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										NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
2022 m. 6 klasė





						Klaipėdos„Versmės“progimnazija, apibendrinta mokyklos informacija

						Dalykas						Mokiniai, laikę testą				Mokiniai, nebaigę testo				Rezultato procentais vidurkis								Rezultato procentais vidurkis
(baigusiųjų visą testą)

						Viso mokykloje sprendė bent vieną testą						112				–				–								–

						Matematika						110				2				45.6								45.7

						Skaitymas						109				0				70.3								70.3





				Pagal veiklos sritį										Mokyklos rezultatų  procentais vidurkis				Mokyklos rezultatų  procentais vidurkis
(baigusiųjų visą testą)								Pagal kognityvinių gebėjimų grupę				Mokyklos rezultatų  procentais vidurkis		Mokyklos rezultatų  procentais vidurkis
(baigusiųjų visą testą)

				MATEMATIKA																						MATEMATIKA

				Statistika;										53.1				53.6								Žinios ir supratimas				59.0		59.3

				Skaičiai ir skaičiavimai										45.3				45.3								Supratimas ir žinių taikymas				38.0		38.2

				Reiškiniai, lygtys, nelygybės										49.6				49.5								Taikymai				32.1		32.2

				Geometrija, matai ir matavimai										43.8				43.9								Taikymas				46.4		46.2

				Problemų sprendimas										32.3				32.9								Aukštesnieji mąstymo gebėjimai				41.8		41.6

																										SKAITYMAS

																										Supratimas ir žinių taikymas				69.4		69.4

																										Aukštesnieji mąstymo gebėjimai				71.6		71.6





				Pagal teksto suvokimo aspektą										Mokyklos rezultatų  procentais vidurkis				Mokyklos rezultatų  procentais vidurkis
(baigusiųjų visą testą)								Pagal skaitomo teksto aspektą				Mokyklos rezultatų  procentais vidurkis		Mokyklos rezultatų  procentais vidurkis
(baigusiųjų visą testą)

				SKAITYMAS																						SKAITYMAS

				Teksto visuma ir detalės										71.9				71.9								Tiesioginės informacijos radimas				73.6		73.6

				Nuomonės / požiūriai										70.5				70.5								Tiesioginių išvadų darymas				70.2		70.2

				Veikėjai / objektai										71.7				71.7								Interpretavimas ir idėjų integravimas				70.0		70.0

				Teksto pobūdis ir kalbinė raiška										65.5				65.5								Teksto turinio, kalbos ir teksto elementų vertinimas				67.9		67.9
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M - 6a

								NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
2022 m. 6 klasė



				Klaipėdos„Versmės“progimnazija, 6a klasė

																Kognityvinių gebėjimų grupė										Veiklos sritis

				MATEMATIKA																																

				Mokinys / Mokinė						Surinkti taškai (iš maks.)		Rezultato procentinė dalis		Pastabos		Žinios ir supratimas		Supratimas ir žinių taikymas		Taikymai		Taikymas		Aukštesnieji mąstymo gebėjimai		Statistika;		Skaičiai ir skaičiavimai				Reiškiniai, lygtys, nelygybės		Geometrija, matai ir matavimai		Problemų sprendimas

				Paulius Andriulionis						23 (36)		63.9				71.4		–		–		64.3		50.0		100.0		57.1				55.6		71.4		66.7

				Milda Bakstytė						14 (36)		38.9				42.9		–		–		30.8		44.4		75.0		41.7				14.3		50.0		20.0

				Saulė Baužytė						19 (36)		52.8				64.3		–		–		50.0		37.5		33.3		42.9				77.8		42.9		66.7

				Izabelė Belich						23 (36)		63.9				78.6		–		–		64.3		37.5		66.7		57.1				66.7		71.4		66.7

				Gintautas Buda						13 (36)		36.1				–		38.5		29.4		–		50.0		50.0		33.3				57.1		25.0		0

				Augustas Bušnevas						13 (36)		36.1				42.9		–		–		46.2		11.1		0		50.0				42.9		37.5		20.0

				Arnas Černauskas						13 (36)		36.1				42.9		–		–		38.5		22.2		75.0		33.3				42.9		25.0		20.0

				Ainius Daukšas						23 (36)		63.9				42.9		–		–		69.2		88.9		50.0		83.3				42.9		50.0		80.0

				Ugnė Diržauskaitė						14 (36)		38.9				42.9		–		–		30.8		44.4		50.0		41.7				42.9		37.5		20.0

				Urtė Diržauskaitė						21 (36)		58.3				92.9		–		–		42.9		25.0		33.3		64.3				77.8		57.1		0

				Ernestas Janutis						21 (36)		58.3				50.0		–		–		69.2		55.6		75.0		58.3				57.1		50.0		60.0

				Goda Jokubynaitė						6 (36)		16.7				21.4		–		–		14.3		12.5		0		14.3				22.2		28.6		0

				Skajus Kazimieras						17 (36)		47.2				35.7		–		–		53.8		55.6		50.0		50.0				28.6		62.5		40.0

				Rytis Klišauskas						14 (36)		38.9				–		23.1		47.1		–		50.0		50.0		40.0				42.9		37.5		0

				Nikole Kucharzyszyn						16 (36)		44.4		Testo nebaigė		35.7		–		–		61.5		33.3		50.0		58.3				57.1		37.5		0

				Karolis Kuprys						24 (36)		66.7				–		76.9		58.8		–		66.7		75.0		66.7				71.4		62.5		50.0

				Šarūnas Liatukas						14 (36)		38.9				57.1		–		–		42.9		0		66.7		28.6				44.4		57.1		0

				Austėja Matulaitė						8 (36)		22.2				–		38.5		17.6		–		0		50.0		13.3				28.6		25.0		0

				Elinga Matulevičiūtė						17 (36)		47.2				57.1		–		–		23.1		66.7		75.0		66.7				14.3		37.5		40.0

