
Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos stebėsenos ir vertinimo aprašo 

2 priedas 

ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖ  MOKYKLA 

II klasės mokinių pasiekimų vertinimas lygiais 

LIETUVIŲ KALBA. SKAITYMAS 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Prastai skaito žodžiais, sakiniais; 

neintonuoja; sunkiai suvokia 

perskaityto teksto prasmę, su 

pagalba atsako į teksto klausimus, 

pokalbiuose dalyvauja kaip pasyvus 

klausytojas; mažai skaito arba 

neskaito užklasinio skaitymo knygų. 

Teksto suvokimo teste surenka 64% 

ir mažiau taškų. 

Dažniausiai skaito sklandžiais 

sakiniais arba žodžiais, dažniausiai 

gerai intonuoja; suvokia perskaityto 

teksto prasmę; gana aktyviai skaito 

užklasinio skaitymo knygas. Teksto 

suvokimo teste surenka 65–94 % 

taškus. 

Sklandžiai skaito sakiniais, puikiai 

intonuoja; suvokia perskaityto teksto 

prasmę, pagrindinę mintį; noriai 

skaito užklasinio skaitymo knygas. 

Teksto suvokimo teste surenka  

95–100 % taškų. 

 

LIETUVIŲ KALBA. RAŠYMAS 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Dažniausiai rašo netvarkingai, bet 

įskaitomai. Kartais sakinį pradeda 

rašyti didžiąja raide, sakinio gale 

deda reikiamus skyrybos ženklus. 

Dažniausiai teisingai parašo aiškiai 

tariamus žodžius; kartais žodžius, 

kurie atsako į klausimus ką?, kur?, 

ko daug?, ką veikia?; kartais parašo 

išmoktus įsidėmėtinos rašybos 

žodžius. Diktante padaro 5 ir 

daugiau klaidų. Skyriaus 

apibendrinimo testuose surenka 

64% ir mažiau taškų. 

Dažniausiai rašo aiškiai, tvarkingai. 

Dažniausiai sakinį pradeda rašyti 

didžiąja raide, sakinio gale deda 

reikiamus skyrybos ženklus. 

Dažniausiai teisingai parašo aiškiai 

tariamus žodžius; žodžius, kurie 

atsako į klausimus ką?, kur?, ko 

daug?, ką veikia?; išmoktus 

įsidėmėtinos rašybos žodžius. 

Diktante padaro 4 klaidas. Skyriaus 

apibendrinimo testuose surenka  

65–94 % taškus. 

Rašo aiškiai, tvarkingai. Sakinį 

pradeda rašyti didžiąja raide, sakinio 

gale deda reikiamus skyrybos 

ženklus. Teisingai parašo aiškiai 

tariamus žodžius; žodžius, kurie 

atsako į klausimus ką?, kur?, ko 

daug?, ką veikia?; išmoktus 

įsidėmėtinos rašybos žodžius. 

Diktante gali padaryti 1 klaidą. 

Skyriaus apibendrinimo testuose 

surenka 95–100 % taškų. 

PASAULIO PAŽINIMAS 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Nenoriai laikosi taisyklių, dažnai 

nesutaria su klasės draugais; 

nenoriai renka arba nerenka 

medžiagos projektiniams 

tiriamiesiems darbams ir juose 

dažniausiai dalyvauja kaip pasyvus 

stebėtojas. Skyriaus apibendrinimo 

testuose surenka 64% ir mažiau 

taškų. 

Dažniausiai laikosi taisyklių, 

draugiškai bendrauja su klasės 

draugais; dažniausiai supranta 

vykstančius pokyčius gamtoje ir 

žmonių gyvenime; dažniausiai 

aktyviai renka medžiagą 

projektiniams tiriamiesiems darbams 

ir juose dalyvauja. Skyriaus 

apibendrinimo testuose surenka 

65–94 % taškus. 

Laikosi taisyklių, draugiškai 

bendrauja su klasės draugais; 

supranta vykstančius pokyčius 

gamtoje ir žmonių gyvenime; 

aktyviai renka medžiagą 

projektiniams kūrybiniams darbams. 

Parengia ir pristato kūrybinės 

inžinerijos projektinį darbą. Skyriaus 

apibendrinimo testuose surenka  

95–100 % taškų. 

MATEMATIKA 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Gana pasyviai dalyvauja pamokose; 

atliekant aritmetinius veiksmus 

padaro 5 ir daugiau skaičiavimo 

klaidų;  retai žino ir laikosi 

uždavinių sprendimo taisyklių; retai 

taisyklingai užrašo žodinio 

uždavinio sprendimą bei atsakymą; 

retai tiksliai atlieka braižymo 

užduotis, dažnai netikslingai 

naudojasi arba visai nesinaudoja 

liniuote, pieštuku bei kitomis 

priemonėmis. Skyriaus 

apibendrinimo testuose surenka 
64% ir mažiau taškų. 

Dažniausiai aktyviai dalyvauja 

pamokose; atliekant aritmetinius 

veiksmus kartais padaro 2-4 

skaičiavimo klaidas; dažniausiai žino 

ir laikosi uždavinių sprendimo 

taisyklių, taisyklingai užrašo žodinio 

uždavinio sprendimą bei atsakymą 

(labai retai klysta); dažniausiai tiksliai 

atlieka braižymo užduotis. Skyriaus 

apibendrinimo testuose surenka  

65–94 % taškus. 

