
 

 

                INFORMACIJA APIE NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO 

(DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMĄ IR VYKDYMĄ 

  2018 m. balandžio – gegužės mėnesiais mokykloje bus vykdomas 2, 4, 6, 8 klasių mokinių 

nacionalinis pasiekimų patikrinimas (diagnostiniai ir standartizuoti testai). Tyrimui taip pat bus 

panaudoti mokinio (4, 6 ir 8 klasei) klausimynai, kurie sudaryti nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų 

klausimynų pagrindu. 

 Testavimo tikslas - remiantis tyrimo metu surinktais duomenimis, daryti poveikį ugdymo 

kokybės gerinimui.      

 Testavimo uždaviniai: 

 1.  sudaryti sąlygas mokykloms patikimai įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus; 

 2.  plėtoti vykdomas priemones ir priimti sprendimus mokyklos ir savivaldybės lygmenimis dėl 

mokinių raštingumo (skaitymo, rašymo) būklės gerinimo; 

 3. palaikyti ir skatinti mokytojų suinteresuotumą tobulintis mokinių mokymosi pasiekimų 

vertinimo kompetencijas; 

 4. papildyti savivaldybės lygmens švietimo stebėsenos rodiklių duomenis. 

 6. Testavimas vykdomas vienu metu visose savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 

(išskyrus suaugusiųjų), turinčiose 2, 4, 6 ir 8 klases. 

   

 Daugiau informacijos apie diagnostinius ir standartizuotus testus galite rasti adresu 

http://www.nec.lt/342/ 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarkaraštis 2017-2018 m. m.  
Dalyko/ugdymo srities NMPP  

testas/klausimynas 

NMPP 

testo/klausimyno 

vykdymo  data 

NMPP 

testo/klausimyno 

pildymo pradžia 

NMPP 

testo/klausimyno 

pildymo trukmė 

2 klasė 

Rašymas 1 dalis (teksto kūrimas) Balandžio 23 d. Pradžia 8.55 val. apie 45 min.* 

Matematika Balandžio 25 d. Pradžia 8.55 val. apie 45 min.* 

Skaitymas Gegužės 2 d. Pradžia 8.55 val. apie 45 min.* 

Rašymas, 2 dalis (kalbos sistema) Gegužės 4 d.  Pradžia 8.55 val. apie 45 min.* 

4 klasė 

Klausimynas Balandžio 20 d. 8.55 – 9.25 val. 30 min. 

Rašymas Balandžio 23 d.  8.55 – 9.40 val. 45 min. 

Matematika Balandžio 25 d. 8.55 – 9.40 val. 45 min. 

Skaitymas Gegužės 2 d.  8.55 – 9.40 val. 45 min. 

Pasaulio pažinimas Gegužės 4 d.  8.55 – 9.40 val. 45 min. 

6 klasė 

Klausimynas Balandžio 27 d. 8.55 – 9.25 val. 30 min. 

Rašymas Balandžio 17 d. 8.55 – 9.40 val. 45 min. 

Skaitymas Balandžio 19 d. 8.55 – 9.40 val. 45 min. 

Matematika Balandžio 25  d. 8.55 – 9.40 val. 45 min. 

8 klasė 

Klausimynas Balandžio 27 d. 8.55 – 9.25 val. 30 min. 

Rašymas Balandžio 16 d. 8.55 – 9.55 val. 60 min. 

Matematika Balandžio 18 d. 8.55 – 9.55 val. 60 min. 

Skaitymas Balandžio 20 d. 8.55 – 9.55 val. 60 min. 

Socialiniai mokslai Balandžio 24 d. 8.55 – 9.55 val. 60 min. 

Gamtos mokslai Balandžio 26 d. 8.55 – 9.55 val. 60 min. 

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.  
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