				Austėja Moncevičiūtė						16 (36)		44.4				50.0		–		–		57.1		12.5		66.7		42.9				55.6		28.6		33.3

				Bernadeta Naujokaitė						17 (36)		47.2				42.9		–		–		53.8		44.4		50.0		58.3				28.6		62.5		20.0

				Emilis Ratkevičius						30 (36)		83.3				92.9		–		–		76.9		77.8		100.0		100.0				71.4		75.0		60.0

				Dovydas Rimkus						11 (36)		30.6				–		38.5		29.4		–		16.7		50.0		40.0				14.3		25.0		0

				Rusnė Saročkaitė						19 (36)		52.8				71.4		–		–		50.0		25.0		66.7		57.1				55.6		42.9		33.3

				Viltė Surblytė						14 (36)		38.9				71.4		–		–		21.4		12.5		33.3		42.9				55.6		28.6		0

				Ričardas Šakys						17 (36)		47.2				71.4		–		–		35.7		25.0		33.3		50.0				66.7		42.9		0

				Grėtė Znaidauskaitė						22 (36)		61.1				–		69.2		47.1		–		83.3		75.0		53.3				71.4		62.5		50.0

				Dominykas Žudys						14 (36)		38.9				–		46.2		35.3		–		33.3		50.0		40.0				57.1		25.0		0
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S - 6a

								NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
2022 m. 6 klasė



				Klaipėdos„Versmės“progimnazija, 6a klasė

																Kognityvinių gebėjimų grupė				Skaitomo teksto aspektas								Teksto suvokimo aspektas

				SKAITYMAS																																

				Mokinys / Mokinė						Surinkti taškai (iš maks.)		Rezultato procentinė dalis		Pastabos		Supratimas ir žinių taikymas		Aukštesnieji mąstymo gebėjimai		Tiesioginės informacijos radimas		Tiesioginių išvadų darymas		Interpretavimas ir idėjų integravimas		Teksto turinio, kalbos ir teksto elementų vertinimas		Teksto visuma ir detalės				Nuomonės / požiūriai		Veikėjai / objektai		Teksto pobūdis ir kalbinė raiška

				Paulius Andriulionis						21 (32)		65.6				63.2		69.2		75.0		77.8		40.0		80.0		66.7				60.0		50.0		85.7

				Milda Bakstytė						17 (32)		53.1				52.6		53.8		50.0		55.6		50.0		60.0		58.3				40.0		50.0		60.0

				Saulė Baužytė						23 (32)		71.9				68.4		76.9		62.5		88.9		60.0		80.0		66.7				80.0		75.0		71.4

				Izabelė Belich						26 (32)		81.3				78.9		84.6		87.5		77.8		80.0		80.0		75.0				100.0		87.5		71.4

				Gintautas Buda						25 (32)		78.1				81.8		70.0		83.3		100.0		90.0		44.4		75.0				60.0		88.9		83.3

				Augustas Bušnevas						22 (32)		68.8				63.2		76.9		62.5		77.8		60.0		80.0		58.3				80.0		70.0		80.0

				Arnas Černauskas						17 (32)		53.1				57.9		46.2		37.5		44.4		80.0		40.0		33.3				20.0		80.0		80.0

				Ainius Daukšas						18 (32)		56.3				57.9		53.8		75.0		55.6		40.0		60.0		58.3				20.0		60.0		80.0

				Ugnė Diržauskaitė						26 (32)		81.3				78.9		84.6		75.0		88.9		80.0		80.0		75.0				60.0		90.0		100.0

				Urtė Diržauskaitė						28 (32)		87.5				78.9		100.0		100.0		88.9		80.0		80.0		83.3				60.0		100.0		100.0

				Živilė Jakštė						20 (32)		62.5				63.2		61.5		50.0		55.6		80.0		60.0		58.3				60.0		70.0		60.0

				Ernestas Janutis						23 (32)		71.9				73.7		69.2		75.0		77.8		60.0		80.0		66.7				60.0		80.0		80.0

				Goda Jokubynaitė						19 (32)		59.4				57.9		61.5		62.5		77.8		20.0		100.0		58.3				80.0		37.5		71.4

				Skajus Kazimieras						19 (32)		59.4				63.2		53.8		62.5		66.7		60.0		40.0		41.7				60.0		80.0		60.0

				Rytis Klišauskas						26 (32)		81.3				86.4		70.0		83.3		71.4		90.0		77.8		75.0				100.0		88.9		66.7

				Nikole Kucharzyszyn						27 (32)		84.4				78.9		92.3		75.0		77.8		100.0		80.0		75.0				80.0		90.0		100.0

				Karolis Kuprys						22 (32)		68.8				68.2		70.0		66.7		57.1		70.0		77.8		75.0				60.0		77.8		50.0

				Šarūnas Liatukas						15 (32)		46.9				52.6		38.5		75.0		44.4		20.0		60.0		50.0				60.0		37.5		42.9

				Austėja Matulaitė						18 (32)		56.3				50.0		70.0		50.0		85.7		50.0		44.4		75.0				40.0		33.3		66.7

				Elinga Matulevičiūtė						17 (32)		53.1				47.4		61.5		62.5		33.3		60.0		60.0		50.0				60.0		60.0		40.0

				Austėja Moncevičiūtė						20 (32)		62.5				73.7		46.2		75.0		77.8		40.0		60.0		75.0				100.0		37.5		42.9

				Bernadeta Naujokaitė						24 (32)		75.0				68.4		84.6		62.5		77.8		80.0		80.0		58.3				80.0		80.0		100.0

				Emilis Ratkevičius						30 (32)		93.8				89.5		100.0		87.5		88.9		100.0		100.0		83.3				100.0		100.0		100.0

				Dovydas Rimkus						27 (32)		84.4				86.4		80.0		83.3		100.0		80.0		77.8		100.0				60.0		77.8		83.3

