
Formuojamasis – kaupiamasis pasiekimų (žinių, gebėjimų ar nuostatų) vertinimas - ISTORIJOS 
pamokose 5-8 klasėse ir I-IV gimn. kl. 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis Taškai Pastabos 

1 Namų darbai. 1  Tris kartus neatlikti namų darbai į dienyną 

rašomas 2 (dvejetas) 

2 Aktyvumas ir neaktyvumas  pamokoje. A ir N 

(aktyvumo ir 

neaktyvumo 

balai) 

1 aktyvumo balas skiriamas  - kai mokinys 

yra aktyvus, dalyvauja diskusijoje, nuoširdžiai 

dirba pamokoje, atsako į 3 mokytojo pateiktus 

klausimus. 

Neaktyvumo balai skiriami už neaktyvumą, 

nedarbą pamokoje ir nedalyvavimą diskusijose 

ir nepateikimą atsakymų į pateiktus 3 

mokytojo klausimus. 

Jei mokinys surenka 10 aktyvumo balų 

rašomas 10 (dešimtukas). 

Mokinio aktyvumas bus vertinamas kartą per 

pusmetį. 

3 Darbas su istoriniais šaltiniais, meno kūriniais ir 

karikatūromis. 

1-2 Jei reikia tik atsakyti į šaltinio klausimus 1 

taškas. 

Jei mokinys nagrinėja šaltinius ir pritaiko 

turimas žinias, analizuoja, vertina 2 taškai. 

4.  Darbas su žemėlapiais. 1-3 0 taškų – kai darbas neatliktas, ar yra daugiau 

kaip 4 klaidos. 

1 taškas rašomas – kai yra 3-4 klaidos. 

2 taškai rašomi – kai padaromos 1-2 kritinės 

klaidos. 

3 taškai – kai atliktas darbas be klaidų. 

5.  Dalyvavimas  konkursuose, kūrybinių darbų 

parodose, renginiuose. 

3 Skiriami 3 aktyvumo balai. 

6.  Istorinių knygų skaitymas, istorinių filmų 

žiūrėjimas, lankymasis istorinėse vietose su klase 

ar tėveliais. 

1 Skiriamas 1 aktyvumo balas už pateiktą 

išsamią vaizdinę ar žodinę informaciją. 

7.  Domėjimasis šiandienine Lietuvos ir užsienio 

politika. 

1 Skiriamas 1 aktyvumo balas už pateiktą 

išsamią situacija šalies vidaus ar užsienio 

politikoje. 

Pagal lentelės 1,3,4,5,6,7 punktus, mokinys surenka 10 taškų gauna įvertinimą, kuris fiksuojamas žurnale. 

Pastaba: pagal išvardytus kriterijus mokiniui bus parašomas 1 pažymys per  3 mėnesius į dienyną. 

Diagnostinis pasiekimų (žinių, gebėjimų ar nuostatų) vertinimas istorijos pamokose 5-8 klasėse ir I-IV 

gimn. kl. dešimtbalėje sistemoje. 

Eil. 

Nr.  

Rodiklis  Pastabos  

1 Kontroliniai darbai ir diagnostiniai darbai. Vertinami pažymiu, kuris rašomas į dienyną. 

2 Istorinis pasakojimas žodžiu, raštu. Vertinama pažymiu, kuris rašomas į dienyną. 

3 Savarankiškas darbas. Du savarankiški darbai 1 bendras pažymys rašomas į 

dienyną. 

4 Apklausa raštu. Trys apklausos raštu 1 bendras pažymys. 

5 Kūrybiniai ir projektiniai darbai. Vertinami pagal atskiras vertinimo normas. 

6 Praktiniai istorijos darbai. Vertinami aktyvumo balais, pagal nustatytus kriterijus. 

7. Dalyvavimas istorijos olimpiadose, respublikiniuose  

(konstitucijos, Europos) egzaminuose. 

Surinkus daugiau kaip 50% taškų, rašomas 10 

(dešimtukas). 

 

 Jei mokinys nebuvo pamokoje, sekančią pamoką jis turi būti pasiruošęs atsiskaityti žodžiu arba 

raštu. Vertinimas bus įrašomas apklausoje. 



 Jei mokinys serga (savaitę ir ilgiau), susitaria su mokytoju kaip ir kokiu būdu atsiskaitys. 

Atsiskaitymas turi tęstis ne ilgiau kaip 10 dienų. 

 Mokiniai, kurie praleidžia pamokas dėl vairavimo mokymosi, konkursų, varžybų ar kitų renginių, 

temai pasiruošia savarankiškai pagal TAMO dienyno pamokos temos ir  namų darbų  nuorodose. 

 

Kontrolinių ir diagnostinių darbų vertinimas dešimtbalėje sistemoje 

5-8 klasės 

Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Teisingai 

atlikto 

darbo dalis 

% 

 

0-5 

% 

 

6-11 

% 

 

12-19 

% 

 

20-30 

% 

 

31-45 

% 

 

46-59 

% 

 

60-70 

% 

 

71-77 

% 

 

78-92 

% 

 

93-100 

% 

Lygiai Nepasiektas patenkinamas Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

 

I –IV gimnazijos klasės 

Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Teisingai 

atlikto 

darbo dalis 

% 

 

0-4 

% 

 

6-10 

% 

 

11-15 

% 

 

16-30 

% 

 

31-45 

% 

 

46-59 

% 

 

60-70 

% 

 

71-77 

% 

 

78-92 

% 

 

93-100 

% 

Lygiai Nepasiektas patenkinamas Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis Aukščiausias 

Istorijos dalyko modulis vertinamas „įskaityta“ ar „neįskaityta“. „Įskaityta“ rašoma, kai mokinys surenka 10 kaupiamųjų balų, už 

praktinius bei atsiskaitomuosius darbus. Atitinkamai individualizuojamas ir vertinimas.  

