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VERTINIMAS UŽSIENIO KALBOS (PRANCŪZŲ K.)  PAMOKOSE 

 

Mokinai vertinami pažymiais ne mažiau 4 kartų per pusmetį. 

Kaupiamasis pažymys rašomas: 

1. Už klasės ir namų darbų užduotis. 

     2. Savarankiško darbo užduotis, kurių trukmė 5-15 min. 

Vertinama pažymiu į dienyną: 

1. Testai – pagal surinktą balų skaičių. 

2. Mokinio dalyvavimas užsienio kalbos renginiuose. 

3. Užduotys, kurias mokinys turėjo išmokti mintinai. 

4. Kalbėjimo užduotys: 

Turinys- iki 3 balų. 

Gramatika- iki 2 balų 

Tarimas- iki 3 balų. 

Sklandumas – iki 2 balų. 

5. Savarankiškos užduotys pamokoje, kurių trukmė  nuo 15 iki 30 min. 

(Vertinamos pagal pateiktą lentelę). 

6. Leksikos žinios (už 20 žodžių). Vyresnėse klasėse – 30 žodžių) 

7. Individualios kūrybinės užduotys ir projektai. 

 Savarankiškai atlikti  rašto darbai vertinami skiriant: 

1. Turiniui ( temos supratimas) – iki 3 balų. 

2. Dėstymui ( tiksli forma, minčių rišlumas) – iki 2 balų. 

3. Žodyno turtingumui – iki 3 balų. 

4. Gramatikai – iki 2 balų. 

 Diagnostinis vertinimas taikomas išėjus skyrių.  

 Dėl rimtų priežasčių mokinys gali nerašyti kontrolinio ar kito atsiskaitomojo darbo, prieš 

pamoką pranešęs mokytojui ir susitaręs dėl atsiskaitymo datos ir laiko. 



Jei  mokinys neatvyksta  į atsiskaitymo  pamoką ar  kontrolinio darbo rašymą, privalo atsiskaityti 

per sutartą laikotarpį , bet ne daugiau kaip 2 savaites po to, kai mokinys grįžo į pamokas. Jei 

mokinys neatsiskaitė, rašomas vienetas. 

Laiku neatlikus duotos savarankiškai atlikti užduoties( individualios  kūrybinės, projektinės), kuri  

vertinama pažymiu į dienyną, pažymys mažinamas vienu balu už kiekvieną pavėluotą pamoką. 

Užduotys raštu vertinamos naudojantis lentele, pagal kurią nustatoma už kiek atliktų užduočių 

koks pažymys yra rašomas. 
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Prancūzų kalbos rašymo vertinimas vyr. klasėse. 

 

Susirašinėjimo, anketos užpildymo, žinutės vertinimo lentelė (6 taškai) 

Taškų 

skaičius 

Aptartys 

Turinys/Komunikacinės užduoties įvykdymas 

3 Atsakyta į visus susirašinėjimo klausimus, pateikta visa reikiama informacija. 

2 Atsakyta į visus susirašinėjimo klausimus, tačiau ne į visus teisingai (pateikiama ne ta 

informacija, kurios klausiama). 

1 Atsakyta tik į dalį pateiktų klausimų. 



Žodyno ir gramatinis tinkamumas, rašyba 

3 Žodynas vartojamas tinkamai. Nėra/beveik nėra gramatikos ir rašybos klaidų. 

2 Žodynas vartojamas iš dalies tinkamai. Gramatinės struktūros ne visuomet vartojamos 

tinkamai. Yra rašybos klaidų. Klaidos netrukdo suprasti  turinį. 

1 Tinkamai vartojama nedidelė dalis žodyno. Yra daug gramatikos ir rašybos klaidų.  

Klaidos kartais gali apsunkinti supratimą. 
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Jei turinys neatitinka nurodytos užduoties, (neteisingai atsakyta į visus klausimus), už užduotį 

skiriama 0 taškų. 

 

 Asmeninio laiško vertinimo lentelė. (14 taškų) 

Taškų 

skaičius 

Aptartys 

Turinys/komunikacinės užduoties įvykdymas 

5 Išsamiai/pakankamai atsakyta į visus draugo laiške užduotus klausimus. 

4 Atsakyta į visus draugo klausimus, tačiau labai glaustai. 

3 Atsakyta į daugiau negu pusę draugo klausimų. 

2 Atsakyta į mažesnę dalį draugo klausimų. 

1 Atsakyta tik į vieną draugo klausimą. 

Teksto rišlumas ir išdėstymas 

3 Tekstas rišlus, tinkamai vartojami dažniausiai teksto siejimo žodžiai (ir, ar ar kt.). 

Išdėstymas tinkamas, gali pasitaikyti nedidelių trūkumų. 

2 Tekstas gana rišlus, yra teksto siejimo žodžių, tačiau jie kartais vartojami netinkamai. 

Išdėstymas iš esmės tinkamas, gali pasitaikyti trūkumų. 

1 Tekstas tik iš dalies rišlus, teksto siejimo žodžių vartojama per daug arba per mažai, yra 

jų vartojimo klaidų. Yra esminių išdėstymo trūkumų. 

Kalbos vartojimas 

Žodyno tinkamumas 

3 Žodynas vartojamas tinkamai, jo visiškai pakanka komunikacinėms intencijoms išreikšti 

ir turiniui atskleisti. 

2 Žodynas ribotas, tačiau jo pakanka komunikacinėms intencijoms išreikšti ir turiniui 

atskleisti. Pasitaikančios klaidos netrukdo suprasti tekstą. 



1 Žodynas ribotas. Daug žodžių vartojimo klaidų, jos kartais gali apsunkinti teksto 

supratimą. 

Gramatinis taisyklingumas , rašyba ir skyryba. 

3 Gramatinės struktūros vartojamos tinkamai , gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidų 

beveik nedaroma arba daroma mažai. Pasitaikančios klaidos netrukdo suprasti tekstą. 

2 Tik dalis gramatinių struktūrų vartojama tinkamai. Daroma nemažai gramatikos klaidų, 

taip pat rašybos ir skyrybos klaidų, tačiau klaidos netrukdo suprasti tekstą. 

1 Daroma daug gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidų, kartais trukdančių suprasti tekstą. 
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Laiške, jei:   Turinys neatitinka užduoties, visas laiškas vertinamas 0; Parašyta mažiau negu 60 

žodžių, galutinis vertinimas mažinamas 1 tašku. 

 

 

 