				Rusnė Saročkaitė						26 (32)		81.3				89.5		69.2		100.0		77.8		60.0		100.0		91.7				80.0		62.5		85.7

				Viltė Surblytė						18 (32)		56.3				52.6		61.5		62.5		55.6		50.0		60.0		66.7				80.0		50.0		28.6

				Ričardas Šakys						23 (32)		71.9				63.2		84.6		62.5		77.8		70.0		80.0		58.3				100.0		87.5		57.1

				Grėtė Znaidauskaitė						30 (32)		93.8				90.9		100.0		100.0		100.0		100.0		77.8		91.7				100.0		100.0		83.3

				Dominykas Žudys						22 (32)		68.8				68.2		70.0		50.0		71.4		80.0		66.7		83.3				80.0		55.6		50.0
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								NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
2022 m. 6 klasė



				Klaipėdos„Versmės“progimnazija, 6c klasė

																Kognityvinių gebėjimų grupė										Veiklos sritis

				MATEMATIKA																																

				Mokinys / Mokinė						Surinkti taškai (iš maks.)		Rezultato procentinė dalis		Pastabos		Žinios ir supratimas		Supratimas ir žinių taikymas		Taikymai		Taikymas		Aukštesnieji mąstymo gebėjimai		Statistika;		Skaičiai ir skaičiavimai				Reiškiniai, lygtys, nelygybės		Geometrija, matai ir matavimai		Problemų sprendimas

				Gabrielius Alonderis						14 (36)		38.9				–		46.2		41.2		–		16.7		50.0		46.7				28.6		37.5		0

				Paulius Anužis						7 (36)		19.4				14.3		–		–		21.4		25.0		0		28.6				33.3		0		0

				Kotryna Endriukaitytė						6 (36)		16.7				–		23.1		17.6		–		0		25.0		13.3				28.6		12.5		0

				Ravil Gafarov						21 (36)		58.3				50.0		–		–		53.8		77.8		75.0		66.7				42.9		50.0		60.0

				Kamilė Isajeva						10 (36)		27.8				28.6		–		–		21.4		37.5		0		28.6				33.3		14.3		66.7

				Matas Jakutis						19 (36)		52.8				50.0		–		–		71.4		25.0		33.3		64.3				66.7		42.9		0

				Vilius Kairys						18 (36)		50.0				50.0		–		–		53.8		44.4		75.0		41.7				71.4		50.0		20.0

				Edvardas Kazlauskas						18 (36)		50.0				64.3		–		–		57.1		12.5		66.7		50.0				55.6		57.1		0

				Gabija Kepišaitė						9 (36)		25.0				28.6		–		–		23.1		22.2		25.0		8.3				14.3		62.5		20.0

				Nerija Kuojaitė						6 (36)		16.7				–		7.7		29.4		–		0		25.0		26.7				14.3		0		0

				Martynas Litvinovas						18 (36)		50.0				78.6		–		–		42.9		12.5		66.7		35.7				77.8		57.1		0

				Jogaila Martinkus						2 (36)		5.6				–		0		5.9		–		16.7		0		13.3				0		0		0

				Rugilė Mažrimaitė						19 (36)		52.8				–		61.5		35.3		–		83.3		50.0		53.3				71.4		37.5		50.0

				Nandas Mendelis						35 (36)		97.2				92.9		–		–		100.0		100.0		100.0		100.0				88.9		100.0		100.0

				Estrėja Namajūnaitė						15 (36)		41.7				64.3		–		–		35.7		12.5		0		28.6				77.8		42.9		33.3

				Jonas Norvilas						18 (36)		50.0				50.0		–		–		57.1		37.5		100.0		35.7				66.7		42.9		33.3

				Vismantė Overlingaitė						10 (36)		27.8				35.7		–		–		28.6		12.5		33.3		28.6				22.2		28.6		33.3

				Linas Padervinskas						11 (36)		30.6				–		38.5		17.6		–		50.0		25.0		26.7				71.4		12.5		0

				Kornelija Paulauskaitė						13 (36)		36.1				–		23.1		35.3		–		66.7		50.0		33.3				28.6		37.5		50.0

				Fausta Petrikaitė						12 (36)		33.3				50.0		–		–		28.6		12.5		66.7		50.0				0		42.9		0

				Matas Pikelis						7 (36)		19.4				14.3		–		–		7.7		44.4		25.0		16.7				28.6		0		40.0

				Gretė Pranauskaitė						11 (36)		30.6				–		23.1		41.2		–		16.7		50.0		26.7				28.6		37.5		0

				Liepa Rakštytė						13 (36)		36.1				–		38.5		29.4		–		50.0		50.0		33.3				42.9		25.0		50.0

				Paulius Rozumeiko						11 (36)		30.6				42.9		–		–		38.5		0		50.0		25.0				42.9		37.5		0

				Aleksandra Starkutytė						10 (36)		27.8				–		30.8		23.5		–		33.3		25.0		13.3				57.1		25.0		50.0

				Augustas Vytuvis						11 (36)		30.6				–		30.8		17.6		–		66.7		50.0		20.0				57.1		12.5		50.0

				Simona Zdanavičiūtė						26 (36)		72.2				92.9		–		–		78.6		25.0		66.7		64.3				88.9		85.7		33.3

				Skaistė Žlibinaitė						10 (36)		27.8				35.7		–		–		30.8		11.1		50.0		33.3				28.6		25.0		0
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								NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
2022 m. 6 klasė



				Klaipėdos„Versmės“progimnazija, 6c klasė

																Kognityvinių gebėjimų grupė				Skaitomo teksto aspektas								Teksto suvokimo aspektas

				SKAITYMAS																																

				Mokinys / Mokinė						Surinkti taškai (iš maks.)		Rezultato procentinė dalis		Pastabos		Supratimas ir žinių taikymas		Aukštesnieji mąstymo gebėjimai		Tiesioginės informacijos radimas		Tiesioginių išvadų darymas		Interpretavimas ir idėjų integravimas		Teksto turinio, kalbos ir teksto elementų vertinimas		Teksto visuma ir detalės				Nuomonės / požiūriai		Veikėjai / objektai		Teksto pobūdis ir kalbinė raiška

