VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO TESTO METODINIAI PAAIŠKINIMAI
BENDROSIOS NUOSTATOS
Valstybinės kalbos mokėjimo testas skirtas patikrinti, kaip žmogus moka bendrauti lietuvių
kalba. Pateikiamas testo modelis Valstybinės kalbos komisijos yra patvirtintas kaip valstybinės
kalbos egzamino modelis.
Metodinį testo pagrindą sudaro nuostatos, kuriomis yra grindžiama komunikacinio užsienio
kalbos mokymo metodika. Komunikacinio mokymo pagrindu yra laikoma mokymas bendrauti,
apimantis visas keturias kalbos vartojimo sritis (kalbėjimą, klausymą, skaitymą ir rašymą), tad ir
testu tikrinamas ne testuojamojo asmens gramatikos taisyklių, gramatinių formų, žodžių ar kitų
kalbos elementų mokėjimas, o žmogaus sugebėjimas vartoti lietuvių kalbą įvairiose situacijose, kur
būtinas visų kalbinės veiklos rūšių (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) derinimas.
TESTO STRUKTŪRA IR TRUKMĖ
Testą sudaro 4 dalys- tikrinama, kaip žmogus supranta girdimą ir skaitomą tekstą, kaip pats
moka kalbėti ir rašyti. Visų trijų kategorijų testų struktūra yra vienoda, o atskirų kategorijų testai
skiriasi tekstų (jų gramatinės sandaros, žodyno) ir užduočių sudėtingumu ir trukme. I kategorijos
testo bendra trukmė 2 val., II kategorijos- 2 val. 30 min., III kategorijos- 3 val. Skiriasi ir testų
apimtis, žodžių skaičius.
Skaitymas. Testu tikrinama, kaip suprantamas skaitomas tekstas. Užduotims yra parinkta
autentiškų įvairaus pobūdžio tekstų: informacinių pranešimų, skelbimų, ranka parašytų raštelių,
tvarkaraščių, instrukcijų, mokslo populiarinimo straipsnelių, grožinės literatūros kūrinių ištraukų ir
pan.
Ar egzaminuojamasis gerai supranta tekstą, tikrinama įvairiomis užduotimis. Dažniausiai
pateikiamas klausimas ir 4 atsakymų variantai, iš kurių teisingas tik vienas (vadinasi, tik vieną
teisingą reikia pažymėti atsakymų lape). Yra užduočių, kai reikia pažymėti, kurie teiginiai, surašyti
po teksto, yra teisingi, o kurie- ne (taip/ne), kartais reikia įrašyti tekste praleistus žodžius ar
sudėlioti sakinius eilės tvarka, kad susidarytų rišlus tekstas.
Už teisingai pažymėtą atsakymą skiriamas atitinkamas balų skaičius. Už netikslų arba
niekaip nepažymėtą atsakymą testuojamasis balų negauna.
Rašymas. Kiekvienos kategorijos rašto užduotys yra skirtingos, pvz.: užpildyti blanką,
parašyti biografiją, oficialų prašymą, sveikinimą ir pan.
Rašto užduotys vertinamos ir balai skaičiuojami pagal vertinimo lentelę. Rašto darbo balų
skaičius prie bendros balų sumos pridedamas padalintas iš 10. Pavyzdžiui, pagal vertinimo lentelę
gauta 86 balai, vadinasi, prie bendros balų sumos reikia pridėti 8,6 balo. (Didžiausias rašto
užduoties įvertinimas- 10 balų).
Klausymas. Šia testo dalimi tikrinama, kaip testuojamasis suvokia sakytinę kalbą. Testui
parenkama įvairi autentiška medžiaga: informaciniai pranešimai, trumpi dialogai, pokalbiai telefonu
ir pan. Testo užduotys taip pat gana įvairios: išrinkti vieną teisingą atsakymą iš keturių, atsakyti į
klausimus (taip/ne), užpildyti lentelę ir pan. Iš pradžių testuojamieji girdi paskirus sakinius, vėliau
trumpus dialogus, o pabaigoje- ilgesnį rišlų tekstą ar pokalbį. Paprastai (išskyrus sakinius ir kai
kuriuos dialogus) tekstas skaitomas du kartus, natūraliu tempu, su loginėmis pauzėmis. Prieš
kiekvieną užduotį leidžiama pasiskaityti galimus atsakymus, po to skaitomas dialogas ar rišlus
tekstas. Jį klausydami arba jau išklausę, testuojamieji atsako į klausimus, po to tekstas skaitomas
antrą kartą.
Už teisingą atsakymą gaunama nurodytas balų skaičius, o už neteisingą atsakymą
testuojamasis balų negauna.
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Pokalbis. Pokalbio metu siekiama įvertinti testuojamojo asmens sugebėjimą bendrauti
lietuvių kalba. Pateikiama viena pokalbio tema. Gavę užduočių lapą, testuojamieji gali 5 minutes
ruoštis pokalbiui. Ruošiantis leidžiama naudotis dvikalbiu žodynu. Po to prasideda testuojamojo ir
egzaminuotojų pokalbis. Jis trunka ne ilgiau kaip 15 minučių. Pokalbį paprastai sudaro dvi dalys:
pirmiausia testuojamasis turi atsakyti į jau pateiktus klausimus, papasakoti kokį nors įvykį, situaciją
ar pan. Antrojoje pokalbio dalyje- papasakoti, ką mato duotame paveikslėlyje. Gali kilti ir platesnė
testuojamojo ir egzaminuotojų diskusija, egzaminuotojai gali paprašyti atsakyti į papildomus
klausimus ar pan. Pokalbis vertinamas pagal pateiktą lentelę.
Testo vertinimas. Testas įvertinamas, susumavus jo sudėtinių dalių balus. Siūlomo testo
(visų kategorijų) didžiausia balų suma yra 60 balų. Minimali riba 42 balai. Tarkime, kad testo
rezultatai yra tokie:
skaitymas- 15;
rašymas- 7,5;
klausymas- 13;
pokalbis- 8,5;
bendra balų suma- 44 balai.
Vadinasi, testas išlaikytas, nes surinktų balų suma yra ne mažesnė už minimalią balų sumą42.
SAKYTINĖS KALBOS VERTINIMO KRITERIJAI
Sakytinės kalbos vertinimo kriterijų lentelę sudaro 10 balų vertinimo sistema.
Pagrindinis sakytinės kalbos kriterijus yra egzaminuojamojo gebėjimas perteikti informaciją
taip, kad ji būtų lengvai suprantama. Kalba turi būti rišli, gramatinės formos- taisyklingos, tartisaiški; kalbos ar pasakojimo stilius pasirinktas tinkamai.
I kategorija
Balų skaičius
10-9
8-7
6-5
4-3
2-1
0

