
6 priedas 

ISTORIJOS IR GEOGRAFIJOS VERTINIMAS  

Dešimties balų sistema, t.y. pažymiu į dienyną vertinamas savarankiškas darbas – 

apibendrinamoji pamoka( darbas raštu ne mažesnis kaip 30 minučių trukmės, skirtas patikrinti, kaip 

įvykdyta programos dalis, jis rašomas išmokus visą skyrių, įvertinamas per septynias kalendorines 

dienas).  

Kaupiamojo balo sistema: už apklausą žodžiu, už apklausą raštu, už pasakojimą, už 

dalyvavimą pamokos darbe. Už namų darbų atlikimą mokiniai renka „mažuosius pažymius“, vedamas 

vidurkis.( Vienas pažymys  per trimestrą). 

Projektiniai darbai vertinami pagal išankstinį susitarimą. Mokomosios medžiagos 

sisteminimui, papildymui rengiami po vieną trumpalaikį projektą per trimestrą. 

Tetų užduotis įvertiname balais, surinktų balų suma konvertuojama į pažymį. 

Testų užduotys sudaromos tokiu principu, kad net mokymosi sunkumų turintis mokinys turėtų 

galimybę būti teigiamai įvertintas, o gabus mokinys gali parodyti savo gebėjimus, atlikdamas 

sudėtingesnes užduotis. 

Naudojame neformalų vertinimą: pagiriame žodžiu ar įrašu mokinio sąsiuvinyje už padarytą 

pažangą. 

Prieš pradėdami naują skyrių, su mokiniais aptariame mokymo turinį, atsiskaitymo būdus datą. 

Pateikiame ir supažindiname kiekvieno darbo vertinimo kriterijus. 

Kaupiamasis vertinimas 

Istorinės ir geografinės užduotys (teisingų atsakymų radimas, iliustracijų,  dokumentų , 

žemėlapių analizė, kontūrinių žemėlapių, lentelių pildymas, schemų nagrinėjimas, naujų sąvokų 

teisingas vartojimas, pratybų užduotys) atliekamos pamokos metu.   Namuose pakartojamos užduotys, 

randama papildomos informacijos. Klasėje neatlikę, sirgę ir nespėję pabaigti užduočių, turi atlikti 

namuose. Kaupiamieji pažymiai trimestro pabaigoje konvertuojami į vieną pažymį. 

Darbo pamokoje vertinimas:  

 10 balų kaupiamasis pažymys rašomas už mokinio gebėjimą savarankiškai, teisingai ir laiku atlikti 

užduotį, bendradarbiauti, gebėjimą daryti išvadas, taikant teorines žinias analizuoti žemėlapį, 

iliustraciją, dokumentą, teisingai  formuluoti ir vartoti sąvokas,  rasti ir naudotis papildoma informacija. 

 9 balų kaupiamasis pažymys rašomas už mokinio gebėjimą savarankiškai, teisingai ir laiku atlikti 

užduotį, bendradarbiauti, gebėjimą daryti išvadas, taikant teorines žinias analizuoti žemėlapį, 

iliustraciją, dokumentą, teisingai formuluoti ir vartoti sąvokas, rasti ir naudotis papildoma informacija, 

kai mokytojui reikėjo duoti pastabas dėl racionalaus laiko panaudojimo užduoties atlikimui. 

 8 balų kaupiamasis pažymys rašomas už mokinio gebėjimą pritaikyti teorines žinias užduočiai atlikti, 

gebėjimą rasti papildomą informaciją ir ją teisingai pritaikyti, kai reikalinga mokytojo pagalba 

analizuojant žemėlapį, iliustraciją, dokumentą, teisingai vartoti sąvokas. 



 7 balų kaupiamasis pažymys rašomas už pakankamai gerai atliktas užduotis, kai mokinys, nuolat 

konsultuojamas mokytojo, teisingai pritaikė teorines žinias, teisingai vartojo sąvokas, į pastabas 

teisingai reagavo ir klaidas ištaisė. 

 6 balų kaupiamasis pažymys rašomas už nepakankamą teorinių žinių panaudojimą užduoties atlikimui. 

Mokinys nepajėgia savarankiškai laiku atlikti užduočių, reaguoja į mokytojo pastabas ir taiso klaidas. 

 5 balų pažymys rašomas už darbą, rodantį, kad mokinys bendrą dalyko esmę žino, bet savarankiškai 

nepajėgia užduoties atlikti. Iš dalies geba ištaisyti klaidas, daromas darbo metu. 

 4 balų kaupiamasis pažymys rašomas už darbą , kurio be mokytojo pagalbos mokinys nepajėgė atlikti, 

užduotis laiku neatlikta, iš dalies ištaiso klaidas. 

 3 balų kaupiamasis pažymys rašomas už darbą, rodantį, kad mokinys patenkinamai moka pritaikyti 

teorines žinias, darbas neatliekamas laiku, atliktos užduotys neatitinka iškelto uždavinio, į mokytojo 

pastabas nereaguoja. 

 2 balų kaupiamasis pažymys rašomas, kai mokinys nepasirengęs ir po mokytojo pagalbos nepajėgia 

atlikti užduoties, į mokytojo pastabas nereaguoja. 

 1 balo kaupiamasis pažymys rašomas, kai mokinys nepaaiškinęs priežaščių atsisako dirbti pamokoje, į 

mokytojo pastabas nereaguoja. 

 

Savarankiškas darbas – apibendrinamoji pamoka 

Savarankiškas darbas ir testas sudarytas iš penkių užduočių.  2 taškai skiriami už teisingą ir išsamų 

atsakymą.1 taškas skiriamas už neišsamų ir su klaidomis atsakymą. 0 taškų, kai atsakymo nėra. Taškai 

konvertuojami į 10 balų pažymį. 

Mokinys, nedalyvavęs savarankiškame darbe, savaitės bėgyje turi atsiskaityti. 

Projektinių darbų vertinimas. 

Kartą per trimestrą  mokiniai atlieka projektinį darbą. Projektinis darbas duodamas iš mokytojo 

nurodytų temų. Projektinio darbo trukmė 2 pamokos. Darbas vertinamas balais, kurie konvertuojami į 

pažymį. 

Vertinimas ir įsivertinimas: 

 Naudota tik vadovėlyje pateikta medžiaga (2 balai) 

 Naudoti papildomi informacijos šaltiniai (2 balai) 

 Yra nupiešta iliustracija ( schema, diagrama, lentelė) (2 balai) 

 Užduotis atlikta teisingai (teisingai vartojamos sąvokos, faktai, datos, įvykiai). Yra išvados. (2 balai) 

 Bendradarbiaujant darbas atliktas laiku. Pristatymas. Sugebėjimas atsakyti į klasės draugų pateiktus 

klausimus. (2 balai) 

 

 