				Gabrielius Alonderis						24 (32)		75.0				77.3		70.0		66.7		85.7		80.0		66.7		83.3				60.0		77.8		66.7

				Paulius Anužis						16 (32)		50.0				47.4		53.8		75.0		33.3		30.0		80.0		50.0				60.0		37.5		57.1

				Kotryna Endriukaitytė						16 (32)		50.0				59.1		30.0		83.3		42.9		50.0		33.3		50.0				80.0		55.6		16.7

				Ravil Gafarov						25 (32)		78.1				68.4		92.3		62.5		100.0		70.0		80.0		66.7				80.0		80.0		100.0

				Kamilė Isajeva						19 (32)		59.4				52.6		69.2		75.0		55.6		40.0		80.0		66.7				40.0		62.5		57.1

				Matas Jakutis						25 (32)		78.1				78.9		76.9		87.5		88.9		70.0		60.0		75.0				80.0		87.5		71.4

				Vilius Kairys						19 (32)		59.4				57.9		61.5		75.0		33.3		80.0		40.0		58.3				60.0		70.0		40.0

				Edvardas Kazlauskas						16 (32)		50.0				52.6		46.2		75.0		33.3		40.0		60.0		50.0				60.0		37.5		57.1

				Gabija Kepišaitė						13 (32)		40.6				42.1		38.5		37.5		55.6		40.0		20.0		41.7				40.0		40.0		40.0

				Nerija Kuojaitė						13 (32)		40.6				45.5		30.0		50.0		28.6		50.0		33.3		41.7				60.0		44.4		16.7

				Martynas Litvinovas						23 (32)		71.9				78.9		61.5		87.5		55.6		80.0		60.0		91.7				60.0		75.0		42.9

				Jogaila Martinkus						19 (32)		59.4				68.2		40.0		50.0		28.6		80.0		66.7		50.0				80.0		66.7		50.0

				Rugilė Mažrimaitė						25 (32)		78.1				81.8		70.0		83.3		85.7		80.0		66.7		91.7				60.0		77.8		66.7

				Nandas Mendelis						23 (32)		71.9				68.4		76.9		87.5		66.7		50.0		100.0		75.0				60.0		62.5		85.7

				Estrėja Namajūnaitė						21 (32)		65.6				78.9		46.2		87.5		88.9		40.0		40.0		83.3				60.0		50.0		57.1

				Jonas Norvilas						26 (32)		81.3				89.5		69.2		87.5		66.7		90.0		80.0		83.3				80.0		75.0		85.7

				Vismantė Overlingaitė						18 (32)		56.3				57.9		53.8		75.0		77.8		40.0		20.0		83.3				20.0		62.5		28.6

				Linas Padervinskas						23 (32)		71.9				68.2		80.0		66.7		71.4		80.0		66.7		66.7				100.0		66.7		66.7

				Kornelija Paulauskaitė						30 (32)		93.8				90.9		100.0		100.0		100.0		90.0		88.9		100.0				100.0		88.9		83.3

				Fausta Petrikaitė						25 (32)		78.1				63.2		100.0		87.5		77.8		70.0		80.0		75.0				60.0		100.0		71.4

				Matas Pikelis						20 (32)		62.5				52.6		76.9		62.5		55.6		70.0		60.0		50.0				60.0		60.0		100.0

				Gretė Pranauskaitė						23 (32)		71.9				72.7		70.0		66.7		57.1		80.0		77.8		75.0				100.0		66.7		50.0

				Liepa Rakštytė						31 (32)		96.9				95.5		100.0		100.0		100.0		90.0		100.0		100.0				100.0		88.9		100.0

				Paulius Rozumeiko						22 (32)		68.8				68.4		69.2		62.5		55.6		90.0		60.0		41.7				80.0		90.0		80.0

				Aleksandra Starkutytė						23 (32)		71.9				68.2		80.0		50.0		71.4		90.0		66.7		100.0				80.0		66.7		16.7

				Augustas Vytuvis						19 (32)		59.4				68.2		40.0		33.3		57.1		80.0		55.6		58.3				60.0		66.7		50.0

				Simona Zdanavičiūtė						26 (32)		81.3				84.2		76.9		100.0		77.8		80.0		60.0		91.7				40.0		87.5		85.7

				Skaistė Žlibinaitė						16 (32)		50.0				57.9		38.5		62.5		44.4		50.0		40.0		33.3				40.0		70.0		60.0
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M - 6b

								NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
2022 m. 6 klasė



				Klaipėdos„Versmės“progimnazija, 6b klasė

																Kognityvinių gebėjimų grupė										Veiklos sritis

				MATEMATIKA																																

				Mokinys / Mokinė						Surinkti taškai (iš maks.)		Rezultato procentinė dalis		Pastabos		Žinios ir supratimas		Supratimas ir žinių taikymas		Taikymai		Taikymas		Aukštesnieji mąstymo gebėjimai		Statistika;		Skaičiai ir skaičiavimai				Reiškiniai, lygtys, nelygybės		Geometrija, matai ir matavimai		Problemų sprendimas

				Tautvydas Čipkus						18 (36)		50.0				50.0		–		–		46.2		55.6		50.0		58.3				28.6		62.5		40.0

				Grantas Daškevičius						12 (36)		33.3				35.7		–		–		46.2		11.1		25.0		33.3				28.6		50.0		20.0

				Viltė Garbinaitė						15 (36)		41.7				42.9		–		–		38.5		44.4		25.0		58.3				14.3		50.0		40.0

				Martynas Giedra						23 (36)		63.9				78.6		–		–		64.3		37.5		66.7		64.3				66.7		57.1		66.7

