
PATVIRTINTA 

Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 

2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-115 

UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ, PRANCŪZŲ, RUSŲ, VOKIEČIŲ) BRANDOS EGZAMINO KALBĖJIMO UŽDUOČIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

(didžiausias taškų skaičius: 25) 
 

 MONOLOGAS  

(daugiausia 11 taškų) 
DIALOGAS  

(daugiausia 11 taškų) 
ABI UŽDUOTYS 

(daugiausia 3 taškai) 

T
a

šk
a

i 

Turinio atskleidimas, 

išsamumas 

Žodyno turtingumas ir 

įvairovė (daugiausia 4 taškai) 

Kalbėjimo 

sklandumas ir 

rišlumas 

(daugiausia 4 taškai) 

Kalbos  

priemonių 

taisyklingumas 
(daugiausia 3 taškai) 

Komunikacinių 

intencijų  

realizavimas 
(daugiausia 4 taškai) 

Sąveika ir lankstumas  

 

 

(daugiausia 4 taškai) 

Kalbos  

priemonių  

taisyklingumas 
(daugiausia 3 taškai) 

Tartis  

ir intonacija 

 

(daugiausia 3 taškai) 

4 Turinys išsamus, pateikiama 

pavyzdžių ir detalių. 

Žodynas platus: mintys 

reiškiamos aiškiai, beveik 

nepastebima, kad kalbėjimas yra 

ribojamas kalbinių išteklių, 

vartojama įvairių (tarp jų ir 

retesnių leksinių bei 

sudėtingesnių gramatinių) 

struktūrų. Laisvai 

perfrazuojama. 

Komunikuojama 

spontaniškai, natūraliu 

tempu. Mintys 

reiškiamos laisvai ir 

lengvai. 

Veiksmingai vartojama 

diskurso žymiklių ir 

teksto siejimo žodžių, 

siekiant parodyti minčių 

sąsajas ir pabrėžti 

pagrindinę mintį. 

 Komunikacinis tikslas 

pasiekiamas sėkmingai 

realizuojant 

komunikacines 

intencijas: mintys 

dėstomos aiškiai, 

pasveriami pranašumai ir 

trūkumai, vertinamos 

alternatyvos, 

argumentuojama išsamiai 

ir veiksmingai. 

Tinkamai pradedamas, 

palaikomas ir 

pabaigiamas pokalbis, 

veiksmingai imamasi 

iniciatyvos. Vartojama 

įvairių sustabarėjusių 

(gatavų) frazių. 

Įtraukiamas 

pašnekovas, 

komentuojami jo 

pasakymai. 

  

3 Turinys išsamus, bet ne visos 

mintys pagrindžiamos 

pavyzdžiais ir detalėmis. 

Žodynas platus, bet mintys ne 

visada formuluojamos įvairiai. 

Retesnių leksinių ir gramatinių 

struktūrų vartojama mažiau. Dėl 

žodyno spragų gali būti 

sudvejojama, perfrazuojama ar 

pasikartojama. 

Kalba gana tolygiu 

tempu, ilgesnių pauzių 

pasitaiko retai. Ilgiau 

kalbant, mintis gali 

šokinėti, trūkinėti 

nuoseklus dėstymas. 

Diskurso žymikliai ir 

teksto siejimo žodžiai 

ne visada tinkamai. 

Klaidų, kurios 

sukeltų 

nesusipratimų, 

nedaroma. 

Klystama vartojant 

tik sudėtingesnes 

struktūras, o suklydus 

dažniausiai 

pasitaisoma. 

Komunikacinis tikslas 

pasiekiamas sėkmingai 

realizuojant daugumą 

komunikacinių intencijų: 

mintys dėstomos aiškiai, 

tačiau argumentuojama 

ne visada veiksmingai.  

Pateikiama detalių tik 

pagrindiniams 

argumentams. 

Tinkamai palaikomas 

pokalbis ir reaguojama 

į pasiūlymus, 

apibendrinami pokalbio 

rezultatai, 

nenukrypstama nuo 

temos. Komentuojami 

pašnekovo pasakymai. 
 

Klaidų, kurios 

sukeltų 

nesusipratimų, 

nedaroma. 

Klystama vartojant 

tik sudėtingesnes 

struktūras, o 

suklydus dažniausiai 

pasitaisoma. 

