0 
Bent vienas teiginys pažymėtas neteisingai. Bet koks kitas neteisingas atsakymas. 
Neatsakinėta (tuščia, nubraukta, „nežinau“). 

14. 

1 

Mokinys atsakydamas pasirenka kojinę, kurią mūvi krokodilas arba tą kuri liko pas Aistę ir 
remdamasis tekstu paaiškina savo pasirinkimą. Pavyzdžiui: 
Pasirenka kojinę, kurią mūvi krokodilas ir paaiškina, kad ji daug pamatė/ patyrė įdomių 
nuotykių/ nes ji keliavo/ nes išsimaudė Nile ir buvo švari. 
Pasirenka kojinę, kuri liko pas Aistę ir paaiškina, kad ji liko ramiai gyventi pas Aistę. 

 

0 

Bet koks neteisingas atsakymas. Pavyzdžiui:  
Pasirenka kojinę, kurią mūvi krokodilas ir paaiškina: ji buvo laiminga, linksma (nesiremia 
tekstu ir neargumentuoja kodėl). 
Pasirenka vieną ar kitą kojinę, bet nepaaiškina savo pasirinkimo. 

Iš viso galima surinkti 15 taškų. 
 

Vertinant mokinio darbą rašybos klaidos ištaisomos, bet jos neturi  takos teksto suvokimo vertinimui. Pristatant 
rezultatus mokinių tėvams, galima juos informuoti ne tik apie tai, kiek taškų mokinys surinko, bet ir paaiškinti, kokius 
teksto suvokimui svarbius gebėjimus mokinys  gijo. 