				Gerda Gogoleva						14 (36)		38.9				57.1		–		–		35.7		12.5		33.3		35.7				44.4		42.9		33.3

				Džiugas Gončarovas						21 (36)		58.3				85.7		–		–		42.9		37.5		33.3		50.0				66.7		71.4		66.7

				Emilija Grigaliūnaitė						6 (36)		16.7				–		15.4		11.8		–		33.3		25.0		13.3				14.3		12.5		50.0

				Urtė Jonkutė						23 (36)		63.9				85.7		–		–		38.5		66.7		75.0		58.3				71.4		62.5		60.0

				Ugnė Jurevičiūtė						10 (36)		27.8				28.6		–		–		7.7		55.6		75.0		16.7				0		37.5		40.0

				Emilija Kibildaitė						19 (36)		52.8				–		61.5		41.2		–		66.7		50.0		66.7				42.9		37.5		50.0

				Egita Kivilytė						11 (36)		30.6				–		30.8		17.6		–		66.7		25.0		40.0				14.3		25.0		50.0

				Danutė Kondratovič						15 (36)		41.7				64.3		–		–		28.6		25.0		0		50.0				44.4		42.9		33.3

				Izabela Liniovaitė						20 (36)		55.6				71.4		–		–		50.0		37.5		33.3		57.1				66.7		57.1		33.3

				Emilija Mažutytė						15 (36)		41.7				–		46.2		29.4		–		66.7		50.0		33.3				71.4		25.0		50.0

				Laurynas Naruševičius						20 (36)		55.6				57.1		–		–		53.8		55.6		75.0		66.7				42.9		50.0		40.0

				Simonas Savickas						10 (36)		27.8				42.9		–		–		21.4		12.5		66.7		21.4				33.3		14.3		33.3

				Vytenis Stonkus						15 (36)		41.7				64.3		–		–		35.7		12.5		33.3		28.6				66.7		57.1		0

				Austėja Stupelytė						27 (36)		75.0				78.6		–		–		71.4		75.0		100.0		57.1				77.8		85.7		100.0

				Rugilė Šimkutė						14 (36)		38.9				–		38.5		35.3		–		50.0		50.0		40.0				28.6		37.5		50.0

				Saimonas Šiukšta						3 (36)		8.3				14.3		–		–		7.1		0		0		0				11.1		28.6		0

				Augustas Šivickas						12 (36)		33.3				21.4		–		–		38.5		44.4		25.0		25.0				28.6		37.5		60.0

				Dominykas Tirva						18 (36)		50.0				57.1		–		–		30.8		66.7		50.0		41.7				57.1		50.0		60.0

				Ervinas Trynkinas						12 (36)		33.3				–		38.5		29.4		–		33.3		75.0		26.7				42.9		25.0		0

				Eva Vaišvilaitė						13 (36)		36.1				50.0		–		–		23.1		33.3		50.0		50.0				14.3		50.0		0

				Dovydas Valaitis						10 (36)		27.8				28.6		–		–		23.1		33.3		50.0		16.7				42.9		37.5		0

				Simas Vaškevičius						10 (36)		27.8				35.7		–		–		28.6		12.5		66.7		28.6				22.2		28.6		0

				Paulina Verbilaitė						17 (36)		47.2				57.1		–		–		53.8		22.2		50.0		50.0				71.4		50.0		0

				Deilas Vitkauskas						14 (36)		38.9				–		30.8		35.3		–		66.7		75.0		46.7				28.6		25.0		0



&"Segoe UI,Regular"&8&P		




S - 6b

								NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
2022 m. 6 klasė



				Klaipėdos„Versmės“progimnazija, 6b klasė

																Kognityvinių gebėjimų grupė				Skaitomo teksto aspektas								Teksto suvokimo aspektas

				SKAITYMAS																																

				Mokinys / Mokinė						Surinkti taškai (iš maks.)		Rezultato procentinė dalis		Pastabos		Supratimas ir žinių taikymas		Aukštesnieji mąstymo gebėjimai		Tiesioginės informacijos radimas		Tiesioginių išvadų darymas		Interpretavimas ir idėjų integravimas		Teksto turinio, kalbos ir teksto elementų vertinimas		Teksto visuma ir detalės				Nuomonės / požiūriai		Veikėjai / objektai		Teksto pobūdis ir kalbinė raiška

				Grantas Daškevičius						17 (32)		53.1				57.9		46.2		87.5		66.7		30.0		20.0		75.0				20.0		40.0		60.0

				Viltė Garbinaitė						22 (32)		68.8				68.4		69.2		75.0		55.6		70.0		80.0		58.3				80.0		70.0		80.0

				Martynas Giedra						23 (32)		71.9				73.7		69.2		87.5		77.8		50.0		80.0		75.0				100.0		62.5		57.1

				Gerda Gogoleva						20 (32)		62.5				63.2		61.5		75.0		77.8		40.0		60.0		75.0				80.0		50.0		42.9

				Džiugas Gončarovas						16 (32)		50.0				47.4		53.8		50.0		66.7		40.0		40.0		50.0				60.0		50.0		42.9

				Emilija Grigaliūnaitė						25 (32)		78.1				86.4		60.0		66.7		57.1		100.0		77.8		83.3				80.0		88.9		50.0

				Urtė Jonkutė						27 (32)		84.4				89.5		76.9		87.5		88.9		80.0		80.0		83.3				80.0		80.0		100.0

				Ugnė Jurevičiūtė						18 (32)		56.3				57.9		53.8		75.0		33.3		70.0		40.0		58.3				40.0		60.0		60.0

				Emilija Kibildaitė						27 (32)		84.4				77.3		100.0		66.7		100.0		90.0		77.8		91.7				100.0		77.8		66.7

				Egita Kivilytė						25 (32)		78.1				77.3		80.0		83.3		71.4		90.0		66.7		83.3				100.0		77.8		50.0

				Danutė Kondratovič						21 (32)		65.6				57.9		76.9		75.0		55.6		50.0		100.0		58.3				80.0		75.0		57.1