Aktyviai dalyvauja pamokose; 

dažniausiai be klaidų atlieka 

aritmetinius veiksmus; žino ir laikosi 

uždavinių sprendimo taisyklių; 

taisyklingai užrašo žodinio 

uždavinio sprendimą bei atsakymą; 

tiksliai atlieka braižymo užduotis. 

Skyriaus apibendrinimo testuose 

surenka 95–100 % taškų. 

 



Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos stebėsenos ir vertinimo aprašo 

2 priedas 

KŪNO KULTŪRA 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Pasyviai dalyvauja pamokose, retai 

išklauso ir vykdo žodines 

instrukcijas; retai stengiasi tiksliai 

atlikti pratimus; žino, bet retai 

vadovaujasi judriųjų žaidimų 

taisyklėmis. 

Dažniausiai aktyviai dalyvauja 

pamokose, išklauso ir vykdo žodines 

instrukcijas; stengiasi tiksliai atlikti 

pratimus; žino ir vadovaujasi judriųjų 

žaidimų taisyklėmis. 

Aktyviai dalyvauja pamokose, 

išklauso ir vykdo žodines 

instrukcijas; stengiasi tiksliai atlikti 

pratimus; žino ir vadovaujasi 

judriųjų žaidimų taisyklėmis. 

DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Dailės ar technologijų darbas retai 

atitinka temą, nėra išbaigtas, ne 

visuomet atrodo estetiškai. Nėra 

įvaldęs darbo atlikimo technikos; 

dažniausiai ne taupiai naudoja 

turimas priemones.   

Dailės ar technologijų darbas 

dažniausiai atitinka temą, yra 

išbaigtas, atrodo estetiškai. Gerai 

įvaldęs darbo atlikimo techniką; 

dažniausiai taupiai naudoja turimas 

priemones.   

Dailės ar technologijų darbas visada 

atitinka temą, yra išbaigtas, atrodo 

estetiškai. Puikiai įvaldęs darbo 

atlikimo techniką; taupiai naudoja 

turimas priemones.  

ANGLŲ KALBA 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Perskaito žodžius, supranta keletą 

kartų perskaitytus pavienius 

sakinius.  

Žodžių diktantuose galimos 5-7 

klaidos; rašo įskaitomai, tačiau 

dažnai trūksta tvarkos. Rašo 

pavienius žodžius su žodynėlio 

pagalba. 

Sunkiai sudaro taisyklingus 

sakinius. Remiasi pavyzdžiais 

pritaikant gramatines struktūras. 

Testuose surenka 40–64 % taškus. 

Supranta tekstą, susidedantį iš 

žinomų žodžių. Skaito tekstą su 

pauzėmis mažai. 

Žodžių diktantuose galimos 2-4 

klaidos; rašo aiškiai, tvarkingai. 

Dažnai rašo pavienius žodžius ir 

sakinius. 

Dažnai pritaiko įvairias gramatines 

struktūras. Dažnai sudaro sakinius. 

Testuose surenka 65–94 % taškus. 

Skaito sklandžiai, sakiniais; puikiai 

intonuoja, suvokia perskaityto 

teksto prasmę, jame gali būti 

keletas nežinomų žodžių. 

Žodžių diktantuose galima 1 

klaida; rašo tvarkingai, aiškiai. 

Rašo pavienius žodžius ir sakinius. 

Pritaiko įvairias gramatines 

struktūras. Sudaro taisyklingus 

sakinius, kelia jiems klausimus.  

Testuose surenka 95–100 % taškų. 

MUZIKA 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Be intonavimo, neteisingai atkuria 

dainelės melodiją, su mokytojo 

pagalba  pagroja dūdele muzikos 

kūrinėlį, silpnai jaučia ritmą, 

sunkiai pažįsta natas, su mokytojo 

pagalba apibūdina klausomą 

muziką, netvarkingas ir netikslus 

muzikos ženklų raštas. 

Teisingai ir išraiškingai atlieka 

dainelę, retai klysta grodamas 

dūdele, jaučia ritmą, metrą, gerai 

pažįsta natas, dažniausiai gerai 

apibūdina klausomą muziką, 

tvarkingas muzikos raštas. 

Teisingai ir išraiškingai dainuoja, 

puikiai intonuoja, geba groti 

dūdele, girdi grojamą garsą, puikiai 

jaučia ritmą, garso trukmių 

santykius, metrą, puikiai pažįsta 

natas, tvarkingai ir taisyklingai rašo 

muzikos ženklus, puikiai apibūdina 

klausomą muziką. 

ŠOKIS 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Pasyviai dalyvauja pamokose, retai 

išklauso ir vykdo žodines 

instrukcijas. Šokio veiklos metu 

dėmesį išlaiko fragmentiškai,  retai 

stengiasi tiksliai atlikti šokio 

žingsnelius. 

Dažniausiai aktyviai dalyvauja 

pamokose, išklauso ir vykdo žodines 

instrukcijas. Stengiasi tiksliai atlikti 

šokio žingsnelius, išlaikyti dėmesį. 

Visada aktyviai dalyvauja 

pamokose, išklauso ir vykdo žodines 

instrukcijas. Dėmesį išlaiko visose 

šokio veiklose, stengiasi tiksliai 

atlikti šokio žingsnelius. 

DORINIS UGDYMAS (ETIKA  ARBA TIKYBA) 

 

Vertinimas    PADARĖ PAŽANGĄ (pp) 

 

 

 


