
 

          VENTOS  GIMNAZIJOS  MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO 

GAMTOS IR ŽMOGAUS, FIZIKOS  PAMOKOSE  

A P R A Š A S 

 

1. Pagrindiniai vertinimo principai: 

· Moksleivių vertinimas gamtos mokslų (gamta ir žmogus, fizika) pamokose remiasi išsilavinimo 

standartų reikalavimais, vertinimo koncepcija ir kitais teisiniais aktais. 

· Vertinimo objektus apibrėžia bendrojo lavinimo bendrosiose programose iškelti ugdymo tikslai 

ir uždaviniai. Bendrojo išsilavinimo standartuose numatyti ugdymo rezultatai, fizikos brandos 

egzamino programa. 

· Vertinimo procedūros ir metodikos grindžiamos humaniškumo ir individualizmo nuostatomis. 

· Vertinimas turi skatinti mokinių iniciatyvumą, kūrybiškumą, netradicinių problemų sprendimų 

paieškas. 

· Vertinimas neturi tapti pats sau tikslu arba drausmės palaikymo priemone. 

2. Vertinimo tikslas: 

Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei,ugdyti motyvaciją tobulėti,  pateikti informaciją apie 

mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę. 

3. Vertinimo uždaviniai: 

· Padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. 

· Skatinti mokinio motyvaciją mokymuisi. 

· Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir padėti jas spręsti. 

· Padėti mokytojui diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti mokymosi metodus. 

· Suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie mokinio mokymąsi. 

4. Vertinimo tipai: 

Formuojamasis vertinimas -  nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuriuo siekiama 

suteikti detalią informaciją apie darbo sėkmę ir daromą pažangą, tobulėjimo galimybes. 

Mokinys vertinamas pažymiu už: 

1. atsakinėjimą žodžiu; 

2. individualų savarankišką darbą; 

3. projektinį, kūrybinį darbą, referatą; 

4. laboratorinį - praktinį darbą; 

5. už dalyvavimą – olimpiadoje. 



 

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

gamtos ir žmogaus, fizikos pamokose 5 – 6,  7 – 8 klasėse ir I – II gimnazinėse klasėse. 

Eil.

Nr. 
Rodiklis Taškai Pastabos 

1. Kaupiamasis vertinimas 

– apklausa raštu ar 

žodžiu.  

,,V“ -2 taškai; 

,,Ʌ“- 1 taškas; 

,,0“ – 0 taškų; 

,,A“ – 5 taškai.  

Kiekviena dalis vertinama taškais ir vedamas 

pažymys. 

Galutinis vertinimas susideda iš 5 ženklinių 

vertinimų. Du ,,A“ (auksiniai taškai)  - 

vertinimas 10.  

 

2. Trumpalaikiai kūribiniai 

darbai ir projektinė 

veikla.  

0-10 Parengiami iš vienos temos, bet gali būti ir 

integruoti. 

Apie projektinį darbą mokiniai informuojami 

ne vėliau kaip prieš savaitę. 

Trumpalaikį, projektinį darbą gali atlikti 1 

mokinys arba grupelės po 2 – 3 mokinius. 

Galutinis vertinimas susideda iš vertinimų: 

Už atsakymą į temą ir pateiktą medžiagą – 3 

taškai; 

Už darbo pristatymą – 3 taškai; 

Už darbo estetiškumą – 2 taškai; 

Už atsakymus į papildomus 2 – 3 klausimus iš 

temos, pateikus mokytojo ar mokinių. 

Kiekviena dalis vertinama taškais ir vedamas 

pažymys. Galutinis pažymys įrašomas. 

3. Namų darbai ,,-“ Tris kartus neatlikti namų darbai į dienyną 

rašomas 2 (dvejetas) 

 

Pagal lentelės 1 – 3 punktus, mokinys surinkęs 10 taškų gauna įvertinimą, kuris fiksuojamas 

žurnale . Pagal išvardytus kriterijus mokiniui bus parašomas 1 pažimys per 1- 2 mėnėnesius į dienyną. 

 

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. 

 

Diagnostinis pasiekimų (žinių, gebėjimų ar nuostatų) vertinimnas gamtos ir žmogaus, 

fizikos pamokose 5 – 6,  7 – 8 klasėse ir I – II gimnazinėse klasėse.  

Eil.

Nr. 
Rodiklis Pastabos 

1. Kontroliniai darbai Darbas rašomas daugiau nei 30 min., išmokus temą ar skyrių. 

Kontrolinio darbo rezultatai įrašomi į dienyną. 