Kriterijai
Kalba suprantama, rišli; sakinių struktūra, nors ir nelabai sudėtinga, tačiau
visiškai atskleidžia pateiktos temos esmę. Klausytojui lengva suvokti pagrindinę
mintį.
Nors jaučiama gimtosios kalbos įtaka, tačiau kalbėtojas perteikia savo mintį.
Klausytojui tenka retsykiais padėti, paskatinti pokalbį, bet pokalbis nenutrūksta.
Gramatikos ar leksikos klaidų nedaug.
Nors žodyno apimtis ir vidutinė, bet kalbėtojas sugeba parinkti tinkamą stilių,
perteikia mintį. Galimos gramatikos ar leksikos klaidos neiškreipia sakinio
prasmės, mintys visai aiškios.
Klausytojui sunku suprasti, kas sakoma. Jaučiama, kad kalbėtojui tenka ilgai
galvoti, norint išreikšti mintį, bet tai ne visuomet pavyksta. Pasitaiko tokių
gramatikos, leksikos ar tarties klaidų, kurios iškraipo sakinio esmę.
Labai sunku suprasti, kas norima pasakyti. Daugybė pauzių, kalba nerišli,
žodynas skurdus. Daug didelių klaidų.
Visiškai nesuprantama, kas sakoma. Netgi padedamas egzaminatoriaus,
kalbėtojas negali suformuluoti minties.
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II kategorija
Balų skaičius
10-9
8-7
6-5
4-3
2-1
0

Kriterijai
Lengvai suvokiama kalbėtojo mintis, kalba pakankamai turtinga, nors jaučiama
gimtosios kalbos tarties įtaka. Galima viena kita neesminė gramatikos ar leksikos
klaida.
Kalbėtojo mintys pakankamai aiškios, kalbant gali pasitaikyti pauzių, gramatikos
ar leksikos klaidų, tačiau kalba iš esmės rišli ir suprantama.
Didžioji dalis to, ką sako kalbėtojas, yra suprantama, tačiau kartais tenka
kalbėtojui padėti. Kalbėtojas sugeba ta pagalba pasinaudoti ir perteikia savo
mintį. Žodyno apimtis pakankama.
Klausytojui sunku suprasti, ką nori pasakyti kalbėtojas, tenka keletą kartų
paklausti, dar kartą pasiaiškinti prasmę. Jaučiama, kad kalbėti sunku, pasitaiko
rimtų tarties, gramatikos ar leksikos klaidų.
Suprasti galima tik atskirus pokalbio fragmentus (paprastai tik trumpus sakinius
ar frazes). Kalbėtojui sunku išreikšti mintį, trūksta žodžių, daug esminių
gramatikos, leksikos, tarties klaidų.
Beveik nesuprantama tai, ką nori pasakyti kalbėtojas. Net papildomai kausiamas
ar padedamas, nesugeba išreikšti minties. Laibai ribotas žodynas, kalba
fragmentiška, nerišli. Daroma labai daug didelių klaidų.
III kategorija