Tartis ir intonacija 

aiški, kalbos tempas ir 

ritmas natūralūs, 

tinkamai dedami 

loginiai kirčiai 

siekiant veiksmingiau 

perteikti mintis. 

2 Turinys gali nukrypti nuo 

pagrindinės temos, gali būti 

įterpiama detalių, nesusijusių su 

tema. 

Žodynas gana siauras: vyrauja 

paprastos leksinės ir gramatinės 

struktūros. Dėl žodyno spragų 

kartais sudvejojama, 

perfrazuojama ar pasikartojama, 

tačiau tai reikalauja didelių 

pastangų. 

Kalbama ne visada 

tolygiai, kalbos tempas 

sulėtėja. Kalbant 

atsiranda pauzių. 

Vartojami diskurso 

žymikliai nuolatos 

pasikartoja. 

Klaidų, kurios 

sukeltų 

nesusipratimų, 

nedaroma. 

Klystama vartojant 

tiek sudėtingesnes, 

tiek paprastas 

struktūras. Suklydus 

kartais pasitaisoma. 
 

Komunikacinis tikslas 

pasiekiamas iš dalies. 

Trumpai komentuojamas 

pašnekovo požiūris. 

Lyginama viena kita 

alternatyva, svarstant, ką 

daryti. Keičiamasi 

tiesmuka faktine 

informacija, pasitaiko 

viena kita detalė. 

Palaikomas pokalbis, 

tačiau jo sėkmė 

priklauso nuo 

pašnekovo. 

Pakartojama dalis to, 

ką sakė pašnekovas.  

Klaidų, kurios 

sukeltų 

nesusipratimų, 

nedaroma. 

Klystama vartojant 

tiek sudėtingesnes, 

tiek paprastas 

struktūras. Suklydus 

kartais pasitaisoma. 

Tartis ir intonacija 

aiški ir natūrali. 

Tarties klaidos retos. 
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1 Turinys siauras, kalbama 

paviršutiniškai ir apibendrintai, 

be pavyzdžių. 

Žodynas ribotas: jo pakanka tik 

išdėstyti pagrindines mintis. 

Perfrazuojama nesėkmingai. 

Kalbama nesklandžiai: 

dėl formulavimo 

sunkumų dažnai 

stabtelima, ieškoma 

tinkamo žodžio. 

Trumpesni paprasti 

elementai siejami į 

rišlią grandininę 

minčių seką. Diskurso 

žymikliai vartojami 

retai ir/ar netinkamai, 

vietoj jų daromos 

pauzės. 
 

Klaidų daroma 

daugiau. Dažnai 

klystama vartojant  

paprastas struktūras. 

 

Komunikacinis tikslas 

pasiekiamas iš dalies. 

Suprantamai, tačiau 

glaustai pasakoma 

asmeninė nuomonė, bet 

pokalbio sėkmė 

priklauso nuo pašnekovo. 

Pateikiama tiesmuka 

faktinė informacija. 

Pokalbyje dalyvaujama 

nerodant iniciatyvos, 

dažniausiai 

(ne)pritariant 

pašnekovo mintims.  

Klaidų daroma 

daugiau. Dažnai 

klystama vartojant  

paprastas struktūras. 

Tartis suprantama, 

nors kitos kalbos 

akcentas akivaizdus ir 

tariant nuolat 

klystama.  

0 Turinys nepakankamas. 

Žodynas per siauras, kad galėtų 

kalbėti nurodyta tema. 

Vartojamos tik elementarios 

struktūros. 

Daroma daug pauzių, 

vis mėginama iš naujo. 

Vartojami tik dažniausi 

jungtukai paprastiems 

sakiniams ar žodžiams 

sieti (ir, bet, todėl, 

kad). 
 

Nuolat daroma 

elementarių klaidų, 

todėl dažnai sunku 

suprasti, kas norima 

pasakyti. 

Komunikacinis tikslas 

nepasiekiamas: tik 

teikiami pasiūlymai ir 

sutinkama ar 

nesutinkama su 

pašnekovo pasiūlymais. 

Pokalbyje dalyvaujama 

tik su pašnekovo 

pagalba. 

Nuolat daroma 

elementarių klaidų, 

todėl dažnai sunku 

suprasti, kas norima 

pasakyti. 

Dėl tarties klaidų 

pašnekovui kartais 

tenka paprašyti 

pakartoti. 

 