Kontrolinio darbo data tikslinama prieš savaitę. 

2. Savarankiškas darbas Darbo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau 

išmoktų ar naujai išdėstytų temų. 

Du savarankiški darbai 1 įvertinimas įrašomas į dienyną. 

3. Testai Trys testai 1 bendras pažimys rašomas į dienyną. 

4. Fizikos diktantai Trys fizikos diktantai 1 bendras pažimys rašomas į dienyną. 

5. Laboratorinis darbas Laboratorinių darbų atlikimas ir vertinimas aptariamas viena pamoka 

anksčiau: 

Laboratorinių darbų atlikimas vertinamas diferencijuotai. 

Atkreipiamas dėmesys į tai, ar mokinys teisingai suformuluoja išvadą, 

kiek atliko teisingų matavimų, nors ir nepritaikė formulių, kaip 

tvarkingai atliko darbo aprašymą. 

Įvertinimas įrašomas į dienyną. 

Atliekant demonstracinius praktikos darbus vertinami tie mokiniai, 

kurie atliko darbą. 

 

5. Apibendrinamasis vertinimas: 

 

Vertinimo lentelė 5 – 8 klasėse 

Pasiekimų lygmuo Pažimys 
Teisingai atlikto 

darbo dalis % 

Nepatenkinamas 

1 (nieko neatliko) 0 – 5 % 

2 (labai blogai) 6 – 11 % 

3 (blogai) 12 – 19 % 

  

Patenkinamas 
4 (silpnai) 20 – 30 % 

5 (pakankamai patenkinamai) 31 – 45 % 

  

Pagrindinis 

6 (patenkinamai) 46 – 59 % 

7 (pakankamai gerai) 60 – 70 % 

8 (gerai) 71 – 77 % 

  

Aukštesnysis 9 (labai gerai) 78 – 92 % 

10 (puiku) 93 – 100 % 

 

Vertinimo lentelė I – IV gimnazinėse klasėse 

Pasiekimų lygmuo Pažimys 
Teisingai atlikto 

darbo dalis % 

Nepatenkinamas 

1 (nieko neatliko) 0 – 4 % 

2 (labai blogai) 5 – 10 % 

3 (blogai) 11 – 15 % 

  

Patenkinamas 4 (silpnai) 16 – 30 % 



5 (pakankamai patenkinamai) 31 – 45 % 

  

Pagrindinis 

6 (patenkinamai) 46 – 59 % 

7 (pakankamai gerai) 60 – 70 % 

8 (gerai) 71 – 77 % 

  

Aukštesnysis 9 (labai gerai) 78 – 92 % 

Aukščiausias 10 (puiku) 93 – 100 % 

 

· Mokinių kontroliniai, atsiskaitomieji ir savarankiški darbai, testai vertinami  pažymiais nuo  1 iki 10. 

· Apie kontrolinį darbą, testą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš 1 savaitę. Kontrolinio darbo, 

 atsiskaitomojo darbo, testo data fiksuojama kontrolinių darbų tvarkaraštyje. Apie savarankišką darbą 

mokiniai informuojami prieš 1 pamoką. 

· Mokinys, nerašęs kontrolinio darbo arba testo dėl pateisinamos ar nepateisinamos priežasties, privalo 

už jį atsiskaityti raštu per savaitę. Neatsiskaičiusiam už kontrolinį darbą mokiniui įrašomas  „1“.  

Nedarius laboratorinio darbo, jo atsiskaityti nereikia. 

· Kai kurių savarankiškų darbų metu mokiniai gali naudotis žinynais arba kitomis priemonėmis.  

· Visi darbai ištaisomi ir grąžinami mokiniui per savaitę. 

· Pusmečio vertinimas vedamas iš pažymių suapvalinto pagal matematikos taisykles aritmetinio     

vidurkio. 

· Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (kai rekomenduota mokytis pritaikius Bendrąją  

programą arba individualizuotą programą), mokymosi pažanga ir pasiekimai, atsižvelgiant į 

programos pritaikymo lygį, individualizuotą pagrindinio ugdymo programą,  vertinami 10 balų 

vertinimo sistema. 

Komentaras:  Mokslo metų pradžioje mokytojas supažindina mokinius su gamtos mokslų 

dalykų 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.  

 

Parengta:      

Pagal “Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sampratą “ patvirtintą LR ŠMM 

ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu 

Nr.ĮSAK – 256 
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