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MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 
MUZIKOS IR SPECIALIZUOTO MUZIKOS UGDYMO DALYKŲ  

1 - IV klasėse 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi Panevėžio Vytauto Mikalausko menų 
gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo muzikos dalykų tvarkos aprašu (toliau - tvarkos aprašu) 
parengtu vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, 2016 m. balandžio 14 
d. pakeitimais, patvirtintais įsakymu Nr. V-325, 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442, Specializuoto ugdymo krypties (muzikinio 
ugdymo dalies) programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. 
liepos 12 d. įsakymu Nr. V-655. 

2. Tvarkos apraše aptariami  vertinimo tikslai ir uždaviniai, nuostatos ir principai, vertinimo būdai, 
vertinimas ugdymo procese ir baigus programą, įvertinimų fiksavimas, tėvų (globėjų/ rūpintojų) 
informavimo tvarka. 
 

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

3. Vertinimo tikslai: 
3.1.Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, ugdyti mokinių dalykines ir bendrąsias 

kompetencijas. 
3.2. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip kūrybingai asmenybei; 
3.3. Įvertinti mokytojo ir gimnazijos darbo sėkmę ir priimti pagrįstus sprendimus. 
3.4. Stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ir gimnazijos. 
4. Vertinimo uždaviniai:  
4.1. Stebint mokinių pažangą ir vertinant jų pasiekimus, įžvelgti problemas ir teikti 

reikiamą pagalbą; 
4.2. Padėti mokiniui įsivertinti save: stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo pasiekimų 

lygmenį; 
4.3. Skatinti mokinius įsivertinti mokymosi sėkmingumą, siekiant meninės profesinės karjeros; 
4.4. Plėtoti mokytojo didaktinę kompetenciją, įžvelgiant mokinio ugdymosi galimybes, nustatant 

mokymosi spragas, diferencijuojant ir personalizuojant ugdymo turinį; 
4.5. Suteikti tėvams (globėjams/rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi; 

 
III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 
5. Vertinimo nuostatos: 
5.1. Vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsniais, psichologiniais ypatumais, individualiais mokinio 

poreikiais. 
5.2. Vertinama tai, kas buvo numatyta ugdymo procese: mokinių žinios ir supratimas, dalyko 

gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, bendrieji gebėjimai. 
6. Vertinimo principai: 
6.1. Pozityvumas - vertinama tai, ko mokinys jau yra išmokęs, nurodomos mokymosi spragos, 

padedama jas ištaisyti; 
6.2. Pagrįstumas - informacija apie ugdymosi pasiekimus yra orientuota į kiekvieno mokinio 

individualią pažangą, bei atitinkamos klasės mokinių pasiekimų lygių požymius, vertinimas pritaikomas 
pagal mokinių pasiekimus ir daromą pažangą. 

6.3. Informatyvumas - taikomi šiuolaikiniai vertinimo informacijos pateikimo būdai (įrašai 
elektroniniame dienyne ir kt.) 

6.4. Aiškumas (atvirumas) ir skaidrumas - su mokiniais aptariami vertinimo kriterijai ir 
procedūros. 



 
IV. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO BŪDAI 

 
7. Gimnazijoje taikome šiuos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdus: 
7.1. Formuojamąjį vertinimą, kuriuo paskirtis – padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti 

grįžtamąjį ryšį, stebėti daromą pažangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio pasiekimus. 
Skatiname mokinius mokytis analizuoti pasiekimus, sudarome galimybes mokiniams ir mokytojams 
bendradarbiauti (kiekvieną pamoką). 

7.2. Diagnostinį vertinimą, kuriuo nustatomi mokinio pasiekimai ir pažanga, kad būtų galima 
tikslingai planuoti tolesnį mokymąsi, suteikti mokymosi pagalbą sunkumams įveikti. Mokinio pasiekimų 
diagnostinis vertinimas mokykloje atliekamas reguliariai, pagal aiškius vertinimo kriterijus. Gauta 
informacija remiamasi analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi 
tikslus. 

7.3. Apibendrinamąjį vertinimą, kurį naudojame baigus programą. Jo rezultatai patvirtina 
mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje (uždari koncertai, egzaminai). Apibendrinamasis 
vertinimas atliekamas pusmečio ir metų pabaigoje, mokinio pasiekimus įvertinant lygiais pagal Specializuoto 
ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programų) 
muzikos ugdymo dalyje aprašytus lygių požymius: A - aukštesnysis, P - pagrindinis, Pt - patenkinamas ar 
įvertinami 10 balų sistemos pažymiais. 

8. Idiografinį vertinimą (individualios pažangos) taikome 1-4 klasių mokiniams, pagal kurį 
lyginant dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniais, stebima ir vertinama mokinio pažanga 
apibendrinant trumpais komentarais žodžiu individualiai ir klasės mokinių meninių pasiekimų aptarimuose. 

9. Vertinimas grupinėse pamokose numatytas ilgalaikių dalykų planuose. 
 

V. MOKINIŲ ŽINIŲ, GEBĖJIMŲ IR ĮGŪDŽIŲ VERTINIMAS 
 

10. Mokinių vertinimo informacija apie tai, kaip mokiniams sekasi, renkama formaliojo ir 
neformaliojo stebėjimo būdu, rengiant mokinių uždarus koncertus, atsiskaitymus, atliekant diagnostinio 
vertinimo užduotis, naudojantis koncertų ir konkursų metu pasiektais rezultatais.  

