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1. Trumpai pristatyti tėveliams standartizuotų testų
idėją.

Tikslai:

2. Pateikti informaciją , įžvalgas apie mūsų mokyklos 8-
os klasės mokinių standartizuotų testų rezultatus.

3. Pateikti informaciją tėveliams, kaip „skaityti“ mokinio
„profilį“, kokią informaciją ir išvadas galima gauti apie
savo vaiko pasiekimus, jo stipriąsias ir silpnąsias puses.









1. Vėžaičių pagrindinės mokyklos 8 kl. mokinių pasiskirstymas pagal lygius:
1 mokinys  - aukštesnįjį lygį

8 mokiniai – pagrindinio lygio;
3 mokinių – patenkinamo lygio;

3 mokiniai – nepasiektas patenkinamas lygis.
2. Vėžaičių pagrindinės mokyklos mokinių, pasiekusių matematikos  aukštesnįį lygį yra 1 procentu daugiau nei 

šalyje (5,7% – 6,7%); 
3. Vėžaičių pagrindinės mokyklos matematikos  pagrindinio lygio mokinių procentas 15,4 punkto didesnis nei šalies 

rodiklis (37,9 % – 53,3%);
Vėžaičių pagrindinėje mokykloje matematikos  nepatenkinamo lygio mokinių procentas 5,3 punkto aukštesnis nei 

šalies rodiklis (14,7% ir 20,0%);

Mokinių pasiskirstymas pagal lygius (matematika)



1. Vėžaičių pagrindinės mokyklos mokinių pasiskirstymas pagal lygius:
1 mokinys – aukštesniojo lygio;
8 mokiniai – pagrindinio lygio;

7 mokiniai – patenkinamo lygio.
2. Vėžaičių pagrindinės mokyklos skaitymo aukštesniojo lygio mokinių procentas yra 5,3 punkto mažesnis nei šalies 

rodiklis (11,8% - 6,3%);
3. Vėžaičių pagrindinėje mokykloje skaitymo nepasiekusių patenkinamo lygio mokinių (be SUP ir su SUP mokiniais) nėra, 

kai šalyje jų – 12,7 %;
4. Pagrindinį lygį pasiekusių mokinių dalis yra didesnė nei šalies rodiklis 10,9% (39,1% – 50%).

Mokinių pasiskirstymas pagal lygius (skaitymas)



1. Vėžaičių pagrindinės mokyklos mokinių pasiskirstymas pagal lygius:
3 mokiniai – aukštesniojo lygio;
5 mokiniai – pagrindinio lygio;

7 mokiniai – patenkinamo lygio.
2. Vėžaičių pagrindinės mokyklos rašymo  aukštesniojo lygio  mokinių yra 8,4% daugiau nei šalyje (11,6 % - 20%);

3. Beveik pusė klasės mokinių (46,7 % ) yra pasiekę tik patenkinamą lygį, kai šalyje jų – 34,2 %
4. Vėžaičių pagrindinėje mokykloje nepatenkinamo lygio mokinių nėra, kai šalyje šalyje – 13,4 % .

Mokinių pasiskirstymas pagal lygius (rašymas)



1. Vėžaičių pagrindinės mokyklos 8 kl. mokinių pasiskirstymas pagal lygius:
12 mokinių – pagrindinio lygio;
3 mokiniai – patenkinamo lygio.

2. Vėžaičių pagrindinėje mokykloje nėra mokinių gamtos mokslų srityje pasiekusių aukštesnįjį lygį, kai šalyje jų – 12,3 %.
3. Vėžaičių pagrindinės mokyklos gamtos mokslų  pagrindinio lygio mokinių procentas yra labai aukštesnis nei šalies 

rodiklis (52,5% ir 80 % ).
4. Vėžaičių pagrindinėje mokykloje mokinių nepasiekusių patenkinamo lygio mokinių nėra, kai šalyje jų 3,6 % .

Mokinių pasiskirstymas pagal lygius 
(gamtos mokslai)



Vėžaičių pagrindinės mokyklos 8 kl. mokinių pasiskirstymas pagal lygius:
4 mokiniai – aukštesniojo lygio;
7 mokiniai – pagrindinio lygio;

3 mokiniai – patenkinamo lygio;
1 mokinys – nepasiekę patenkinamo lygio;

Vėžaičių pagrindinės mokyklos socialinių mokslo aukštesniojo lygio mokinių procentas yra aukštesnis už šalies 
rodiklį (22,7%).

