
11 PRIEDAS 

MOKINIŲ VERTINIMAS PER GAMTOS IR BIOLOGIJOS PAMOKAS  

5, 6, 7 KLASIŲ MOKINIŲ VERTINIMAS 

Formuojamasis vertinimas (pagyrimai, pastabos). 

Diagnostinis vertinimas. Mokiniams pažymiai rašomi: 

1. Savarankiškas darbas skyriaus viduryje (penki klausimai po du balus); 

2. Atsiskaitomasis darbas išėjus visą skyrių – testas. Skiriama pamoka skyriaus apibendrinimui 

kartojimui. Mokiniams pateikiama nuo 10 iki 20 įvairių užduočių. Testo trukmė 15 – 20 

min. Taškų vertimas į pažymį: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Laboratorinių darbų vertinimas. Prieš kiekvieną darbą mokiniams pateikiamos užduotys ir 

darbų aprašymai. Vertinimas:  

 Hipotezė – 1 taškas 

 Darbo rezultatai (lentelė, piešiniai...) – 2 taškai 

 Atsakymai į klausimus – 5 taškai 

 Išvados – 2 taškai. 

4. Pratybos – klasės ir namų darbai. Mokinių pratybos renkamos nuo 2 iki 3 kartų per 

trimestrą. Pasirenkamos penkios užduotys – viena užduotis 2 balai. 

5. Didesnės apimties užduotys, projektiniai darbai atlikti klasėje ar namuose vertinami 

pažymiu. Atskirai kiekvienam darbui pateikiami vertinimo kriterijai. 

Visi mokiniai iki vieno privalo atsiskaityti už išeitą skyrių. Jei yra iki testo praleidžiamos dvi ar 

daugiau pamokų dėl ligos, mokinys rašo su visais, tačiau jeigu pažymys netenkina gali taisytis. 

8 KLASĖS MOKINIŲ VERTINIMAS 

Formuojamasis vertinimas (pagyrimai, pastabos). 

Diagnostinis vertinimas. Mokiniams pažymiai rašomi: 

1. Savarankiškas darbas (penki klausimai po du balus) ar testas (10 užduočių) išėjus tris ar 

keturias temas; 

2. Pratybos – klasės ir namų darbai. Mokinių pratybos renkamos 1-2 kartų per trimestrą. 

Pasirenkamos penkios užduotys – viena užduotis 2 balai. 

Taškai  Pažymys  

0-1 1 

2-3 2 

4-5 3 

6-7 4 

8-10 5 

11-12 6 

13-14 7 

15-16 8 

17-18 9 

19-20 10 



3. Didesnės apimties užduotys, projektiniai darbai atlikti klasėje ar namuose vertinami 

pažymiu. Kiekvienam darbui vertinimo kriterijai sudaromi atskirai. 

4. Laboratorinių darbų vertinimas. Prieš kiekvieną darbą mokiniams pateikiamos užduotys ir 

darbų aprašymai. Vertinimas:  

 Hipotezė – 1 taškas 

 Darbo rezultatai (lentelė, piešiniai...) – 2 taškai 

 Atsakymai į klausimus – 5 taškai 

 Išvados – 2 taškai. 

5. Pagal susitarimą mokiniai nerašo kontrolinių darbų dėl vienos savaitinės pamokos. 

Visi mokiniai iki vieno privalo atsiskaityti savarankiškus darbus ar testus. Jei yra praleidžiamos 

dvi ar daugiau pamokų dėl ligos iki atsiskaitymo, mokinys rašo su visais, tačiau jeigu pažymys 

netenkina gali taisytis. 

 


