Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP). 2017 m. Bendrieji nurodymai. 4 klasė

BENDRIEJI NURODYMAI MOKYKLOMS
TESTAVIMO MEDŽIAGA
4 KLASĖ:
1. Skaitymo testas (testui atlikti skiriama 45 min.)
2. Rašymo testas (testui atlikti skiriama 45 min.)
3. Matematikos testas (testui atlikti skiriama 45 min.)
4. Pasaulio pažinimo testas (testui atlikti skiriama 45 min.)
PASTABA: Visų dalykų testų yra po vieną variantą. Į tai reikėtų atsižvelgti susodinant mokinius.

BENDROSIOS TAISYKLĖS
1. Iš anksto informuoti, kad testuojamų klasių mokiniai testavimo metu turi turėti rašymo priemonę,
pieštuką, trintuką, liniuotę. Atliekant matematikos užduotis skaičiuokliais naudotis negalima.
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. Yra rekomenduojama, kad mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas, individualias
programas nebūtų išskiriami ir testus atliktų kartu su kitais mokiniais. Mokykla gali atsižvelgti į
specialistų rekomendacijas (pvz., dėl trukmės, naudojimosi skaičiuokliu ir pan.), tačiau tokiu
atveju (pakeitus testų atlikimo sąlygas), šių mokinių rezultatai turi 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 dalyko testus.
2. Prieš atliekant skaitymo, matematikos, pasaulio pažinimo testus perskaitomi „Bendrieji nurodymai
mokiniams“. Rašymo užduočiai specifinių nurodymų nėra.
3. Skelbiama testo pradžia. 4 klasei skiriama 45 min.
4. Praėjus apie 40 minutėms, pranešama mokiniams, kad jiems liko dirbti 5 minutės.
5. Pasibaigus 45 minutėms, 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.
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BENDRIEJI NURODYMAI MOKINIAMS – 4 KLASĖ
Šiame teste bus įvairių užduočių. Vienos užduotys gali pasirodyti lengvos, kitos – sunkesnės.
Atidžiai perskaityk kiekvieną užduotį ir pasistenk kuo geriau ją atlikti.
Kai kurios užduotys bus su pateiktais keliais galimais atsakymais, pažymėtais raidėmis. Kiekvienai
tokio tipo užduočiai yra tik po vieną teisingą atsakymą. Atlikdamas šias užduotis, užtušuok skrituliuką,
esantį šalia pasirinkto atsakymo. (Kaip reikia žymėti, parodyta 1 pavyzdyje).

Jei nusprendei atsakymą pakeisti, perbrauk pirmąjį pasirinkimą ir pažymėk kitą atsakymą. (Kaip
reikia žymėti, parodyta 2 pavyzdyje).

Atlikdamas kitas užduotis pats turėsi užrašyti atsakymus arba sprendimus – teste tam bus palikta
vietos. Taip pat gali būti užduočių, kur sąlygoje bus nurodyta, kaip jas atlikti (nuvesti rodykles, pabaigti
pradėtą sakinį ir pan.).
Prie kiekvienos užduoties paraštėje esantys taškeliai rodo, kiek taškų bus skiriama už teisingą
atsakymą (vienas taškelis – vienas taškas, du taškeliai – du taškai ir t. t.).
Paraštėje esančiuose langeliuose Tau rašyti nieko nereikia, jis skirtas vertintojams.
Atlikdamas užduotis gali naudotis šiomis priemonėmis: parkeriu, tušinuku ar pieštuku, trintuku ir
liniuote. Atliekant matematikos užduotis skaičiuokliu naudotis negalima.
Testui atlikti skiriama 45 minutės.
Jeigu atliksi visas užduotis ir dar liks laiko, gali pasitikrinti, ar nepadarei klaidų.