Vėžaičių pagrindinės mokyklos socialinių mokslo aukštesniojo lygio  ir pagrindinio lygio mokinių yra 73,4% (beveik 
3/4).

Vėžaičių pagrindinėje mokykloje socialinių mokslo nepatenkinamo lygio mokinių yra mažiau nei ir šalyje (7,8 % ir 
6,7%).

Mokinių pasiskirstymas pagal lygius 
(socialiniai mokslai)



Skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimų palyginimas

Mūsų mokyklos aštuntokų pasiekimai matematikos srityje atsilieka nuo didmiesčių mokyklų ir progimnazijų, 
aštuntokų pasiekimų (nuo 3,1% iki 1,4%);

Mūsų mokyklos aštuntokų pasiekimai skaitymo srityje irgi atsilieka nuo didmiesčių mokyklų ir progimnazijų,
aštuntokų pasiekimų (nuo 0,8 % iki 1% );

Mūsų mokyklos aštuntokų pasiekimai rašymo srityje viršija visų tipų mokyklų aštuntokų pasiekimus nuo 19,5 % iki 
8,9%;

Mūsų mokyklos aštuntokų pasiekimai gamtos mokslų srityje atsilieka tik nuo didmiesčių mokyklų aštuntokų 
pasiekimų (1,6 %), bet yra geresni už kitų tipų mokyklų aštuntokų pasiekimus (0,4% - 4,5%). 

Mūsų mokyklos aštuntokų pasiekimai socialinių mokslų srityje srityje viršija visų tipų mokyklų aštuntokų pasiekimus 
nuo 5,0% iki 16,5,0%.

Mūsų mokyklos aštuntokų surinktų taškų dalis visuose dalykuose svyruoja nuo 45,5% iki 60,3%.



Apibendrinti mokyklos 8 kl. mokinių rezultatai pagal testuojamų 
dalykų turinio arba kognityvinių gebėjimų sritis

1. Pagal matematikos turinio sritis ir kognityvinių gebėjimų grupes mūsų mokyklos aštuntokų pasiekimai svyruoja tarp patenkinamo ir 
pagrindinio lygių.

2. Pagal veiklos sritis aštuntokai geriausiai supranta reiškinius, lygtis, nelygybes, sąryšius ir funkcijas bei stochastiką.
3. Pagal veiklos sritis aštuntokams sunkiau sekasi geometrija, matai, ir matavimai. 

4. Pagal kognityvinių gebėjimų grupes aštuntokai pasižymi aukštesniaisiais mąstymo gebėjimais, kai truputį žemesnio lygio yra žinios 
ir supratimas bei taikymas.



Apibendrinti mokyklos 8 kl. mokinių rezultatai pagal testuojamų 
dalykų turinio arba kognityvinių gebėjimų sritis

1. Skaitymo – teksto suvokimo aštuntokų pasiekimai pagal veiklos sritis ir pagal kognityvinių gebėjimų grupes yra 
tarp patenkinamo ir pagrindinio lygių ir labai svyruoja. (Labai arti pagrindinio lygio).
2. Rašymo – teksto kūrimo gebėjimai pagal vertinimo kriterijus labai netolygūs.

1. Skaitymas – teksto suvokimas pagal veiklos sritis (+): išvadų darymas, interpretavimas/vertinimas (arti
pagrindinio lygio).
2. Skaitymas – teksto suvokimas pagal kognityvinių gebėjimų grupes (+): aukštesnieji mąstymo gebėjimai, žinios ir
supratimas (arti pagrindinio lygio);
3. Rašymas pagal vertinimo kriterijus (+): struktūra, turinys (tarp pagrindinio ir aukštesniojo lygio);
5. Rašymas pagal vertinimo kriterijus (-): r a š t i n g u m a s.