Balų skaičius
10-9
8-7
6-5
4-3

2-1
0

Kriterijai
Kalbama beveik taip, kaip gimtąja kalba. Nurodyta tema kalbama visiškai aiškiai
ir sklandžiai.
Atsakinėjama labai gerai, kalbėtojas pakankamai gerai reiškia mintis, tačiau
pasitaiko šiek tiek neesminių tarties, gramatikos ar leksikos klaidų.
Susikalbėti galima, bet daroma nemažai tarties, gramatikos ir leksikos klaidų.
Bendraudamas nurodyta tema, pats kalbėtojas retsykiais pasitaiso, performuluoja
frazę ar sakinį, bet savo mintį perteikia.
Jaučiama, kad gimtosios kalbos atstovui būtų sunku bendrauti su kalbėtoju
lietuviškai. Kartais sakinius ar frazes tektų performuluoti tam, kad jos būtų
suprantamos natūralioje aplinkoje. Nemažai įvairių gramatikos, leksikos, tarties
klaidų.
Sunkiai suprantama kalbėtojo mintis, kartais pats kalbėtojas ne visai supranta tai,
kas jam sakoma. Daug tarties, gramatikos ar leksikos klaidų.
Visiškai nesugebama suformuluoti minties ir nesuvokiama tai, kas yra sakoma.
RAŠYTINĖS UŽDUOTIES VERTINIMO KRITERIJAI

Turinys

Balų skaičius
17-20
12-16
7-11

Kriterijai
Rašto darbe tiksliai atsakyta į pateiktą temą, nuosekliai plėtojama
pagrindinė mintis.
Pasitaiko nukrypimų nuo pagrindinės temos, tačiau atsakoma į
temos klausimus, turinys atskleidžiamas.
Dažnai nukrypstama nuo temos, ne visiškai atsakyta į temos
klausimus.
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3-6
Minčių
dėstymas,
rašinio
struktūra

18-20
14-17
10-13
9-10

Žodyno apimtis

18-20
14-17
10-13
9-10

Taisyklingumas

22-25
18-21
11-17
5-10

Rašyba,
skyryba

13-15
6-12
3-5
1-2

Į temą neatsakyta, visiškai nukrypta nuo turinio esmės.
Mintys nuoseklios, aiškios, papildančios viena kitą. Sakinių
jungtys logiškos, tekstas rišlus. Teksto dalys tinkamai
formuluojamos, yra vidinis ryšys tarp pastraipų.
Sakiniai nelabai rišlūs, tačiau pagrindinė mintis perteikiama.
Trūksta vidinio loginio ryšio.
Nerišlūs sakiniai, nėra ryšio tarp atskirų sakinių, pasigendama
logiško minties plėtojimo.
Darbas visai nerišlus, tekste negalima išskirti pagrindinių
struktūrinių elementų.
Žodynas labai gausus, tinkamai parenkami žodžiai ir posakiai,
geras stilius.
Žodyno apimtis pakankamai plati, tik pasitaiko klaidų parenkant
žodžius, posakius ar pan., tačiau sakinio prasmė išlieka.
Ribotas žodynas, dažnai parenkamas netinkamas žodis, posakis
ir dėl to iškreipiama sakinio prasmė.
Labai ribotas žodžių skaičius, labai jaučiama gimtosios kalbos
įtaka.
Taisyklingos gramatinės konstrukcijos ir formos. Gali pasitaikyti
viena kita neesminė gramatikos klaida.
Pavartotos paprastesnės gramatinės konstrukcijos ir formos.
Pasitaiko gramatikos klaidų, tačiau tos klaidos neužgožia teksto
prasmės.
Daug gramatikos klaidų ir dėl to sakiniai netenka prasmės.
Klaidų labai daug, nemokama gramatikos.
Laikomasi pagrindinių rašybos ir skyrybos taisyklių, galima
viena kita neesminė rašybos ar skyrybos klaida.
Pasitaiko rašybos ir skyrybos klaidų, tačiau teksto prasmė
išlieka.
Daug rašybos ir skyrybos klaidų, iškraipoma teksto prasmė.
Labai daug rašybos ir skyrybos klaidų, tekstas netenka prasmės.

Pastaba. Egzaminatorius, atsižvelgdamas į nurodytus kriterijus, parenka balų skaičių,
atitinkantį jo vertinimą. Bendroji balų suma gaunama sudėjus balus pagal kiekvieną pateiktą
vertinimo kriterijų. Tarkim, darbas buvo vertinamas taip:
Turinys:
25 balai
Minčių dėstymas: 11 balų
Žodyno apimtis:
13 balų
Taisyklingumas:
20 balų
Rašyba, skyryba:
5 balai
_________________________
Balų suma:

74 balai

Prie bendros balų sumos pridedama 7,4 balai (74:10).