11. 1-4 kl. mokinių mokymosi rezultatai apibendrinami trumpais komentarais individualiai su 
mokiniais. Mokiniams pateikiami apibendrinti klasės mokinių muzikos dalykų pasiekimai po atsiskaitymų ar 
egzaminų. 
                 11.1. Mokinių pasiekimai įvertinami pagal specializuoto ugdymo programoje numatytus muzikos 
dalykų vertinimo lygius. Vertinama pagal apibendrintus patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų 
lygių požymių aprašus ir gimnazijos direktoriaus patvirtintais muzikos dalykų vertinimo kriterijais. Įrašai 
daromi elektroniniame dienyne. 
                 11.2. Pasibaigus pusmečiui elektroniniame dienyne informuojama, kokio pasiekimų lygio 
požymius atitinka, naudojant sutrumpinimus: aukštesnįjį (A), pagrindinį (P), patenkinamą (Pt). 

12. 5-IV klasių mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema, vadovaujantis Specializuoto 
ugdymo krypties programoje pateikiamais muzikos dalykų apibendrintais patenkinamo, pagrindinio ir 
aukštesniojo pasiekimų lygių požymių aprašais ir direktoriaus patvirtintais muzikos dalykų vertinimo 
kriterijais. 

13. Pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos I-ąją dalį mokiniui skiriamas 2 
mėnesių adaptacinis laikotarpis. Pirmąjį mėnesį mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami, 
kontroliniais darbais netikrinami. Mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo metodus, siekdamas 
išsiaiškinti mokinių ugdymosi pasiekimus. Antrąjį mėnesį mokiniai nepatenkinamais pažymiais nevertinami. 

14. Naujai atvykusiems mokiniams į 6-III klases skiriamas 1 mėn. adaptacinis laikotarpis - 
mokinių pažanga ir pasiekimai nepatenkinamais pažymiais nevertinami. Mokytojas taiko individualius 
mokinių pažinimo metodus, siekdamas išsiaiškinti mokinių ugdymosi pasiekimus. 

15. Apie kontrolinį darbą 5-IV klasėse mokytojas turi informuoti mokinius ne vėliau kaip prieš 
savaitę, laikydamasis bendro klasės kontrolinių darbų grafiko. 

16. Už neatliktą numatytą vertinimo užduotį (neparašytą kontrolinį, savarankišką darbą, 
neatsiskaičius kūrinių) dėl svarbių priežasčių, mokiniai turi atsiskaityti mokytojo ir mokinio sutartu laiku per 
2 savaites, jeigu per pusmetį mokinys nepademonstravo pasiekimų, neatsiskaitė numatytos programos, 
Specializuoto ugdymo krypties programoje, jo pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos 
įvertinimui „labai blogai“; 

17. Sėkmingas mokinio dalyvavimas konkursuose, festivaliuose ar koncertuose įvertinamas 
aukštesniuoju pasiekimų lygiu. 

18. Vertinimas mokantis pasirenkamus dalykus ar dalykų modulius: 
18.1.Pasirenkamų dalykų mokymosi pasiekimai vertinami pažymiu 10 balų sistema ir vedami 

pusmečiai.  
18.2. Mokinys, individualiame ugdymo plane pasirinkęs dalyką - muzikos instrumentas, 



atitinkantį jo atlikėjo raišką, pažymiu nevertinamas, pusmečio pabaigose vertinamas įrašais „įskaityta“, 
„neįskaityta“; 

18.3. Mokinys, individualiame ugdymo plane pasirinkęs dalyką - muzikos instrumentas, 
neatitinkantį jo atlikėjo raišką, bet norintis plėtoti muzikines kompetencijas, vertinamas pažymiu. 

18.4. Dalykų modulių mokymosi pasiekimai vertinami pažymiu, pasibaigus pusmečiui pažymiai 
perkeliami iš modulio į dalyką ( įvertinimai įskaitomi į atitinkamo dalyko pasiekimų įvertinimą). 

18.5. Dalykų moduliai pusmečiuose vertinami įrašais „įskaityta“, „neįskaityta“; 
19. Jei dalyko mokytojas taiko savo vertinimo sistemoje kaupiamuosius balus, su jo turiniu 

supažindina mokinius. 
20. Minimalus per pusmetį gaunamų pažymių skaičius ne mažesnis nei 4, jei 2 sav. val. ir 3, jei 1 

sav. val.  
21. Pusmečio ir metinis pažymys vedamas mokinio naudai, pavyzdžiui 6+7 = 13:2 = 6,5 = 7                 

(galutinis įvertinimas).  
22. Dalykų atsiskaitymai:  
22.1. Kontrolinis darbas. 
22.2. Savarankiškas darbas. 
22.3. Apklausa raštu arba žodžiu. 
22.4. Projektinis darbas. 
22.5. Uždaras koncertas. 
22.6. Egzaminas. 
23. Apie individualių dalykų atsiskaitymus ir egzaminus mokytojai informuoja mokinius mokslo 

metų pradžioje. 
24. Mokymosi rezultatai vertinami egzaminu, pagal nuorodas, esančias gimnazijos ugdymo plane: 
24.1. Egzaminų grafikus direktoriaus pavaduotoja pateikia ne vėliau kaip prieš mėnesį iki 

egzamino. 
24.2. Egzaminų rezultatai fiksuojami egzaminų protokoluose ir įrašomi į elektroninį dienyną po 

metinio įvertinimo. 
25. Nuolat tobulinama vertinimo sistema, atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės pasiūlymus ir 