Apibendrinti mokyklos 8 kl. mokinių rezultatai pagal testuojamų 
dalykų turinio arba kognityvinių gebėjimų sritis

1. Gamtos mokslų rezultatai tolygiausi.
1. Gamtos mokslai pagal veiklos sritis (+): gamtos tyrimai, organizmai ir aplinka, medžiagos ir jų kitimai, fizikiniai
reiškiniai (tolygūs ir arti pagrindinio lygio);
2. Gamtos mokslai pagal kognityvinių gebėjimų grupes (+): žinios ir supratimas, taikymas, (-) aukštesnieji mąstymo
gebėjimai (arti pagrindinio lygio arba jį pasiekia);

; 



Apibendrinti mokyklos 8 kl. mokinių rezultatai pagal testuojamų 
dalykų turinio arba kognityvinių gebėjimų sritis

1. Socialiniai mokslai pagal veiklos sritis (+): istorinės raidos supratimas, tyrimai ir interpretavimas, bendrieji 
geografiniai dėsningumai (šalies pagrindinio lygio vidurkis arba jį viršija);

2. Socialiniai mokslai pagal kognityvinių gebėjimų grupes (+): žinios ir supratimas, taikymas, aukštesnieji mąstymo 
gebėjimai (arti pagrindinio lygio arba jį viršija).



Mokinių pasiekimų analizė pagal lytį

Pagal surinktų taškų dalį (%) tiek merginos, tiek vaikinai viršija šalies rodiklius (apie 4,2% ir 3,8 %);
Klasėje daugiau taškų (%) surinko merginos (apie 3,6%);

Pasiekusių aukštesnįjį lygį mokykloje merginų nėra, kai šalyje – 7,9 %.
Vaikinų, pasiekusių aukštesnįjį lygį mokykloje sudaro 8,3%, kai šalies rodiklis – 4,9%. (Mokykloje – 3,4 %

daugiau).
Klasėje pagrindinį lygį pasiekė didesnis % merginų, nei vaikinų (apie16,7%).

Nepatenkinamą lygį pasiekusių merginų mokykloje nėra , kai vaikinų - 25,0%, kai šalyje jų atitinkami13,7% ir 15,5
%.



Mokinių pasiekimų analizė pagal lytį

Pagal surinktų taškų dalį (%) tiek merginos, tiek vaikinai viršija šalies rodiklius (apie 14,4%, 7,4%);
Klasėje daugiau taškų (%) surinko merginos (apie 14,4%);

Pagal aukštesnįjį pasiekimų lygį merginos lenkia šalies rodiklius (6%). 
Visos merginos pasiekė arba aukštesnįjį, arba pagrindinį lygius.

Nėra vaikinų pasiekusių aukštesnįjį lygi, kai šalyje – 4,3 %.
Nepasiekusių patenkinamą pasiekimų lygį nei merginų, nei vaikinų klasėje nėra. 



Mokinių pasiekimų analizė pagal lytį

Pagal surinktų taškų dalį (%) tiek merginos, tiek vaikinai viršija šalies rodiklius (apie 31%, 15,9%);
Klasėje daugiau taškų (%) surinko merginos (apie 31%);

Tarp klasės mokinių, pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygį – tiek merginos (16,5%), tiek vaikinai (2,1 %) viršija šalies 
rodiklius (33,5 % ir 2,1 %).

Klasėje nėra nepatenkinamo lygio merginų ir vaikinų, kai šalyje nepatenkinamo lygio merginų – 4,1%, o vaikinų –
22,4 %.



Mokinių pasiekimų analizė pagal lytį

Klasėje nėra mokinių, kurie būtų pasiekę aukštesnįjį lygį, kai šalyje merginų – 11,8%, o vaikinų – 12,9 %.
Pagal surinktų taškų dalį (%) merginos viršija (14,5%), o vaikinai atsilieka (3 % ) nuo šalies atitinkamų rodiklių. 

Klasėje daugiau taškų (%) surinko merginos (18,7%);
Tarp klasės mokinių, pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygį – tiek merginos (100%), tiek vaikinai (72,7 %) viršija šalies 

rodiklius (46,8% ir 20,4 %).
Klasėje nėra nepatenkinamo lygio merginų ir vaikinų, kai šalyje nepatenkinamo lygio merginų – 3,8%, o vaikinų – 3,4 %.



Mokinių pasiekimų analizė pagal lytį

1. Merginų ir vaikinų surinktų taškų % viršija šalies rodiklius (24,6% ir 6,0%).
2.  Mokykloje pagal surinktų taškų dalį merginos lenkia vaikinus (24,6%);

3. Pagal pasiekimų lygius mokykloje aukštesniojo lygio pasiekusių mokinių dalis (tiek vaikinų, tiek merginų) viršija šalies 
rodiklius, ir juos lenkia (69,9%, 6,1%);

4. Merginų, pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygį dalis (65,9%), yra didesnė, nei vaikinų (9,1%);
5. Mokykloje nėra merginų nepasiekusių patenkinamą lygį, kai šalyje (7,7%).

