2015 m. 8 klasė. S K A I T Y M A S

STANDARTIZUOTI TESTAI

I TEKSTAS
Kaip aš planuoju pakeisti savo gyvenimą
Klausimo
Aprašas
Nr.
1. 1
Teisingai pasirinktas
atsakymas – C
1. 2
Teisingai įvardintas
pasakotojas
1.3
1. 4

1. 5

1. 6

1. 7

1. 8

1. 9

Taškai Atsakymo pavyzdys
1
1

Teisingai pasirinktas
atsakymas – C
Teisingai įvardinti požiūriai,
tinkamai argumentuojant
Teisingai įvardintos 3 kurios
nors pozicijos
Teisingai įvardintos 2 kurios
nors pozicijos
Teisingai įvardinta 1 kuri
nors pozicija

1

Teisingai įvardijami du
dalykai
Teisingai įvardijamas vienas
dalykas
Teisingai nurodytos dvi
priežastys
Teisingai nurodyta viena
priežastis

2

Atsakyme pateikta tėvų
nuomonė, kurioje
akcentuojamas teigiamas
Harperio vertinimas ir
parašyta tinkama citata
Atsakyme arba pateikta tėvų
nuomonė, kurioje
akcentuojamas teigiamas
Harperio vertinimas, arba
parašyta tinkama citata
Tinkamai parašyti trys tikslai
Tinkamai parašyti du tikslai
Tinkamai parašytas vienas
tikslas
Teisingai pasirinktas
atsakymas – C

2

4
3
2
1

1
2
1

• Berniukas
• Harperis
• Harperis Vinslou.
• 1 požiūris: neigiamas, kritiškas, nepasitikėjo
savimi
Argumentas: mano, kad ne viską daro gerai, pvz.,
rašo rašinius (nesu geriausias rašinių kūrėjas),
kad negeba bendrauti, yra neįdomus; sėdėdavo
klasės gale, sėdėjo užsidaręs savo kambaryje.
• 2 požiūris: teigiamas, savimi pasitiki.
Argumentas: žino, ką geba daryti gerai, įvertina
savo pasiekimus (paprastai rašau be klaidų,
pradėjęs lankyti rašymo pamokas supratau, kad
man tikrai sekasi),
pradeda bendrauti su
aplinkiniais, tariasi su tėvais.
• Veiksmingesnis bendravimas su tėvais, kitais
žmonėmis / Bendravimas.
• Gyvenimo tikslų išsikėlimas / Tikslai.
• Neišsikalbėjimas / nesusikalbėjimas/bendravimo,
atvirumo, dalinimosi slapčiausiomis mintimis
stoka/tėvai neatsiklausia / nesitaria su Harperiu,
priimdami sprendimus, susijusius su juo.
• Tėvai per mažai būna namuose/šeimos nariai per
mažai leidžia laiko kartu/ kiekvienas užsiėmęs
savimi, savo reikalais, nesidomi kitu šeimos nariu .
Tėvai mano, kad jis protingas, gabus vaikas.
,,Mama pasakė, kad tėtis buvo visažinis savo tėvų
šeimoje, taigi aš į jį“. / „Tu esi gabus berniukas,
ar žinai tai?“

1

3
2
1
1

• Turėti šunį.
• Bendrauti su šeima/ Turėti Šeimos dieną/
valandą.
• Užsiprenumeruoti laikraštį.
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STANDARTIZUOTI TESTAI
Klausimo
Aprašas
Nr.
1. 10
Atsakyme akcentuojamas
nebijojimas išreikšti tikrųjų
jausmų

1. 11

1. 12

1. 13
1. 14
1. 15
1. 16

Taškai Atsakymo pavyzdys
1

Atsakyta teisingai nurodant
4 aspektus
Atsakyta teisingai nurodant
3 aspektus
Atsakyta teisingai nurodant
2 aspektus
Atsakyta teisingai nurodant
1 aspektą
Atsakyme akcentuojamas
atvirumas, gali būti atsakyta
savais žodžiais arba pateikta
citata
Pateikta tinkama citata

4

Teisingai pasirinktas
atsakymas – C
Teisingai pasirinktas
atsakymas – C
Pateikta tinkama citata

1

3
2
1
1

1

Normalu verkti ir būti liūdnam, jei esi nelaimingas,
nes priešingu atveju reikštų, jog nepripažįsti,
nesutinki su tuo, kad išgyveni, jog esi nelaimingas,
jog tau dėl to skauda. / Nereikia apsimesti, kad
viskas gerai, jeigu iš tiesų dėl ko nors skauda širdį.
/ Kai tau skaudu, galima verkti, nereikia kankintis,
nes visi daro klaidų ir ne visiems visada sekasi.
• Mokykloje Harperis:
1.Atsiskyręs / vienišas / neturintis draugų /
sėdintis klasės gale.
2. Nebendraujantis/su niekuo nekalbantis.
• Kavinėje Harperis:
1. Aktyvus / bendraujantis/sėdintis klasės
priekyje.
2. Turintis draugų.
Buvimas savimi / atvirumas/neveidmainiavimas.
,,Tiesiog parodyk, kas tu esi.“
„<...> gyvenimas keičiasi, ir nuo manęs priklauso,
kaip jis man pasikeis“.

1
1

„Gerbiamieji, nesu geriausias pasaulyje rašinių
kūrėjas, todėl prašau kantrybės“. / „Gal tai nėra
geriausias rašinys pasaulyje, bet, tikiuosi, visai
neblogas“.
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SLAM
Taškai

Pavyzdžiai

Teisingai įvardyta
priežastis

1

Norėjo pasipriešinti pasyviai televizijai / siekė
paskatinti žiūrovus būti aktyvesnius.

2.2.

Teisingai įvardytas
bruožas

1

Skaito pats autorius. / Skaitoma gyvai.

2.3.

Atsakyta teisingai
įvardijant abu elementus
Teisingai įvardytas vienas
elementas
Teisingai pasirinktas
atsakymas – D
Teisingai nurodyti 3
dalykai
Teisingai nurodyti 2
dalykai
Teisingai nurodytas 1
dalykas
Atsakyme aiškiai išsakytas
požiūris ir logiškai
paaiškinta

2




Tekstas.
Scenos menas.





Atsitiktinė vertinimo komisija.
Kriterijus – žiūrovų plojimo garsumas.
Mažavertis prizas nugalėtojui. / Prizas – 5
dolerių banknotas.

Klausimo
numeris
2.1.

2.4.

2.5.

2.6.

Aprašas

1
1
3
2
1
1

Vertinu teigiamai, nes tai skatina jaunus žmones
kurti ir dalintis savo mintimis su kitais / prasmingai
leisti laisvalaikį ar pan.
Vertinu neigiamai, nes tai pasenęs dalykas,
šiuolaikiniam jaunimui neįdomus.

Iškilus klausimams dėl vertinimo instrukcijos galite kreiptis tel. numeriu 8 646 85067 šiomis dienomis ir
valandomis:
Gegužės 06 d.

13 – 17 val.

Gegužės 07 d.

13 – 17 val.

Gegužės 08 d.

13 – 16 val.