 

Mokytojos:                 

Janina Lakačauskienė 

Aida Jokubauskaitė-Sinkevičienė 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formuojamasis – kaupiamasis pasiekimų (žinių, gebėjimų ar nuostatų) vertinimas 

PILIETIŠKUMO PAGRINDŲ pamokose  I-II gimn. kl. 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis Taškai Pastabos 

1 Namų darbai. 1 Tris kartus neatlikti namų darbai į dienyną 

rašomas 2 (dvejetas) 

2 Tinkamas pasirengimas pamokai (turi būtinas 

pamokai priemones). 

+ ir -  3+ lygu 1 taškas 

3 Darbas su šaltiniais. 1-2 Jei reikia tik atsakyti į šaltinio klausimus 1 

taškas. 

Jei mokinys nagrinėja šaltinius ir pritaiko 

turimas žinias, analizuoja, vertina 2 taškai. 

4 Argumentuotai atsako į klausimus (raštu, žodžiu). + ir -  1+ lygu 1 taškas 

5 Atsakymo papildymas. + ir -  1+ lygu 1 taškas 

6 Dalyvavimas diskusijoje (argumentuota nuomonė). + ir -  1+ lygu 1 taškas 

7 Tvarkingi užrašai. + ir -  1+ lygu 1 taškas 

8. Pastangos. 0-3  3 taškai – labai stengėsi 

2 taškai – stengėsi 

1 taškas – galėjo labiau pasistengti 

0 taškų – visai nerodė pastangų 

9 Grupinis darbas.  Vertinama pagal atskirus grupinio darbo 

vertinimo kriterijus. 

10.  Istorinių knygų skaitymas, istorinių filmų 

žiūrėjimas, lankymasis istorinėse vietose su klase 

ar tėveliais. 

1 Skiriamas 1 taškas už pateiktą išsamią 

vaizdinę ar žodinę informaciją. 

11.  Domėjimasis šiandienine Lietuvos ir užsienio 

politika. 

1 Skiriamas 1 taškas už pateiktą išsamią 

situacija šalies vidaus ar užsienio politikoje. 

Pagal lentelės 1-11 punktus, mokinys surenka 10 taškų gauna įvertinimą, kuris fiksuojamas žurnale. 

Pastaba: pagal išvardytus kriterijus mokiniui bus parašomas 1 pažymys per  3 mėnesius į dienyną. 

Diagnostinis pasiekimų (žinių, gebėjimų ar nuostatų) vertinimas pilietiškumo pagrindų pamokose I-II 

gimn. kl. dešimtbalėje sistemoje 

Eil. 

Nr.  

Rodiklis  Pastabos  

1 Kontroliniai darbai ir diagnostiniai darbai. Vertinami pažymiu, kuris rašomas į dienyną. 

2 Istorinis pasakojimas žodžiu, raštu. Vertinama pažymiu, kuris rašomas į dienyną. 

3 Savarankiškas darbas Du savarankiški darbai 1 bendras pažymys rašomas į 

dienyną. 

4 Apklausa raštu Trys apklausos raštu 1 bendras pažymys. 

5 Kūrybiniai ir projektiniai darbai. Vertinami pagal atskiras vertinimo normas. 

6 Aktyvus dalyvavimas mokyklos ir vietinės bendruomenės 

gyvenime, socialinėje – pilietinėje veikloje, 

nevyriausybinių organizacijų veikloje. 

Vertinami pažymiu, kuris rašomas į dienyną. Vertinama – 

1 kartą į pusmetį. 

7. Dalyvavimas  respublikiniuose  (konstitucijos, Europos) 

egzaminuose, konkursuose, kūrybinių darbų parodose, 

renginiuose. 

Surinkus daugiau kaip 50% taškų, rašomas 10 

(dešimtukas). 

 

Kontrolinių ir diagnostinių darbų vertinimas dešimtbalėje sistemoje 

I –IV gimnazijos klasės 

Pažymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Teisingai 

atlikto 

darbo dalis 

% 

 

0-4 

% 

 

6-10 

% 

 

11-15 

% 

 

16-30 

% 

 

31-45 

% 

 

46-59 

% 

 

60-70 

% 

 

71-77 

% 

 

78-92 

% 

 

93-100 

% 

Lygiai Nepasiektas patenkinamas Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis Aukščiausias 



 

 Jei mokinys nebuvo pamokoje, sekančią pamoką jis turi būti pasiruošęs atsiskaityti žodžiu arba 

raštu. Vertinimas bus įrašomas apklausoje. 

 Jei mokinys serga (savaitę ir ilgiau), susitaria su mokytoju kaip ir kokiu būdu atsiskaitys. 

Atsiskaitymas turi tęstis ne ilgiau kaip 10 dienų. 

 Mokiniai, kurie praleidžia pamokas dėl konkursų, varžybų ar kitų renginių, temai pasiruošia 

savarankiškai pagal TAMO dienyno pamokos temos ir  namų darbų  nuorodose. 

 

Mokytoja: 

Aida Jokubauskaitė-Sinkevičienė 