7. Vaikinų nepasiekusių patenkinamą lygį yra didesnė dalis nei šalies atitinkamas rodiklis (9,1% - 7,9 % =1,2 %)



Atskirų užduočių pasiekimų (užduočių sunkumo) analizė

Teisingai užduotį atlikusių mokinių dalis (%)

1. Matematikoje nebuvo nei vienos užduoties, kurios būtų nepajėgę išspręsti nei vienas mokinys;
2. Matematikoje nebuvo nei vienos užduoties, kurią būtų išsprendę visi mokiniai; 

3. 14 užduočių mūsų mokiniai atliko blogiau nei šalies aštuntokai.
4. Geriau ar taip pat atliko 27 užduotis.



Užduotis Nr.8. Teisingai atsakė tik 5 % mokinių



Atskirų užduočių pasiekimų (užduočių sunkumo) analizė

Teisingai užduotį atlikusių mokinių dalis (%)

1. Skaitydami nuo 5% iki 100% mokinių užduotis atliko teisingai;
2. 10 užduočių teisingai atlikusių mokinių dalis yra mažesnė nei šalyje;

3. Didesnė dalis ar tiek pat kaip šalyje mokinių teisingai atliko 17 užduočių;
4. Atskirų užduočių atlikimas ir palyginimas turėtų būti aktualu mokytojui!



Atskirų užduočių pasiekimų (užduočių sunkumo) analizė

Teisingai užduotį atlikusių mokinių dalis (%)

Rašymas: a. turinys +; b. struktūra+; raiška +; raštingumas -;
Atskirų kriterijų aptarimas ir palyginimas turėtų būti aktualu mokytojui!



Atskirų užduočių pasiekimų (užduočių sunkumo) analizė

Teisingai užduotį atlikusių mokinių dalis (%)

1. Gamtos moksluose nuo 10% iki 90% mokinių užduotis atliko teisingai;
2. 16 užduočių išsprendė mažesnė dalis mokinių nei šalyje.
3. Nebuvo užduoties, kurią teisingai atliktų visi mokiniai.

4. Didesnė dalis ar tiek pat kaip ir šalyje mokinių teisingai atliko 24 užduotis.
5. 4 užduočių neišsprendė nei vienas mokinys.

6. Atskirų užduočių atlikimas ir palyginimas turėtų būti aktualu mokytojui!



Užduotis 19, 22.3, 25.3 – 0 % teisingų atsakymų; 



Atskirų užduočių pasiekimų (užduočių sunkumo) analizė

Teisingai užduotį atlikusių mokinių dalis (%)

1. Socialiniuose moksluose nėra nei vienos užduoties, kurią būtų teisingai atlikę visi mokiniai.
2. Socialiniuose moksluose nėra nei vienos užduoties, kurios būtų neatlikę visi mokiniai;

2. 11 užduočių išsprendė mažesnė dalis mokinių nei šalyje;
3.. Didesnė dalis ar tiek pat kaip ir šalyje mokinių teisingai atliko 28 užduotis;

4. Geografijos užduotis mokiniai atliko prasčiau nei istorijos ar pilietinio ugdymo;
5. Atskirų užduočių atlikimas ir palyginimas turėtų būti aktualu mokytojui!



Užduotis 12.3 – 5% teisingų atsakymų; Užduotis 9.2 – 10% teisingų
atsakymų.



Išvados:

Aukštesnysis 
lygis

Pagrindinis 
lygis

Patenkinamas 
lygis

Nepasiektas 
patenkinamas 

lygis

Matematika* 1 8 3 3

Rašymas* 3 5 7 0

Skaitymas 1 8 7 0

Gamtos 
mokslai*

0 12 3 3

Socialiniai 
mokslai*

4 7 3 1

Vėžaičių pagrindinės mokyklos 8 kl. mokinių pasiekimų lygiai pagal dalykus:

60% aštuntokų matematikos , 56 % - skaitymo, 53% -rašymo, 80% - gamtos mokslų ir 73% socialinių mokslų 
pasiekimai yra aukštesniojo ir pagrindinio lygio;

P.S.: * - vienas mokinys nedalyvavo.