				Agnė Laurinaitytė						21 (32)		65.6				63.2		69.2		50.0		88.9		60.0		60.0		58.3				80.0		70.0		60.0

				Izabela Liniovaitė						21 (32)		65.6				63.2		69.2		87.5		77.8		50.0		40.0		83.3				20.0		75.0		57.1

				Emilija Mažutytė						27 (32)		84.4				77.3		100.0		83.3		100.0		80.0		77.8		91.7				100.0		77.8		66.7

				Laurynas Naruševičius						20 (32)		62.5				68.4		53.8		75.0		55.6		80.0		20.0		50.0				40.0		80.0		80.0

				Simonas Savickas						13 (32)		40.6				47.4		30.8		62.5		22.2		40.0		40.0		50.0				20.0		25.0		57.1

				Vytenis Stonkus						21 (32)		65.6				68.4		61.5		75.0		66.7		70.0		40.0		83.3				0		75.0		71.4

				Austėja Stupelytė						23 (32)		71.9				73.7		69.2		75.0		66.7		60.0		100.0		75.0				80.0		62.5		71.4

				Rugilė Šimkutė						27 (32)		84.4				86.4		80.0		83.3		85.7		80.0		88.9		100.0				80.0		66.7		83.3

				Saimonas Šiukšta						11 (32)		34.4				36.8		30.8		12.5		33.3		50.0		40.0		33.3				40.0		37.5		28.6

				Augustas Šivickas						19 (32)		59.4				52.6		69.2		50.0		66.7		60.0		60.0		66.7				60.0		40.0		80.0

				Dominykas Tirva						24 (32)		75.0				73.7		76.9		100.0		66.7		70.0		60.0		83.3				80.0		70.0		60.0

				Ervinas Trynkinas						28 (32)		87.5				81.8		100.0		83.3		100.0		100.0		66.7		100.0				100.0		88.9		50.0

				Eva Vaišvilaitė						22 (32)		68.8				57.9		84.6		62.5		77.8		70.0		60.0		50.0				100.0		80.0		60.0

				Dovydas Valaitis						18 (32)		56.3				57.9		53.8		62.5		55.6		60.0		40.0		41.7				40.0		80.0		60.0

				Simas Vaškevičius						12 (32)		37.5				31.6		46.2		25.0		33.3		40.0		60.0		33.3				20.0		37.5		57.1

				Paulina Verbilaitė						30 (32)		93.8				94.7		92.3		87.5		88.9		100.0		100.0		83.3				100.0		100.0		100.0

				Deilas Vitkauskas						25 (32)		78.1				81.8		70.0		66.7		85.7		100.0		55.6		91.7				80.0		77.8		50.0
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								NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
2022 m. 6 klasė



				Klaipėdos„Versmės“progimnazija, 6k klasė

																Kognityvinių gebėjimų grupė										Veiklos sritis

				MATEMATIKA																																

				Mokinys / Mokinė						Surinkti taškai (iš maks.)		Rezultato procentinė dalis		Pastabos		Žinios ir supratimas		Supratimas ir žinių taikymas		Taikymai		Taikymas		Aukštesnieji mąstymo gebėjimai		Statistika;		Skaičiai ir skaičiavimai				Reiškiniai, lygtys, nelygybės		Geometrija, matai ir matavimai		Problemų sprendimas

				Giedrė Benetytė						25 (36)		69.4				78.6		–		–		64.3		62.5		100.0		50.0				88.9		71.4		66.7

				Kajus Bružas						13 (36)		36.1				42.9		–		–		38.5		22.2		50.0		50.0				14.3		50.0		0

				Austėja Burzdžiūtė						20 (36)		55.6				57.1		–		–		53.8		55.6		75.0		66.7				85.7		25.0		20.0

				Povilas Butkus						23 (36)		63.9				92.9		–		–		46.2		44.4		75.0		83.3				57.1		62.5		20.0

				Urtė Gedminaitė						10 (36)		27.8				–		23.1		29.4		–		33.3		75.0		13.3				28.6		37.5		0

				Augustas Grubliauskas						17 (36)		47.2				–		53.8		35.3		–		66.7		50.0		60.0				28.6		37.5		50.0

				Justina Jakubaitytė						13 (36)		36.1		Testo nebaigė		–		30.8		29.4		–		66.7		0		40.0				57.1		37.5		0

				Augustė Jokšaitė						22 (36)		61.1				85.7		–		–		64.3		12.5		100.0		57.1				77.8		57.1		0

				Kasparas Jonikaitis						24 (36)		66.7				92.9		–		–		35.7		75.0		66.7		50.0				88.9		57.1		100.0

				Vytė Kapočiūtė						17 (36)		47.2				–		30.8		41.2		–		100.0		50.0		46.7				42.9		37.5		100.0

				Titas Karimžanov						21 (36)		58.3				–		61.5		58.8		–		50.0		50.0		73.3				71.4		37.5		0

				Karina Kozun						19 (36)		52.8				–		53.8		41.2		–		83.3		50.0		60.0				57.1		37.5		50.0

				Benas Lizdenis						13 (36)		36.1				–		30.8		35.3		–		50.0		75.0		40.0				42.9		12.5		0

				Atas Matuzas						29 (36)		80.6				92.9		–		–		78.6		62.5		100.0		71.4				88.9		71.4		100.0

				Amelija Mitkutė						24 (36)		66.7				71.4		–		–		64.3		62.5		66.7		50.0				77.8		71.4		100.0

				Patrikas Paplauskas						25 (36)		69.4				78.6		–		–		64.3		62.5		100.0		50.0				77.8		71.4		100.0

				Agnė Petraitytė						16 (36)		44.4				–		46.2		35.3		–		66.7		75.0		53.3				42.9		25.0		0

				Eglė Piščikaitė						29 (36)		80.6				92.9		–		–		78.6		62.5		66.7		78.6				88.9		85.7		66.7

