
Akmenės rajono Ventos gimnazijos mokinių žinių vertinimas ekonomikos 

pamokose 

Mokinių žinios vertinamos pagal šią struktūrą: 

1. Orientavimasis rinkoje Analizuoja kelis galimus konkrečios situacijos sprendimus, 

rodančius, kad vienų mes turime atsisakyti, kad turėtume kitus. 

Suvokia išteklių stygių kaip pagrindinę ekonominę problemą. 

Aiškina pinigų funkcijas, vardija jų savybes. Rinką apibūdina 

kaip sistemą, kurioje keičiamasi prekėmis, paslaugomis ir 

pinigais. Pagal konkurencijos laipsnį atskiria rinkos tipus. 

2. Asmeninių finansų 

tvarkymas 

Geba sudaryti asmeninį nustatyto laikotarpio biudžetą. Palygina 

žmonių pajamas pagal darbo našumą, išsilavinimą, darbo 

paklausą ir pasiūlą. Išvardija keletą bankų teikiamų paslaugų, 

žino, į ką reikia atkreipti dėmesį investuojant savo santaupas. 

Geba apskaičiuoti darbuotojų mokamus mokesčius ir gaunamą 

atlyginimą juos atskaičius. 

3. Verslo organizavimas ir 

verslumo gebėjimų 

ugdymas 

Atskiria pagrindines verslo organizavimo formas, palygina jas 

pagal jų privalumus ir trūkumus. Apibrėžia verslo kūrimo ir 

veiklos vykdymo galimybes Lietuvoje. Paaiškina kaip bankai 

suveda taupytojus ir skolintojus.  

Pateikia keletą ne pelno organizacijų pavyzdžių ie paaiškina, 

kokiais tikslais jos yra įsteigtos ir kodėl jos turėtų būti atleistos 

nuo mokesčių. 

Planuoja savo karjerą. Per praktinius užsiėmimus ugdosi 

verslumo įgūdžius. 

4. Valstybės vaidmens 

ekonomikoje ir 

ekonomikos rodiklių 

nagrinėjimas ir 

vertinimas 

Aiškinasi rinkos ribotumo priežastis. Paaiškina, kodėl kai 

kurias prekes ir paslaugas teikia valstybė, o ne privatūs 

verslininkai.  

Remdamiesi statistikos duomenimis, analizuoja valstybės 

pajamas ir išlaidas, aiškinasi biudžetinio finansavimo 

prioritetus, paaiškina, kur naudojami mokesčių mokėtojų 

pinigai. 

Paaiškina, kokį poveikį infliacija daro gyventojams. Susieja 

šalies gyvenimo lygį su BVP dalimi, tenkančia vienam 

gyventojui. 

5. Dalyvavimas 

tarptautinėse rinkose. 

Suvokia tarptautinės prekybos naudą pavieniams piliečiams ir 

visuomenei. Geba paaiškinti, kodėl valstybė gali riboti laisvąją 

tarpusavio prekybą ir kokiomis priemonėmis tai daroma. 

 

Mokinių žinios vertinamos pažymiais pagal pasiektus gebėjimus, žinias ir supratimą kiekvienoje 

srityje. 

Pažymys Gebėjimai ir supratimas 

1 (vienetas) Nesuvokia ekonomikos sąvokų, negeba taikyti ekonominių žinių 

gyvenime, nedalyvauja diskusijose, nebendrauja, praleidinėja pamokas. 

2 (dvejetas) Atranda ekonomines sąvokas, tačiau negeba jų paaiškinti, netinkamai jas 

vartoja; bando sudaryti savo asmeninį mėnesio biudžetą, tačiau daro 

esminių klaidų; pritrūksta argumentų nuomonei pareikšti. 



3 (trejetas) Atranda ekonomines sąvokas, paaiškina jas su mokytojo pagalba. Ne 

visada randa ir pateikia ekonominių pavyzdžių savo aplinkoje; daro 

daug klaidų, sudarydamas savo asmeninį mėnesio biudžetą; moka iš 

dalies apskaičiuoti paprastas palūkanas; neatpažįsta ekonominių sistemų. 