ŠMM dokumentus. 
26. Dalykų vertinimo kriterijai pridedami ( priedai Nr. 1,2,3,4,5,6) 

 
VI. TĖVŲ/ GLOBĖJŲ/ RŪPINTOJŲ INFORMAVIMAS 

 
27. Tėvams/globėjams/rūpintojams informacija apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus yra pateikiama 

pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą Tėvų/globėjų/rūpintojų informavimo tvarką. 
28. 5 klasių mokinių tėvus/globėjus/rūpintojus per pirmąjį susirinkimą klasės vadovas informuoja 

apie vertinimą adaptaciniu laikotarpiu. 
29. 1-IV klasių muzikiniai dalykai vertinami elektroniniame dienyne, ten tėvai/globėjai/rūpintojai 

gali rasti informaciją apie mokinių pasiekimus, namų darbų užduotis, pastabas, lankomumą. 
30. Meninių kolektyvų pasiekimai vertinami popieriniuose dienynuose (darbui su grupe). 

Pasibaigus pusmečiui, mokslo metams, pusmečiai įrašomi elektroniniame dienyne, kad 
tėvai/globėjai/rūpintojai galėtų susipažinti su pusmečių ir visų mokslo metų rezultatais. 
 

___________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.1 

 
 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 
 

Muzikos teorinių dalykų (muzikos pažinimo) 
3-4 klasių mokinių vertinimo kriterijai 

 
Lygiai Pasiekimai 

 
Aukštesnysis Klausydamasis muzikos kūrinių, pasako autorių ir kūrinio pavadinimą, apibūdina 

muzikos išraiškos priemones. Vaizdingai aiškina muzikos kūrinio poveikį. Aiškiai reiškia 
savo mintis, tikslingai vartoja žinomas sąvokas. 
Noriai ir dažnai lankosi kultūriniuose renginiuose. 

Pagrindinis Beveik visada skiria ir apibūdina garso tembrą, dinamiką, nuotaiką, charakterį, kūrinį 
atliekančius instrumentus. Paaiškina šiuos muzikinius terminus.  
Atpažįsta ir pasako, kokius muzikos kūrinius išklausė, darydamas nedaug klaidų. 
Dalyvauja mokyklinėje ir užklasinėje kultūrinėje veikloje. Lankosi koncertuose. Išvardija 
žymiausias koncertų erdves savo mieste ir Lietuvoje. 

Patenkinamas 
 

Klausydamasis muzikos kūrinių, nurodo kūrinio rūšį pagal atlikėjus, žanrą, darydamas 
pusę ir daugiau klaidų. Ne visada teisingai apibūdina aiškiai girdimas muzikos išraiškos 
priemones. 
Retailanko mokytojo rekomenduotus koncertus. Savais žodžiais apibūdina girdėtą 
muziką, atsako į nukreipiančius klausimus. 

Nepatenkinamas Negeba apibūdinti aiškiai girdimų muzikos išraiškos priemonių. Neatpažįsta ir neįvardija, 
kokius kūrinius išklausė. Nelanko koncertų. Negeba savais žodžiais apibūdinti girdėtą 
muziką. 

 

  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.1 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
Muzikos teorinių dalykų (solfedžio) 

mokinių vertinimo kriterijai (1-4 klasė) 
 

Lygis Pasiekimai 

Aukštesnysis Tiksliai ir išraiškingai atlieka įvairius ritminius darinius paprastaisiais metrais. 
Improvizuodamas naudoja prieštaktį ir užtaktį. 
Tiksliai ir muzikaliai intonuoja dermės laipsnius mažoro ir minoro tonacijomis, kanonus, 
didesnės apimties intervalus. Teisingai įvertina savo ir kitų intonavimo kokybę. 
Tiksliai klausa atpažįsta ir užrašo kai kuriuos muzikos kalbos elementus ir dermės 
laipsnius mažoro ir minoro tonacijomis. Tiksliai užrašo melodinius ir ritminius diktantus. 
Geba susikaupęs išklausyti skambantį muzikos kūrinį. 

Pagrindinis Tiksliai atlieka įvairius ritminius darinius paprastais metrais, teisingai naudoja garso 
trukmių pavadinimus, prieštakčio ir užtakčio sąvokas. Išlaiko pastovų tempą. 
Gerai intonuoja dermės laipsnius mažoro ir minoro tonacijomis, vienbalses melodijas, 
tiksliai intonuoja siauresnės apimties intervalus. Pastebi savo intonavimo klaidas. 
Gerai klausa atpažįsta ir užrašo kai kuriuos muzikos kalbos elementus ir dermės laipsnius 
mažoro ir minoro tonacijomis. Gana tiksliai užrašo melodinius ir ritminius diktantus. Geba 
susikaupęs išklausyti skambantį muzikos kūrinį. 

Patenkinamas Atlieka elementarius ritminius darinius paprastais metrais. Ritmuoja išlaikydamas duotą 
tempą. 
Patenkinamai intonuoja dermės laipsnius mažoro ir minoro tonacijomis, vienbalses 
melodijas. Kai jam padeda, solfedžiuodamas ir dainuodamas išlaiko duotą tempą. 

Klausa atpažįsta ir užrašo kai kuriuos muzikos kalbos elementus ir dermės 
laipsnius mažoro ir minoro tonacijomis. 

Geba susikaupęs išklausyti skambantį muzikos kūrinį. 
Nepatenkinamas Neatlieka elementarių ritminių darinių, neišlaiko tempo. 

