
DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI 

 

Mokykla dalyvauja nacionalinio lygmens  projekte  „ Diagnostinių ir standartizuotų testų taikymas 

mokyklose 2015  - 2016 m. m. ” Projektą organizuoja ir vykdo NEC (Nacionalinis egzaminų 

centras). 

Diagnostinių ir standartizuotų testų tikslas - sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams 

savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio 

informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. 

Standartizuoti testai kuriami remiantis standartizuotomis programomis. Kartu su standartizuotais 

testais skelbiamos vertinimo instrukcijos, testų charakteristikos,  šalies mokinių rezultatai. 

2016 metais mokykloms  teikiami  šie vertinimo įrankiai: diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasės 

mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių) ir standartizuoti testai 4 klasių (skaitymo, 

rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių), 6 klasių (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių), 

8 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo sričių) mokiniams. 

Mokyklos mokinių pasiekimų įvertinimui bus panaudoti diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams ir 

standartizuoti testai 4, 6, 8 klasių mokiniams. Tyrimui taip pat bus panaudoti mokinio (4, 6 ir 8 

klasei) klausimynai, kurie sudaryti nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų klausimynų pagrindu. 

Taigi bus įvertinti  mokinių pasiekimai, kuriais remiantis bus apskaičiuoti įvairūs statistiniai 

rodikliai, taip pat mokyklos sukuriama pridėtinė vertė. 

  

 

TESTAVIMO MEDŽIAGA 

 

Mokyklų mokinių pasiekimams įvertinti bus panaudoti pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti 

diagnostiniai ir standartizuoti testai: skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo ir kalbos sandaros 

pažinimo) ir matematikos diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams, skaitymo (teksto suvokimo), rašymo 

(teksto kūrimo), matematikos ir pasaulio pažinimo – 4 klasei; skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto 

kūrimo) ir matematikos – 6 klasei, skaitymo (teksto suvokimo) rašymo (teksto kūrimo), matematikos, 

gamtos mokslų ir socialinių mokslų – 8 klasei. Taip pat bus naudojami mokinių klausimynai 4, 6 ir 8 klasei, 

kurie sudaryti remiantis nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimų klausimynais.  

      

Standartizuotas 

testas/klausimynas  
Testo/klausimyno pildymo trukmė 

2 klasė 4 klasė 6 klasė 8 klasė 
Rašymo testas, 1 dalis (kalbos 

sandaros pažinimas) 
apie 45 min.*   

 

Rašymo testas, 2 dalis (teksto 

kūrimas) 
apie 45 min.*   

 

Rašymo testas apie 45 min.* 45 min. 45 min. 60 min. 

Skaitymo testas apie 45 min.* 45 min. 45 min. 60 min. 

Matematikos testas apie 45 min.* 45 min.  45 min. 60 min. 

Pasaulio pažinimo testas  45 min.   

Socialinių mokslų testas    60 min. 

Gamtos mokslų testas    60 min. 

Klausimynas  30 min. 30 min. 30 min. 

* – Laikas, skirtas 2 klasės diagnostiniams testams atlikti, gali būti pratęstas iki 55 min. 

 

 

 

 



TESTAVIMO DALYVIAI, VYKDYMO GRAFIKAS 

 

Testavimas vykdomas Varėnos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų (–antrose, 

ketvirtose, šeštose ir aštuntose klasėse.  

 Testavimo vykdymo data ir laikas: 

antrose klasėse – 2016 m. balandžio 26 d. – gegužės 4 d. 

 
Balandžio 26 d. Balandžio 28 d. Gegužės 2 d.. Gegužės 4 d.  
Rašymo testas,  

1 dalis  
(kalbos sandaros 

pažinimas) 
9.00 – 9.45 val.* 

Skaitymo testas 
9.00 – 9.45 val.* 

Rašymo testas, 
2 dalis 

(teksto kūrimas) 
9.00 – 9.45 val.* 

Matematikos testas 
9.00 – 9.45 val.* 

*– Laikas, skirtas 2 klasės diagnostiniams testams atlikti, gali būti pratęstas iki 55 min. 

 

7.2. ketvirtose klasėse – 2016 m. balandžio 25 – gegužės 4 d.: 

 
Balandžio 25 d. Balandžio 26 d. Balandžio 28 d. Gegužės 2 d. Gegužės 4 d.  

Klausimynas 
9.00 – 9.30 val. 

Rašymo testas 
9.00 – 9.45 val. 

Skaitymo testas 
9.00 – 9.45 val. 

Pasaulio pažinimo 

testas 
9.00 – 9.45 val. 

Matematikos 

testas 
9.00 – 9.45 val. 

 

 7.3. šeštose klasėse – 2016 m. balandžio 26 d. – gegužės 5 d. 

 
Balandžio 26 d. Balandžio 27 d. Balandžio 29 d. Gegužės 5 d.  

Klausimynas 
9.00 – 9.30 val. 

Rašymo testas 
9.00 – 9.45 val.* 

Skaitymo testas, 
9.00 – 9.45 val.* 

Matematikos testas 
9.00 – 9.45 val.* 

 

7.4. aštuntose klasėse – 2016 m. balandžio 18 d. – gegužės 6 d.: 

 
Balandžio18 d. Balandžio 19 d. Balandžio 21 d. Balandžio 25 

d. 
Gegužės 3 d.  Gegužės 6 d. 

Klausimynas 
9.00 – 9.30 

val. 

Rašymo testas 
9.00 – 10.00 

val. 

Skaitymo testas 
9.00 – 10.00 val. 

Matematikos 

testas  
9.00 – 10.00 

val. 

Socialinių 

mokslų testas 
9.00– 10.00 

val. 

Gamtos mokslų 

testas 
9.00 – 10.00 

val. 

 

 


