
 

 

AKMENĖS RAJONO VENTOS GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 

VERTINIMO CHEMIJOS IR BIOLOGIJOS 

PAMOKOSE APRAŠAS 

1. Vertinimo organizavimo tvarka: 

• Chemijos ir biologijos  ugdymo dalyko mokymosi pasiekimai vertinami ir fiksuojami 

Mokyklos Tarybos nustatyta tvarka- pažymiais. Vertinant chemijos ir biologijos mokymosi 

rezultatus  susitariama dėl aiškių vertinimo kriterijų, kurie turi būti žinomi ir mokiniams bei jų 

tėvams.  

2. Vertinimo tikslai: 

• Aktyvus ugdymo procesas, ugdymosi motyvacijos skatinimas. 

3. Vertinimo uždaviniai: 

• Padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo 

pasiekimų lygmenį; 

• Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus; 

• Suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius tarp 

vaiko, tėvų ir mokyklos. 

• Mokinių elgesio vertinimą sieti su mokinio atsakingumu, kūrybiškumu, aktyviu dalyvavimu 

mokyklos, vietinės bendruomenės gyvenime; 

4. Vertinimo tipai: 

• Formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, 

kuris padeda numatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą 

pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar 

mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams 

geranoriškai bendradarbiauti. 

 

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

ir biologijos pamokose 5-8 klasėse ir I-II gimn.kl. 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis Pliusai Pastabos 

1 Namų darbai 1+ Tris kartus neatlikti namų darbai į 

dienyną rašomas 2 (dvejetas) 

2 Atsakinėjimas į klausimus + ir - 25+ lygu 10 

Atsakymai į klausimus turi būti išsamūs, aiškūs, nereikalaujantys papildomos informacijos. 

Pliusai 0-8 9-11 12-13 14-16 17-18 19-21 22-23 24-25 

Vertinimas 

rašomas į 

žurnalą 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Pastaba: pagal išvardytus kriterijus mokiniui bus parašomas  pažymys  į dienyną, kai surinks 25 

ženklus. Mokiniui rašomas vienas pažymys per 1-2 mėnesius. 

• Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant 

išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso 

dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi galimybes, suteikti 

pagalbą įveikiant sunkumus. 

• Ideografinis vertinimas – taikomas penktokams pereinamuoju laikotarpiu 

– t.y. rugsėjo- spalio mėn. 

 

 

 

 



Diagnostinis pasiekimų (žinių, gebėjimų ar nuostatų) vertinimas chemijos ir biologijos 

pamokose 5-8 klasėje ir I-IV gimn.kl. 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis Pastabos 

1 Kontroliniai ir diagnostiniai 

darbai  

Vertinami pažymiu, kuris rašomas į dienyną. 

2 Savarankiškas darbas. Vertinami pažymiu, kuris rašomas į dienyną. 

3 Kūrybiniai ir projektiniai darbai  Vertinami pagal atskiras vertinimo normas. 

4. Laboratoriniai ir praktiniai 

darbai 

Vertinami pažymiu, pagal atskiras vertinimo normas 

5. Namų darbų tiriamasis darbas Vertinamas pažymiu pagal atskiras vertinimo normas 

 

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

IV gimn. kl. dešimtbalėje sistemoje 

 

Lygis Nepasiektas 

patenkinamas 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Klasė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5-8 0 0-10 11-20 21-30 31-41 42-55 56-69 70-83 84 -97 98-100 

I-IV g. kl. 0 0-10 11-20 21-30 31-41 42-55 56-69 70-83 84-97- 98-100 

Lygis Nepasiektas 

patenkinamas 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštes-

nysis 

Aukščiau- 

sias 

  
      

Kontrolinių ir diagnostinių darbų vertinimas dešimtbalėje sistemoje 

 

PAŽYMYS 

Teisingai atlikto darbo dalis % 

I –IV gimn. kl. 

Teisingai atlikto darbo dalis % 

5- 8  kl. 

1 Nieko nedirbo Nieko nedirbo 

2 0 – 10 % 0 – 10 % 

3 11 – 20 % 11 – 20 % 

4 21 – 30 % 21 – 30 % 

5 31 – 41 % 31 – 41 % 

6 42 – 55 % 42 – 55 % 

7 56 – 69 % 56 – 69 % 

8 70 – 83 % 70 – 83 % 

9 84 – 97 % 84 – 97 % 

10 98 – 100 % 98 – 100 % 
 

• Chemijos ir biologijos  dalyko modulis vertinamas „įskaityta“ ar „neįskaityta“. 

„Įskaityta“ rašoma, kai mokinys yra atlikęs visus atsiskaitomuosius darbus. „Neįskaityta“ 

rašoma, kai mokinys yra praleidęs 2/3 pamokų. 