Neintonuoja dermės laipsnių, vienbalsių melodijų. 
Sunkiai sukaupia dėmesį skambant muzikos kūriniui.  

 
 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.1 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
Muzikos teorinių dalykų (solfedžio) 

vertinimo kriterijai (5 – 6 klasė) 
 

Lygis 
Balai 

(pažymys) 
Pasiekimai 

Aukštesnysis 10 
 

Puikiai  solfedžiuoja savarankiškai paruoštus pratimus.    
Tiksliai ir išraiškingai intonuoja intervalus mažoro ir minoro tonacijomis, nuo garso 
sudaro ir intonuoja intervalus ir akordus. Tiksliai ir išraiškingai atlieka įvairius 
ritminius darinius sudėtiniais metrais, melodijai pritaiko nepasikartojantį ritmą, kurį 
sudaro skirtingos ritminės formulės. Tiksliai klausa atpažįsta, analizuoja ir užrašo 
visus paprastuosius melodinius ir harmoninius intervalus, atpažįsta periodo ir 
sudėtingesnes formas, be muzikinio konteksto atpažįsta tetrachordus, atpažįsta 
pagrindinių funkcijų akordus. 

9 Labai gerai solfedžiuoja savarankiškai paruoštus pratimus. Labai gerai intonuoja 
intervalus mažoro ir minoro tonacijomis, nuo garso sudaro ir intonuoja intervalus ir 
akordus. Labai gerai atlieka įvairius ritminius darinius sudėtiniais metrais, melodijai 
pritaiko nepasikartojantį ritmą, kurį sudaro skirtingos ritminės formulės. Labai gerai 
atpažįsta, analizuoja ir užrašo visus paprastuosius melodinius ir harmoninius 
intervalus, atpažįsta periodo ir sudėtingesnes formas, be muzikinio konteksto 
atpažįsta tetrachordus, atpažįsta pagrindinių funkcijų akordus. Užrašant muzikos 
kalbos elementus, akordų junginius ir melodijas padaroma 1 – 2 klaidas. 

Pagrindinis 8 Gerai solfedžiuoja savarankiškai paruoštus pratimus. Tiksliai intonuoja intervalus 
mažoro ir minoro tonacijomis, nuo garso sudaro ir intonuoja visus reikalaujamus 
intervalus. Gerai atlieka įvairius ritminius darinius sudėtiniais metrais, melodijai 
pritaiko ostinatinį ritmą. Gerai klausa atpažįsta, analizuoja ir užrašo visus 
paprastuosius melodinius ir harmoninius intervalus, atpažįsta periodo formą, be 
muzikinio konteksto atpažįsta tetrachordus. Užrašant muzikos kalbos elementus, 
akordų junginius ir melodijas padaroma 3 – 4 klaidos. 

7 Pakankamai gerai solfedžiuoja savarankiškai paruoštus pratimus. Pakankamai gerai 
intonuoja intervalus mažoro ir minoro tonacijomis, nuo garso sudaro ir intonuoja 
visus reikalaujamus intervalus. Pakankamai gerai atlieka įvairius ritminius darinius 
sudėtiniais metrais, melodijai pritaiko ostinatinį ritmą. Klausa atpažįsta, analizuoja 
ir užrašo visus paprastuosius melodinius ir harmoninius intervalus, atpažįsta periodo 
formą, be muzikinio konteksto atpažįsta tetrachordus. Užrašant muzikos kalbos 
elementus, akordų junginius ir melodijas padaroma 5 – 6 klaidos. 

6 Pakankamai gerai solfedžiuoja savarankiškai paruoštus pratimus. Pakankamai gerai 
intonuoja intervalus mažoro ir minoro tonacijomis, nuo garso sudaro ir intonuoja 
visus reikalaujamus intervalus. Pakankamai gerai atlieka įvairius ritminius darinius 
sudėtiniais metrais, melodijai pritaiko ostinatinį ritmą. Klausa atpažįsta, analizuoja 
ir užrašo visus paprastuosius melodinius ir harmoninius intervalus, atpažįsta periodo 
formą, be muzikinio konteksto atpažįsta tetrachordus. Užrašant muzikos kalbos 
elementus, akordų junginius ir melodijas padaroma 7 – 8 klaidos. 

Patenkinamas 
 

5 Pakankamai silpnai solfedžiuoja savarankiškai paruoštus pratimus. Intonuoja 
intervalus mažoro ir minoro tonacijomis, bet ne visada tiksliai. Iš dalies tiksliai 
atlieka įvairius ritminius darinius sudėtiniais metrais. Užrašant muzikos kalbos 
elementus, akordų junginius ir melodijas padaroma 10 klaidų. 

4 Labai silpnai solfedžiuoja savarankiškai paruoštus pratimus. Intonuoja intervalus 
mažoro ir minoro tonacijomis, bet ne visada tiksliai. Iš dalies tiksliai atlieka įvairius 
ritminius darinius sudėtiniais metrais. Užrašant muzikos kalbos elementus, akordų 
junginius ir melodijas padaroma 12 klaidų. 

Nepatenkinamas 3, 2, 1 Neatlieka pratimų, neintonuoja muzikos rašto elementų, neatlieka ritminių užduočių,  
neužrašo melodijos ir muzikos kalbos elementų. 