4 (ketvertas) Turi bendrą supratimą apie ekonominių žinių taikymą realiame 

gyvenime. Apibūdina kai kurias sąvokas savais žodžiais ir ne visada 

tinkamai jas vartoja. Mokytojo padedami, savo aplinkoje randa 

ekonomikos 1-2 taikymo pavyzdžius. Dalyvauja diskusijose, tačiau ne 

pilnai išsako savo nuomonę; supranta verslo vaidmenį žmogaus 

gyvenime. Iš dalies geba sudaryti savo asmeninį mėnesio biudžetą. Ne 

visada geba planuoti savo veiklą. 

5 (penketas) Paaiškina 2-3 ekonomines sąvokas; turi bendrą supratimą apie 

ekonominių žinių taikymą gyvenime. Turimos žinios nėra išsamios, 

daromos esminės klaidos. Mokytojo padedamas nusako šalies 

ekonominę sistemą, bando ją palyginti su kitų šalių sistemomis; bando 

vertinti situaciją rinkoje; sudaro asmeninį savaitės ar mėnesio biudžetą 

6 (šešetas) Turi supratimą apie ekonomiką, jos žinių taikymą gyvenime, tačiau daro 

esminių klaidų pasirinkdamas sprendimus; stokoja žinių, apibrėžiant 

ekonomines struktūras; sudarydamas asmeninį mėnesio ar savaitės 

biudžetą padaro 2-3 klaidas; nepilnai apibūdina sąvokas; vertina verslo 

vaidmenį aplinkoje ir paaiškina kuo svarbus verslumas. 

7 (septynetas) Pakankamai gerai suvokia ekonomikos pagrindus, pritaiko žinias pagal 

situaciją, turimos žinios išsamios, daromos 2-3 klaidos. Geba analizuoti 

situaciją, tik trūksta įtikinamų argumentų; vertina kitų žmonių 

pastangas; atlieka asmeninio biudžeto skaičiavimus; apskaičiuoja 

metines palūkanas už indėlį ar paskolą. Orientuojasi ekonominių sistemų 

pasaulyje ir atskiria rinkų tipus. 

8 (aštuonetas) Pakankamai gerai supranta ekonomikos pagrindus, taiko žinias įvairiose 

situacijose; turimos žinios išsamios, daromos 1-2 klaidos. Teisingai 

apibūdina sąvokas, savarankiškai pateikia pavyzdžių iš aplinkos; randa 

pavyzdžių atitinkančių nagrinėjamą ekonominę situaciją. Apibrėžia 

galimus konkretaus pasirinkimo padarinius, nusako padarinių poveikį 

ateičiai.  

9 (devynetas) Labai gerai suvokia ekonomines sąvokas, jas apibūdina; pritaiko žinias 

realiame gyvenime. Vertina verslo vaidmenį rinkos ekonomikoje ir 

argumentuotai paaiškina verslumo svarbą; vertina žmogiškųjų išteklių 

gerinimo galimybes; planuoja savo karjerą. Kritiškai vertina savo 

gebėjimus. Turi tikslą ir jo siekia. Savarankiškai domisi Lietuvos ir 

užsienio valstybių ekonomika ir ieško atsakymų į kilusius klausimus. 

10 (dešimtukas) Puikiai orientuojasi ekonominių sąvokų labirinte ir rinkoje; analizuoja 

galimus konkrečios situacijos sprendimus; savarankiškai atpažįsta ir 

palygina ekonomines sistemas; argumentuoja savo [pasirinkimą, vertina 

kainų poveikį vartotojo elgsenai; geba tvarkyti asmeninį biudžetą; turi 

savo verslo plano kūrimo modelį. Vertina savo galimybes kiekvienoje 

konkrečioje situacijoje. Kritiškai vertina savo gebėjimus. Turi tikslą ir 

kryptingai jo siekia. Yra motyvuoti ir pagrįstai ambicingi. 
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