				Andrea Skudarnova						22 (36)		61.1				71.4		–		–		64.3		37.5		66.7		42.9				88.9		57.1		66.7

				Natali Starovoitovaitė						27 (36)		75.0				100.0		–		–		57.1		62.5		66.7		64.3				88.9		71.4		100.0

				Marta Šiaulytė						22 (36)		61.1				85.7		–		–		57.1		25.0		66.7		57.1				66.7		71.4		33.3

				Domas Vaitkus						14 (36)		38.9				–		46.2		29.4		–		50.0		50.0		33.3				42.9		50.0		0

				Domantas Varkulevičius						18 (36)		50.0				64.3		–		–		46.2		33.3		25.0		66.7				57.1		62.5		0

				Unė Vieliūtė						14 (36)		38.9				–		38.5		29.4		–		66.7		50.0		40.0				42.9		37.5		0

				Elena Visakavičiūtė						31 (36)		86.1				100.0		–		–		69.2		88.9		75.0		83.3				100.0		75.0		100.0

				Kotryna Zailskaitė						26 (36)		72.2				85.7		–		–		64.3		62.5		100.0		71.4				77.8		57.1		66.7
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S - 6k

								NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
2022 m. 6 klasė



				Klaipėdos„Versmės“progimnazija, 6k klasė

																Kognityvinių gebėjimų grupė				Skaitomo teksto aspektas								Teksto suvokimo aspektas

				SKAITYMAS																																

				Mokinys / Mokinė						Surinkti taškai (iš maks.)		Rezultato procentinė dalis		Pastabos		Supratimas ir žinių taikymas		Aukštesnieji mąstymo gebėjimai		Tiesioginės informacijos radimas		Tiesioginių išvadų darymas		Interpretavimas ir idėjų integravimas		Teksto turinio, kalbos ir teksto elementų vertinimas		Teksto visuma ir detalės				Nuomonės / požiūriai		Veikėjai / objektai		Teksto pobūdis ir kalbinė raiška

				Kajus Bružas						24 (32)		75.0				68.4		84.6		75.0		77.8		80.0		60.0		75.0				80.0		80.0		60.0

				Austėja Burzdžiūtė						25 (32)		78.1				73.7		84.6		87.5		66.7		70.0		100.0		75.0				60.0		80.0		100.0

				Povilas Butkus						26 (32)		81.3				73.7		92.3		87.5		55.6		90.0		100.0		66.7				100.0		90.0		80.0

				Urtė Gedminaitė						24 (32)		75.0				77.3		70.0		83.3		71.4		80.0		66.7		100.0				80.0		66.7		33.3

				Augustas Grubliauskas						25 (32)		78.1				77.3		80.0		66.7		100.0		90.0		55.6		91.7				80.0		66.7		66.7

				Justina Jakubaitytė						18 (32)		56.3				54.5		60.0		66.7		28.6		70.0		55.6		50.0				80.0		66.7		33.3

				Augustė Jokšaitė						24 (32)		75.0				57.9		100.0		75.0		66.7		70.0		100.0		66.7				80.0		100.0		57.1

				Kasparas Jonikaitis						26 (32)		81.3				84.2		76.9		100.0		66.7		90.0		60.0		91.7				60.0		100.0		57.1

				Vytė Kapočiūtė						28 (32)		87.5				86.4		90.0		100.0		85.7		90.0		77.8		100.0				100.0		88.9		50.0

				Titas Karimžanov						28 (32)		87.5				81.8		100.0		83.3		100.0		80.0		88.9		91.7				100.0		77.8		83.3

				Benas Lizdenis						21 (32)		65.6				68.2		60.0		50.0		71.4		90.0		44.4		66.7				80.0		66.7		50.0

				Atas Matuzas						25 (32)		78.1				78.9		76.9		87.5		66.7		90.0		60.0		91.7				80.0		100.0		28.6

				Amelija Mitkutė						24 (32)		75.0				63.2		92.3		87.5		66.7		70.0		80.0		83.3				60.0		87.5		57.1

				Patrikas Paplauskas						24 (32)		75.0				73.7		76.9		75.0		88.9		60.0		80.0		83.3				60.0		75.0		71.4

				Agnė Petraitytė						27 (32)		84.4				81.8		90.0		66.7		100.0		100.0		66.7		83.3				80.0		88.9		83.3

				Eglė Piščikaitė						27 (32)		84.4				78.9		92.3		100.0		77.8		70.0		100.0		91.7				80.0		87.5		71.4

				Andrea Skudarnova						27 (32)		84.4				78.9		92.3		87.5		66.7		100.0		80.0		83.3				80.0		87.5		85.7

				Natali Starovoitovaitė						30 (32)		93.8				89.5		100.0		75.0		100.0		100.0		100.0		91.7				100.0		100.0		85.7

				Marta Šiaulytė						22 (32)		68.8				73.7		61.5		87.5		55.6		60.0		80.0		75.0				40.0		62.5		85.7

				Domas Vaitkus						25 (32)		78.1				81.8		70.0		100.0		85.7		70.0		66.7		91.7				80.0		77.8		50.0

				Domantas Varkulevičius						20 (32)		62.5				52.6		76.9		50.0		66.7		70.0		60.0		41.7				80.0		70.0		80.0

				Unė Vieliūtė						25 (32)		78.1				72.7		90.0		83.3		85.7		70.0		77.8		100.0				100.0		55.6		50.0

				Elena Visakavičiūtė						29 (32)		90.6				84.2		100.0		87.5		88.9		90.0		100.0		83.3				100.0		90.0		100.0

				Kotryna Zailskaitė						28 (32)		87.5				78.9		100.0		100.0		66.7		90.0		100.0		83.3				100.0		100.0		71.4





&"Segoe UI,Regular"&8&P		




image1.png





Pagal veiklos sritį

Mokyklos 
rezultatų  

procentais 
vidurkis

Mokyklos rezultatų  
procentais vidurkis

(baigusiųjų visą testą)