 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.1 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
Muzikos teorinių dalykų (solfedžio) 

vertinimo kriterijai (7 – 8 klasė) 
 

Lygis 
Balai 

(pažymys) 
Pasiekimai 

Aukštesnysis 10 
 

Puikiai, muzikaliai solfedžiuoja savarankiškai paruoštus pratimus. Tiksliai ir 
išraiškingai intonuoja intervalus ir akordus mažoro ir minoro tonacijomis, 
nuo garso tiksliai intonuoja intervalus, kvintakordus, D7; muzikiniame 
kontekste intonuoja šalutinių laipsnių kvintakordus. Tiksliai ir išraiškingai 
atlieka ir atpažįsta įvairius ritminius darinius mišriais metrais, melodijoms 
pritaiko įvairų ritminį piešinį. 
Tiksliai klausa atpažįsta, analizuoja, užrašo intervalus ir akordus bei senųjų 
(diatoninių)  dermių garsaeilius, užrašo vienbalses melodijas su 
neakordiniais garsais, nesudėtingas dvibalses melodijas su melodiniais 
šuoliais, taisyklingai grupuoja natas visais metrais. 

9 Labai gerai solfedžiuoja savarankiškai paruoštus pratimus. Labai gerai ir 
išraiškingai intonuoja intervalus ir akordus mažoro ir minoro tonacijomis, 
nuo garso tiksliai intonuoja intervalus, kvintakordus, D7; muzikiniame 
kontekste intonuoja šalutinių laipsnių kvintakordus. Labai gerai ir 
išraiškingai atlieka ir atpažįsta įvairius ritminius darinius mišriais metrais, 
melodijoms pritaiko įvairų ritminį piešinį. Labai gerai klausa atpažįsta, 
analizuoja, užrašo intervalus ir akordus bei senųjų (diatoninių)  dermių 
garsaeilius, užrašo vienbalses melodijas su neakordiniais garsais, 
nesudėtingas dvibalses melodijas su melodiniais šuoliais, taisyklingai 
grupuoja natas visais metrais. 
Užrašant muzikos kalbos elementus, akordų junginius ir melodijas padaroma 
1 – 2 klaidas.  

Pagrindinis 8 Gerai solfedžiuoja savarankiškai paruoštus pratimus. Gerai intonuoja 
intervalus ir akordus mažoro ir minoro tonacijomis, nuo garso dainuoja 
intervalus, kvintakordus, D7.Gerai atlieka ir atpažįsta įvairius ritminius 
darinius mišriais metrais, melodijoms pritaiko ostinatinį ritminį piešinį. 
Klausa atpažįsta, išvardija, analizuoja, užrašo intervalus ir akordus bei 
senųjų (diatoninių) dermių garsaeilius. Be klaidų užrašo vienbalses 
melodijas su neakordiniais garsais, nesudėtingas dvibalses melodijas. 
Užrašant muzikos kalbos elementus, akordų junginius ir melodijas padaroma 
3 – 4 klaidos. 

7 Pakankamai gerai solfedžiuoja savarankiškai paruoštus pratimus. 
Pakankamai gerai intonuoja intervalus ir akordus mažoro ir minoro 
tonacijomis, nuo garso dainuoja intervalus, kvintakordus, D7.Pakankamai 
gerai atlieka ir atpažįsta įvairius ritminius darinius mišriais metrais, 
melodijoms pritaiko ostinatinį ritminį piešinį. Klausa atpažįsta, išvardija, 
analizuoja, užrašo intervalus ir akordus bei senųjų (diatoninių) dermių 
garsaeilius. Be klaidų užrašo vienbalses melodijas su neakordiniais garsais, 
nesudėtingas dvibalses melodijas. Užrašant muzikos kalbos elementus, 
akordų junginius ir melodijas padaroma 5 – 6 klaidos. 

6 Pakankamai solfedžiuoja savarankiškai paruoštus pratimus. Pakankamai 
intonuoja intervalus ir akordus mažoro ir minoro tonacijomis, nuo garso 
dainuoja intervalus, kvintakordus, D7.Pakankamai atlieka ir atpažįsta įvairius 
ritminius darinius mišriuose metruose, melodijoms pritaiko ostinatinį ritminį 
piešinį. Klausa atpažįsta, išvardija, analizuoja, užrašo intervalus ir akordus 
bei senųjų (diatoninių) dermių garsaeilius. Be klaidų užrašo vienbalses 
melodijas su neakordiniais garsais, nesudėtingas dvibalses melodijas. 
Užrašant muzikos kalbos elementus, akordų junginius ir melodijas padaroma 
7 – 8 klaidos. 



Patenkinamas 
 

5 Silpnai solfedžiuoja savarankiškai paruoštus pratimus. Iš dalies tiksliai 
intonuoja intervalus ir akordus mažoro ir minoro tonacijomis. Iš dalies 
tiksliai atlieka ir atpažįsta ritminius darinius pagal turinio apimtis. Nustato 
metro pasikeitimus. Klausa atpažįsta, analizuoja, užrašo kai kuriuos  
intervalus ir akordus, senųjų (diatoninių) dermių garsaeilius, užrašo trumpas, 
vienbalses ir dvibalses nesudėtingas melodijas. 
Užrašant muzikos kalbos elementus, akordų junginius ir melodijas padaroma 
10 klaidų. 

