
VERTINIMO SKALĖS BENDRAJAME UGDYME* 
 

Vertinimo1 skalė pradiniame ugdyme 

 

Pasiekimų lygis Įvertinimas įrašu2 

aukštesnysis padarė pažangą (žymima „p.p.“) 

pagrindinis 

patenkinamas 

nepatenkinamas3 nepadarė pažangos (žymima „n.p.“) 
 

1vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus pradinio ugdymo bendrosiose programose; 

²mokinių, ugdomų pagal pritaikytą individualizuotą programą, specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių 

padarytos arba nepadarytos pažangos vertinimas; pasiekimų vertinimas mokantis dorinio ugdymo; 
3mokiniui, nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“. 
 

Dešimtbalė vertinimo4 skalė pagrindiniame ir viduriniame ugdyme 

 

Pasiekimų lygis Balai Trumpas apibūdinimas 

aukštesnysis 10 (dešimt) puikiai 

9 (devyni) labai gerai 

pagrindinis 8 (aštuoni) gerai 

7 (septyni) pakankamai gerai 

6 (šeši) vidutiniškai 

patenkinamas 5 (penki) patenkinamai 

4 (keturi) pakankamai patenkinamai 

nepatenkinamas 3 (trys) nepatenkinamai 

2 (du) blogai 

1 (vienas) labai blogai 
 

4vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose 

programose. 

 
 

Mokyklinių brandos egzaminų vertinimo5 skalė  
 

Rezultatas Balai 

Išlaikyta 4–10 

Neišlaikyta 1–3 
5vertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus 

 
 

Valstybinių brandos egzaminų vertinimo6 skalė (nuo 1999 m. iki 2012 m. įskaitytinai) 

 

Rezultatas Balai 

Išlaikyta 1–100 

Neišlaikyta 0 
 

6kandidatų, laikiusių brandos egzaminą, žinių ir gebėjimų vertinimas pagal nustatytas vertinimo normas (vertinimo instrukcijas) 

ir lyginimas su kitų kandidatų žiniomis ir gebėjimais. 
 

Valstybinių brandos egzaminų vertinimo7 skalė (nuo 2013 m.), išskyrus užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, 

vokiečių) valstybinį brandos egzaminą 

 

Rezultatas Pasiekimų lygis  Balai 

Išlaikyta aukštesnysis 86–100 

pagrindinis 36–85 

patenkinamas 16–35 

Neišlaikyta nepatenkinamas 1–15 
 

7vertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus ir kandidato brandos egzamino rezultato priskyrimas iš anksto nustatytam 

valstybinių brandos egzaminų pasiekimų lygiui. 
 

 



Valstybinio užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino vertinimo7 skalė (nuo 2013 m.) 

 

Rezultatas Pasiekimų lygis  Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius 

Europos kalbų metmenis 

Balai 

Išlaikyta aukštesnysis B2 86–100 

pagrindinis 36–85 

patenkinamas B1 16–35 

Neišlaikyta nepatenkinamas – 1–15 
 

7vertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus ir kandidato brandos egzamino rezultato priskyrimas iš anksto nustatytam 

valstybinių brandos egzaminų pasiekimų lygiui. 

 

*Išrašas iš Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2013 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-402  

 