Išvados:

Daugiau nei 50% 8 kl. mokinių iš svarbiausių dalykų pasiekė  
aukštesnįjį ar pagrindinį lygį:

Matematika – 60%
rašymas – 53%;

skaitymas – 56%;
gamtos mokslai – 80%;

socialiniai mokslai – 73%; 

Silpnoji šios klasės ,,grandis“ –rašymas: r a š t i n g u m a s; 
Klasė yra labai nevienoda savo pasiekimais, gebėjimais, 

pastangomis;
Aštuntokų stiprioji pusė - merginos;

Vaikinai – labai nevienodi: nuo 2 aukščiausių pasiekimų lygių iki 2 
nepasiektų patenkinamų lygių.



Kaip tėveliams suprasti 
gautą ataskaitą apie 

mokinį?



Kaip tėveliams suprasti gautą ataskaitą apie mokinį?









Pagalba:

http:/nec.lt/342/

http:/nec.lt/612/

Adresai yra kiekvieno mokinio 
„profilyje“



Mokyklos 8 kl. standartizuotų testų 
„voratinklis“ 2016 m. 

1. Rodikliai labai margi;
2. Patyčių rodiklis – neigiamas;

3. Mokyklos p r  i d ė t i n ė s v e r t ė s r o d i k l i s  - -0,3; 



I gimnazijos klasės mokinių I pusmečio ir metinių pažymių 
palyginimas

Lietuvių k. Anglų k. Rusų k. Istorija Geografija Matematika Inf. t-jos Biologija Chemija Fizika Muzika Dailė Techn. K. kultūra Metinis I pusm.

Jakutytė Beata Erika 1 -1 2 -3 -1 -2 0 -1 -1 -1 0 0 1 0 8,2 7,8
Jasmontaitė Deimantė 0 0 0 -3 -1 -1 -1 -3 -3 -1 -1 -1 0 1 7,5 6,6
Kinčius Ignas -1 -1 1 -1 -3 -3 -1 0 -1 0 0 -2 2 0 8,1 7,5
Kojelytė Deimantė 1 1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -2 0 0 0 0 8,9 8,6
Mikutytė Odeta 1 0 1 -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 2 0 7,1 6,9
Norvaišaitė Samanta 0 -3 0 -2 -2 -1 -2 -3 0 0 0 -1 1 1 7,0 6,1
Sadausakas Henrikas 1 1 0 0 -2 0 -1 -3 -2 1 0 -2 0 0 7,8 7,3
Šarkauskaitė Aistė 1 -2 -4 -2 0 0 -1 -2 1 0 0 0 1 0 6,5 5,9
Švažas Evaldas 0 0 -2 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -2 2 0 6,6 6,0
Tinkutis Mantas 1 -1 0 -1 -1 0 -2 -1 -1 -3 -3 -1 1 0 8,1 7,2
Valaitytė Karolina 1 -2 0 -3 -2 0 -2 -2 0 0 0 -1 -1 0 7,4 6,6

7,6 7,0



Pažymiai po „pasitaisymo“

Lietuvių k. Anglų k. Rusų k. Istorija Geografija Matematika Inf. t-jos Biologija Chemija Fizika Muzika Dailė Techn. K. kultūra Metinis I pusm.

1 1 -1 1 -3 -2 -2 0 0 -1 0 0 0 1 0 8,2 7,8
2 2 0 0 -2 -1 0 -1 -1 -2 0 -1 -1 0 1 7,5 6,6
3 0 -1 1 -2 -2 -3 -1 -1 -1 1 0 -2 2 0 8,1 7,5
4 1 1 -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 8,9 8,6
5 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 -1 2 0 7,1 6,9
6 1 -3 -1 -1 -1 0 -2 -2 0 1 0 -1 1 1 7,0 6,1
7 1 1 1 1 -2 0 -1 -1 -1 2 0 -2 0 0 7,8 7,3
8 2 -2 -1 -1 -1 0 -3 -3 0 1 0 0 1 0 6,5 5,9
9 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 1 0 -1 -2 2 0 6,6 6,0
# 1 -1 0 0 0 -1 -2 -2 -1 0 -3 -1 1 0 8,1 7,2

7,6 7,0



Kur geriausia?...



Ačiū, kad išklausėte!

?!