4 Labai silpnai solfedžiuoja savarankiškai paruoštus pratimus. Labai silpnai 
intonuoja intervalus ir akordus mažoro ir minoro tonacijomis. Labai silpnai 
atlieka ir atpažįsta ritminius darinius pagal turinio apimtis. Nustato metro 
pasikeitimus. Klausa atpažįsta, analizuoja, užrašo kai kuriuos  intervalus ir 
akordus, senųjų (diatoninių) dermių garsaeilius, užrašo trumpas, vienbalses 
ir dvibalses nesudėtingas melodijas. Užrašant muzikos kalbos elementus, 
akordų junginius ir melodijas padaroma 12 klaidų. 

Nepatenkinamas 3, 2, 1 Neatlieka pratimų, neintonuoja muzikos rašto elementų, neužrašo melodijos 
ir muzikos kalbos elementų. 

 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.1 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
Muzikos teorinių dalykų (solfedžio) 

vertinimo kriterijai (I – II klasė) 
 

Lygis 
Balai 

(pažymys) 
Pasiekimai 

Aukštesnysis 10 
 

Puikiai, be intonacinių ir ritminių klaidų, muzikaliai solfedžiuoja 
savarankiškai paruoštus pratimus. Taisyklingai grupuoja natas, tiksliai ir 
išraiškingai atlieka visus metroritminius darinius. Laisvai, meniškai ir 
stilingai solfedžiuoja vienbalsius ir dvibalsius pratimus. Nepriekaištingai 
intonuoja muzikos rašto elementus. Be klaidų užrašo muzikos kalbos 
elementus, akordų junginius ir melodijas. Puikiai skaito nežinomą muzikinį 
tekstą. 

9 Labai gerai solfedžiuoja savarankiškai paruoštus pratimus. Taisyklingai 
grupuoja natas, tiksliai atlieka visus metroritminius darinius. Laisvai, 
solfedžiuoja vienbalsius ir dvibalsius pratimus. Užrašydamas muzikos 
kalbos elementus, akordų junginius ir melodijas padaro 1 – 2 klaidas. Labai 
gerai skaito nežinomą muzikinį tekstą. 

Pagrindinis 8 Gerai solfedžiuoja savarankiškai paruoštus pratimus. Išraiškingai atlieka 
įsisavintus įvairius metroritminius elementus. Sudėtingesnių užduočių 
sprendimuose pasitaiko atsitiktinių klaidų. Įsivertina, analizuoja savo 
darbą. Gerai intonuoja muzikos rašto bei įsisavintus mažoro ir minoro 
struktūrinius elementus. Muzikos kalbos elementų, akordų junginių ir 
melodijų užrašyme padaromos 3 – 4 klaidos. 

7 Pakankamai gerai solfedžiuoja savarankiškai paruoštus pratimus. 
Pakankamai gerai atlieka nežinomus ritminius ir intonacinius pratimus. 
Pakankamai gerai intonuoja muzikos rašto elementus. Muzikos kalbos 
elementų, akordų junginių ir melodijų užrašyme padaromos 5 – 6 klaidos. 

6 Pakankamai solfedžiuoja savarankiškai paruoštus pratimus. Pakankamai 
gerai atlieka nežinomus ritminius ir intonacinius pratimus. Pakankamai 
tiksliai intonuoja muzikos rašto elementus. Muzikos kalbos elementų, 
akordų junginių ir melodijų užrašyme padaromos 7 – 8 klaidos. 

Patenkinamas 
 

5 Tiksliai atlieka nesudėtingus ritminius darinius. Atliekant ritmikos užduotis 
su ypatinguoju natų grupavimu, neišvengia esminių klaidų. Intonuoja 
muzikos kalbos elementus dermėje.  Apibūdina ir iš dalies pritaiko meninės 
išraiškos priemones solfedžiuojant pratimus. Pakankamai silpnai 
solfedžiuoja savarankiškai paruoštus pratimus ir pakankamai silpnai atlieka 
nežinomus ritminius ir intonacinius pratimus. Muzikos kalbos elementų, 
akordų junginių ir melodijų užrašyme padaroma 10 klaidų. 

4 Labai silpnai atlieka nesudėtingus ritminius darinius ir savarankiškai 
paruoštus pratimus. Labai silpnai atlieka nežinomus ritminius ir 
intonacinius pratimus. Labai silpnai intonuoja muzikos rašto elementus. 
Muzikos kalbos elementų, akordų junginių ir melodijų užrašyme padaroma 
12 klaidų. 

Nepatenkinamas 3, 2, 1 Neatlieka pratimų, neintonuoja muzikos rašto elementų, neužrašo 
melodijos ir muzikos kalbos elementų. 

 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.1 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

Muzikos teorinių dalykų (solfedžio) 
mokinių vertinimo kriterijai  (III – IV klasė)  

 

Lygis 
Balai 

(pažymys) 
Pasiekimai 

Aukštesnysis 10 
 

Puikiai derina kūrinio ritminį piešinį su melodika, meniškai įtikinamai 
atlieka užduotis. Puikiai, be intonacinių ir ritminių klaidų, muzikaliai 
solfedžiuoja savarankiškai paruoštus vienbalsius ir dvibalsius pratimus su 
visų tipų chromatizmais, nukrypimais bei moduliacijomis į giminingas 
tonacijas. Intonaciniu ir ritminiu požiūriu tiksliai ir išraiškingai intonuoja 
bet kokį muzikinį tekstą. Įsisavintą mokomąją medžiagą analizuoja, 
palygina, nurodo skirtumus. Tiksliai vartoja muzikinę terminiją, turi 
turtingą muzikinį žodyną. Įgytas žinias ir gebėjimus pritaiko praktikoje. 
Nepriekaištingai intonuoja muzikos rašto elementus. Be klaidų užrašo 
muzikos kalbos elementus, akordų junginius ir melodijas. 