Pažymiu vertinami:  

1. Kontroliniai darbai raštu. Darbu tikrinamos žinios ir jų taikymas, gebėjimai bei įgūdžiai, įgyti 

besimokant tam tikrą temą. Kiekvieną kartą sudaroma ir skelbiama taškų ir pažymių atitikties 

lentelė. Maksimalus taškų skaičius keičiasi priklausomai nuo užduočių sudėtingumo. Teigiamas 

įvertinimas rašomas surinkus ne mažiau kaip 21 % visų galimų taškų.  

1.2.Kontrolinį darbą leidžiama perrašyti. Mokiniui rekomenduojama lankyti konsultacijas 

pasiekimų skirtumams likviduoti, siekti individualios pažangos; 

1.3.Jeigu mokinys dėl tam tikrų priežasčių kontrolinio laiku nerašė, tai jam sudaryti galimybę jį 

parašyti dviejų savaičių bėgyje, susitarus su mokytoju. Jei per sutartą laiką neatsiskaito, tai 

įrašomas neigiamas pažymys.  

2. Savarankiški darbai bei apklausos raštu (iki 20 min.). Vertinama, kiek mokinys įgijo žinių per 1-

3 pamokas, gebėjimas jas pritaikyti. Tikrinamos esminės sąvokos, dėsniai, taisyklės ir apibrėžimai, 

gebėjimas juos taikyti.  



3. Atsakinėjimas žodžiu. Vertinamas: gebėjimas suformuluoti atsakymą į pateiktą klausimą, 

tinkamas sąvokų vartojimas, gebėjimas argumentuotai išsakyti savo nuomonę ir sklandžiai reikšti 

mintis.  

4. Trumpalaikiai projektiniai, tiriamieji ir laboratoriniai, praktiniai darbai:  

4.1. trumpalaikių projektinių, tiriamųjų mokytojo paskirtų darbų vertinimo kriterijai: aktyvumas 

rengiant projektą, tiriamąjį darbą, renkant informaciją, ieškant problemų sprendimų, darbo 

nuoseklumas ir išbaigtumas, darbo apipavidalinimas, IKT naudojimas, pristatymas ir gynimas. 

Jeigu projekto, tiriamojo darbo temą rinkosi pats mokinys, vertinamas ir darbo problemos 

aktualumas;  

4.2. laboratorinių, praktinių darbų vertinimo kriterijai: pasiruošimas darbui, hipotezės kėlimas, 

darbo atlikimo savarankiškumas, gautų rezultatų apdorojimas, tinkamas gautų rezultatų 

pateikimas, išvadų formulavimas.  

5. Didesnės apimties namų darbai.  

6. Užduotys atliktos pratybų sąsiuviniuose, jei pratybų sąsiuviniai naudojami pamokose.  

7. IV klasių mokinių, pasirinkusių gamtos mokslų A kurso programas, bandomieji VBE.  

8. Užduotys atliktos www.egzaminatorius  (jei mokykloje yra) 

9. Už surinktus kaupiamuosius balus. Kaupiamojo vertinimo kriterijus nustato mokytojas. 

Biologija 7-II g.kl.; chemija 8-IIg.kl., fizika 7-II g.kl.ir gamta ir žmogus 5-6 kl.  vieną kartą per 

pusmetį.  

10. Papildomu pažymiu vertinama už:  

10.1. Kūrybinį darbą (gamtos mokslų renginių organizavimą, stendų ruošimą, mokymo priemonių 

gamybą ir pan.)  

10.2. Pasiruošimą ir dalyvavimą gimnazijos, rajono, respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, 

projektuose ir kt. Papildomai skatinami pažymiu už užimtą prizinę vietą. Biologijos 7-IV ir 

chemijos 8-IV g.kl., fizikos 7-IV g.kl. gamta ir žmogus- 5-6 kl. 

• Chemijos ir biologijos  dalyko modulis vertinamas „įskaityta“ ar „neįskaityta“. 

„Įskaityta“ rašoma, kai mokinys yra atlikęs visus atsiskaitomuosius darbus. 

• Kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai (pvz., standartai), su 

kuriais lyginami mokinio pasiekimai. Išsilavinimo standartai yra pagrindinis orientyras visuose 

vertinimo komponentuose – planuojant, mokant, fiksuojant ir aptariant vertinimo informaciją, 

koreguojant ugdymą. Individualizuojant ugdymo turinį specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams išsilavinimo standartai pritaikomi pagal jų išgales. Atitinkamai 

individualizuojamas ir vertinimas. Vertinimas taikomas pusmečio pabaigoje. 

Komentaras: Mokslo metų pradžioje mokytojas supažindina mokinius su chemijos ir biologijos 

dalyko vertinimo metodika. Mokiniai kartu su mokytoju aptaria numatomus mokymosi 

pasiekimus, užduotis bei vertinimo kriterijus, nagrinėja vertinimo informaciją. Mokytojo padedami, 

jie mokosi vertinti ir įsivertinti savo pasiekimus bei pažangą. Atsižvelgdami į savo mokymosi sėkmę, 

planuoja tolesnį mokymąsi, kelia sau ateities tikslus.  
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