
2017 M. NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ANALIZĖ IR IŠVADOS  

 

8 klasės mokinių 

 

8 klasės mokinių visų dalykų (matematikos, skaitymo, rašymo, gamtos ir socialinių mokslų) vertinimo rezultatai 2017 m. yra patenkinami - nuo 44,6 

proc. (gamtos mokslų) iki 47,2 proc. (skaitymo) (žr. Diagrama Nr. 1). Gamtos ir socialinių mokslų mokinių pasiekimai yra aukštesni nei šalies progimnazijų 

vidutiniai mokinių  pasiekimai, atitinkamai 0,5 proc. ir 8,3 proc. Progimnazijos 8 kl. mokinių skaitymo pasiekimai yra 10,2 proc. prastesni, nei vidutiniai šalies 

progimnazijų mokinių pasiekimai.   
Diagrama Nr. 1 

 
 

Palyginus 8 kl. mokinių pasiekimus 2015–2017 metais, matyti, kad matematikos ir skaitymo rezultatai prastėja, o rašymo, gamtos ir socialinių mokslų – 

gerėja. Šalyje progimnazijose panaši tendencija, išskyrus socialinių mokslų pasiekimus (jie prastėja) (žr. Diagrama Nr. 2 ir Diagrama Nr. 3). 

 
Diagrama Nr. 2 

2015 m. 8 kl. mokinių Standartizuotų testų pasiekimų rezultatai 

 

 
 

Diagrama Nr. 3 

 

2016 m. 8 kl. mokinių Standartizuotų testų pasiekimų rezultatai 



 

 
 

Palyginus 2015, 2017 m. mokinių matematikos pasiekimus, sumažėjo mokinių, nepasiekusių patenkinamą lygį (2015 m. nepasiekė 23,3 proc., o 2017 m. 

3,2 proc. mokinių) (žr. lentelė Nr. 1). 
Lentelė Nr. 1 

 
 

Atliekant įvairias matematikos užduotis, mokiniams nesisekė veiksmai su laipsniais ir skaičiavimo užduotys. Mokiniai sėkmingai atliko tikimybių, 

skaičių palyginimo, grafikų analizės, geometrijos užduotis. 18 iš 34 užduočių mokyklos mokinių pasiekimai yra vidutiniškai geresni nei šalyje (žr. Diagrama 

Nr. 4). 
Diagrama Nr. 4 

 

 



24 proc. mokinių matematikos Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai vidutiniškai yra aukštesni nei matematikos metinis mokinių 

įvertinimas.   

 

Progimnazijos mokinių lietuvių kalbos - skaitymo vidurkis pagal skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimus 2016 m. buvo 58,5%, 2017 m. – 

47,2% (-11,3%) (žr. Lentelė Nr. 2). 

Progimnazijos mokinių rašymo vidurkis pagal skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimus 2016 m. buvo 52,4%, 2017 m. – 44,7% (-7,7%) (žr. 

Lentelė Nr. 3). 
Lentelė Nr. 2 

 
 

 

Lentelė Nr. 3 

 
 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo gamtos mokslų rezultatai parodė, kad mokiniai žinių turi (žr. Diagrama Nr. 1), tačiau tobulintini jų 

gebėjimai žinias pritaikyti praktikoje. 



Socialiniai mokslai. 

Stiprieji mokinių gebėjimai. 
2017 m. nepatenkinamu lygiu nebuvo įvertintas nė vienam 8 kl. mokinys.  

Dauguma mokinių buvo įvertinti pagrindiniu lygiu. Merginų lygis siekia 72,7 proc. (šalies - 57,9 proc.), vaikinų - 71,41 proc. (šalies - 57,9). 

Auštesniuoju lygiu merginų pasiekimai geresni 13,1 proc. nei šalies mokyklose, vaikinų žemesni - 0,3 proc. 

Pagal vertintas užduočių veiklos sritis, progimnazijos aštuntokams geriausiai sekėsi orientuotis istoriniame laike ir geografinėje erdvėje,  bei istorinės raidos supratime.  

Pagal kognityvinių gebėjimų grupes aštuntokams geriausiai sekėsi taikyti žinias ir supratimą atliekant įvairias užduotis.  

Tobulintini mokinių gebėjimai. 
Mokiniai nagrinėdami šaltinius, sunkiau gebėjo nustatyti laike (data/amžius) istorijos įvykius; nepakankamai panaudojo žemėlapio duomenis, analizuodami gamtinių 

sąlygų įtaką įvykiams ir reiškiniams; nepilnai palygino šaltinius, nustatydami panašumus ir skirtumus.  

 

 

Nutarimas dėl ugdymo tobulinimo, priimtas 2017 m. birželio 7 d. Mokytojų tarybos posėdyje  

 

1. 2017–2018 m. m. Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plane, metodinių grupių veiklos planuose, visų dalykų mokytojų ilgalaikiuose 

planuose numatyti priemones, veiklas mokinių raštingumo gebėjimų ugdymui. 

 

Nutarimai dėl ugdymo tobulinimo, priimti 2017 m. birželio 21 d. Mokytojų tarybos posėdyje  

 

1. Tobulinti 5–8 klasių mokinių mokomųjų dalykų (lietuvių kalbos, matematikos, socialinių ir gamtos mokslų) atskirų veiklos sričių ir kognityvinių 

gebėjimų ugdymą, atsižvelgiant į Nacionalinio mokinių pasiekimų (standartizuotų testų) rezultatus). 

2. Ugdyti lietuvių kalbos raštingumo ir skaitymo įgūdžius visų dalykų pamokose. 

 

 

Zita Šestilienė, matematikos mokytojas metodininkė, Metodinės tarybos pirmininkė 

Rasa Bondzinskienė, lietuvių kalbos mokytoja 

Aira Lažauninkienė, biologijos mokytoja 

Lionė Kraulėdienė, istorijos mokytoja metodininkė 

 

 

____________________________ 