9 Labai gerai solfedžiuoja savarankiškai paruoštus vienbalsius ir dvibalsius 
pratimus su visų tipų chromatizmais, nukrypimais bei moduliacijomis į 
giminingas tonacijas. Labai gerai atlieka nežinomus ritminius ir 
intonacinius pratimus. Labai gerai intonuoja muzikos rašto elementus. 
Muzikos kalbos elementų, akordų junginių ir melodijų užrašyme 
padaromos 1 – 2 klaidos. 

Pagrindinis 8 Gerai išvystytas garso trukmių santykio ir pulsacijos pojūtis. Stengiasi 
pratimus atlikti meniškai. Ritmuojant pastebi klaidas, tačiau jų neišvengia. 
Be klaidų solfedžiuoja vienbalsius ir dvibalsius pratimus su chromatizmais, 
šuoliais, sudėtingesniais melodiniais vingiais. Gerai intonuoja nukrypimus 
ir moduliacijas sakinio forma. Gerai atlieka nežinomus ritminius ir 
intonacinius pratimus, atpažįsta akordų sekas su nukrypimais, užfiksuoja 
moduliacijas. 
Muzikos kalbos elementų, akordų junginių ir melodijų užrašyme 
padaromos 3 – 4 klaidos. 

7 Pakankamai gerai išvystytas garso trukmių santykio ir pulsacijos pojūtis, 
solfedžiuoja savarankiškai paruoštus vienbalsius ir dvibalsius pratimus su 
chromatizmais, šuoliais. Pakankamai gerai atlieka nežinomus ritminius ir 
intonacinius pratimus. Pakankamai gerai intonuoja muzikos rašto 
elementus. Muzikos kalbos elementų, akordų junginių ir melodijų 
užrašyme padaromos 5 – 6 klaidos. 

6 Pakankamai solfedžiuoja savarankiškai paruoštus vienbalsius ir dvibalsius 
pratimus su chromatizmais. Pakankamai atlieka nežinomus ritminius ir 
intonacinius pratimus. Pakankamai intonuoja muzikos rašto elementus. 
Muzikos kalbos elementų, akordų junginių ir melodijų užrašyme 
padaromos 7 – 8 klaidos. 

Patenkinamas 
 

5 Perteikia nesudėtingus ritminius darinius. Intonuoja muzikos kalbos 
elementus ir įvairius darinius dermėje. Apibūdina ir dalinai pritaiko 
meninės išraiškos priemones solfedžiuojant pratimus ir muzikinius 
kūrinius. Neišvengia klaidų skaitant iš natų nežinomą muzikos tekstą. 
Muzikos kalbos elementų, akordų junginių ir melodijų užrašyme padaroma 
iki 10 klaidų. 

4 Labai silpnai solfedžiuoja savarankiškai paruoštus pratimus. Labai silpnai 
atlieka nežinomus ritminius ir intonacinius pratimus. Labai silpnai 
intonuoja muzikos rašto elementus. Muzikos kalbos elementų, akordų 
junginių ir melodijų užrašyme padaroma 12 klaidų. 

Nepatenkinamas 3, 2, 1 Neatlieka pratimų, neintonuoja muzikos rašto elementų, neužrašo 
melodijos ir muzikos kalbos elementų. 

 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.1 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
Muzikos teorinių dalykų (muzikos teorijos) 

vertinimo kriterijai (I klasė) 
 

Lygiai Balai 
(pažymys) 

Pasiekimai 

Aukštesnysis 10 
 

Pažįsta ir moka naudotis visais natų rašto simboliais. Žino, gali sudaryti ir 
atpažinti bei apibūdinti intervalus, akordus, dermių garsaeilius. Geba 
nusakyti muzikos kalbos elementų struktūrą, intervalų ir akordų sprendimo 
galimybes. Gali apibūdinti įvairių dermių ypatybes. Analizuoja melodiją 
nurodydamas jos intonacinio plėtojimo būdus; apibūdina melodinę liniją, 
struktūrą. Supranta sudėtingas ritmo struktūras. Kalbėdamas apie muziką, 
tinkamai vartoja muzikos teorijos terminus. 

9 Pažįsta ir moka naudotis visais natų rašto simboliais. Žino, gali sudaryti ir 
atpažinti bei apibūdinti intervalus, akordus, dermių garsaeilius. Geba 
nusakyti muzikos kalbos elementų struktūrą, intervalų ir akordų sprendimo 
galimybes. Gali apibūdinti įvairių dermių ypatybes. Analizuoja melodiją 
nurodydamas jos intonacinio plėtojimo būdus; apibūdina melodinę liniją, 
struktūrą. Supranta sudėtingas ritmo struktūras. Kalbėdamas apie muziką, 
tinkamai vartoja muzikos teorijos terminus. Retai klysta (galima 1 klaida) 

Pagrindinis 8 Geba užrašyti ir perskaityti didžiąją dalį natų rašto ženklų. Žinios apie 
muzikos kalbos elementus gana išsamios. Geba sudaryti, atpažinti ar 
apibūdinti intervalus, akordus, dermių garsaeilius. Žino muzikos elementų 
struktūrą ir sprendimo galimybes. Analizuoja melodiją, apibūdina melodinę 
liniją. Supranta įvairias ritmo struktūras. Tinkamai vartoja muzikos teorijos 
terminus. (galimos 2 klaidos) 