MATEMATIKA

Statistika; 53,1 53,6

Skaičiai ir skaičiavimai 45,3 45,3

Reiškiniai, lygtys, nelygybės 49,6 49,5

Geometrija, matai ir matavimai 43,8 43,9

Problemų sprendimas 32,3 32,9



Pagal kognityvinių gebėjimų grupę

Mokyklos 
rezultatų  

procentais 
vidurkis

Mokyklos rezultatų  
procentais vidurkis

(baigusiųjų visą 
testą)

MATEMATIKA
Žinios ir supratimas 59,0 59,3
Supratimas ir žinių taikymas 38,0 38,2
Taikymai 32,1 32,2
Taikymas 46,4 46,2
Aukštesnieji mąstymo gebėjimai 41,8 41,6
SKAITYMAS
Supratimas ir žinių taikymas 69,4 69,4
Aukštesnieji mąstymo gebėjimai 71,6 71,6



Pagal teksto suvokimo aspektą Mokyklos rezultatų  
procentais vidurkis

Mokyklos rezultatų  
procentais vidurkis

(baigusiųjų visą testą)

SKAITYMAS
Teksto visuma ir detalės 71,9 71,9
Nuomonės / požiūriai 70,5 70,5
Veikėjai / objektai 71,7 71,7
Teksto pobūdis ir kalbinė raiška 65,5 65,5

Pagal skaitomo teksto aspektą Mokyklos rezultatų  
procentais vidurkis

Mokyklos rezultatų  
procentais vidurkis

(baigusiųjų visą testą)
SKAITYMAS
Tiesioginės informacijos radimas 73,6 73,6
Tiesioginių išvadų darymas 70,2 70,2
Interpretavimas ir idėjų integravimas 70,0 70,0
Teksto turinio, kalbos ir teksto elementų 
vertinimas 67,9 67,9



NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
2022 m. 8 klasė

Dalykas Mokiniai, laikę 
testą

Mokiniai, 
nebaigę testo

Rezultato 
procentais 
vidurkis

Rezultato 
procentais 
vidurkis

(baigusiųjų visą 
testą)

Viso mokykloje 
sprendė bent vieną 
testą

138 – – –

Gamtos mokslai 130 0 56,3 56,3
Matematika 132 2 44,5 44,7
Skaitymas 132 0 68,8 68,8
Socialiniai mokslai 128 0 55,4 55,4



Pagal veiklos sritį Mokyklos rezultatų  
procentais vidurkis

Mokyklos rezultatų  
procentais vidurkis

(baigusiųjų visą testą)
GAMTOS MOKSLAI
Fizikiniai reiškiniai 57,7 57,7
Gamtos tyrimai 62,0 62,0
Organizmai ir aplinka 50,7 50,7
Medžiagos ir jų kitimai 56,6 56,6
MATEMATIKA
Stochastika; 62,8 63,2
Skaičiai ir skaičiavimai 47,9 48,0
Reiškiniai, lygtys, nelygybės, sistemos, 
sąryšiai ir funkcijos 44,7 44,8

Geometrija, matai ir matavimai 40,2 40,4
Problemų sprendimas 35,1 35,3



Pagal veiklos sritį Mokyklos rezultatų  
procentais vidurkis

Mokyklos rezultatų  
procentais vidurkis

(baigusiųjų visą testą)

SOCIALINIAI MOKSLAI
Tyrimai ir interpretavimas 57,1 57,1
Istorinės raidos supratimas 55,8 55,8
Orientavimasis istoriniame laike ir 
geografinėje erdvėje 49,1 49,1

Bendrieji geografiniai dėsningumai ir jų 
modeliavimas 60,6 60,6

Visuomenės pažinimas 33,6 33,6



Pagal kognityvinių gebėjimų grupę Mokyklos rezultatų  
procentais vidurkis

Mokyklos rezultatų  
procentais vidurkis

(baigusiųjų visą testą)
GAMTOS MOKSLAI
Žinios ir supratimas 50,3 50,3
Taikymai 64,3 64,3
Aukštesnieji mąstymo gebėjimai 48,4 48,4
MATEMATIKA
Žinios ir supratimas 53,4 53,4
Taikymai 40,7 40,9
Aukštesnieji mąstymo gebėjimai 38,3 38,6
SKAITYMAS
Supratimas ir žinių taikymas 76,2 76,2
Aukštesnieji mąstymo gebėjimai 64,5 64,5
SOCIALINIAI MOKSLAI
Žinios ir supratimas 56,2 56,2
Taikymai 53,9 53,9
Aukštesnieji mąstymo gebėjimai 57,8 57,8



Pagal  

Mokyklos 
rezultatų  

procentais 
vidurkis

Mokyklos rezultatų  
procentais vidurkis

(baigusiųjų visą testą)

SKAITYMAS

Nuomonės / požiūrių supratimas 65,8 65,8

Teksto esmės supratimas 64,1 64,1

Teksto pobūdžio ir kalbinės raiškos supratimas 64,4 64,4

Teksto visumos ir detalių supratimas 61,0 61,0

Veikėjų charakterių supratimas 82,7 82,7



Pagal skaitomo teksto aspektą

Mokyklos 
rezultatų  

procentais 
vidurkis

Mokyklos rezultatų  
procentais vidurkis

(baigusiųjų visą 
testą)

SKAITYMAS

Tiesioginės informacijos radimas 83,2 83,2

Tiesioginių išvadų darymas 71,0 71,0

Interpretavimas ir idėjų integravimas 57,5 57,5
Teksto turinio, kalbos ir teksto elementų 
vertinimas 68,8 68,8



Rekomendacijos
Planuojant ugdymo turinį, didesnį dėmesį skirti

•Problemų sprendimui
•Taikymui
•Teksto vertinimui ir interpretavimui, kalbinei 
raiškai

•Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymui
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