7 Geba užrašyti ir perskaityti daug natų rašto ženklų. Žinios apie muzikos 
kalbos elementus gana išsamios. Geba sudaryti, atpažinti ar apibūdinti 
nemažai intervalų, akordų, dermių garsaeilių. Dažnai žino muzikos 
elementų struktūrą ir sprendimo galimybes. Analizuojant melodiją, dažnai 
apibūdina melodinę liniją. Supranta įvairias ritmo struktūras. Dažnai 
tinkamai vartoja muzikos teorijos terminus. (galimos 3-4 klaidos) 

6 Geba užrašyti ir perskaityti daugiau nei pusę natų rašto ženklų. Žinios apie 
muzikos kalbos elementus vidutiniškos. Geba sudaryti, atpažinti ar 
apibūdinti nemažai intervalų, akordų, dermių garsaeilių. Daro klaidų 
rašydamas muzikos elementų struktūrą ir sprendimo galimybes. 
Analizuojant melodiją, darydamas klaidų apibūdina melodinę liniją. 
Supranta beveik visas ritmo struktūras. Stengiasi tinkamai vartoti muzikos 
teorijos terminus. (galimos 4-5 klaidos) 

Patenkinamas 
 

5 Išmano pagrindinius rašto ženklus. Gali sudaryti ir atpažinti pusę muzikos 
kalbos elementų. Geba sudaryti, atpažinti ar apibūdinti pusę intervalų, 
akordų, dermių garsaeilių. Nusako kai kurių muzikos raiškos priemonių 
ypatybes. Paaiškina svarbiausias muzikos teorijos sąvokas ir terminus. 
(galimos 5-6 klaidos) 

4 Išmano nedaug pagrindinių rašto ženklų. Gali sudaryti ir atpažinti nedaug 
muzikos kalbos elementų. Retai sudaro, atpažįsta ar apibūdina intervalus, 
akordus, dermių garsaeilius. Nusako tik kai kurių muzikos raiškos 
priemonių ypatybes. Paaiškina kelias svarbiausias muzikos teorijos sąvokas 
ir terminus. (galimos 6-7 klaidos) 

Nepatenkinamas 3, 2, 1 Neišmano pagrindinių rašto ženklų. Nesudaro ir neatpažįsta muzikos 
kalbos elementų. Nenusako muzikos raiškos priemonių ypatybių. Negeba 
paaiškinti net kelių svarbiausių muzikos teorijos sąvokų ir terminų. Daro 7-
10 klaidų 

 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.1 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
Muzikos teorinių dalykų (harmonijos)  

 vertinimo kriterijai (II klasė) 
 

Lygis 
Balai 

(pažymys) 
Pasiekimai 

Aukštesnysis 10 
 

Supranta ir gali paaiškinti visas teorinės sistemos sąvokas ir dėsnius. 
Akordus išdėsto ir jungia logiškai ir taisyklingai, žino balsų vedimo 
taisykles. Melodiją harmonizuoja kūrybiškai. Laikosi akordų jungimo ir 
sekos logikos dėsnių. Užduotis fortepijonu atlieka tinkamu tempu, 
ritmiškai, akordus sudaro ir jungia taisyklingai. Atpažįsta visas 
harmonijos struktūras muzikos kūriniuose. Nusako sakinių ir periodo 
apimtis, kadencijų tipus. Harmonijos uždaviniai sprendžiami be klaidų. 

9 Supranta visas teorinės sistemos sąvokas ir dėsnius. Akordus išdėsto ir 
jungia taisyklingai, žino balsų vedimo taisykles. Užduotis fortepijonu 
atlieka ritmiškai, akordus sudaro ir jungia taisyklingai. Atpažįsta 
harmonijos struktūras muzikos kūriniuose. Nusako sakinių ir periodo 
apimtis, kadencijų tipus.  Be klaidų sprendžia harmonijos uždavinius 
(galima 1 klaida) 

Pagrindinis 8 Žino ir paaiškina daug su tema susijusių sąvokų ir dėsnių. Akordus 
išdėsto ir jungia gana taisyklingai. Harmonizuodamas melodiją bei 
atlikdamas kitas kūrybines užduotis, remiasi funkcinės sistemos dėsniais. 
Pasitaiko funkcinės logikos ir akordų jungimo klaidų. Kartais trūksta 
balsavados nuoseklumo ir išraiškingumo. Skambinant užduotis 
fortepijonu, pasitaiko sustojimų, klaidų. Muzikiniame tekste identifikuoja 
beveik visus akordus. Kartais padaro akordų pavidalo nustatymo klaidų. 
Nurodo sakinių ir periodo apimtis, randa cezūras. Harmonijos uždavinio 
sprendimas pakankamai taisyklingas (galimos 2 – 3 klaidos). 

7 Žino daug su tema susijusių sąvokų ir dėsnių. Akordus išdėsto ir jungia 
gana taisyklingai. Pasitaiko funkcinės logikos ir akordų jungimo klaidų. 
Skambinant užduotis fortepijonu, pasitaiko klaidų, grojama ne ritmiškai. 
Muzikiniame tekste identifikuoja ne visus akordus. Harmonijos uždavinio 
sprendimas pakankamai taisyklingas (galimos 3 – 4 klaidos). 

6 Žino ne daug su tema susijusių sąvokų ir dėsnių. Akordus išdėsto ir jungia 
su klaidomis. Skambinant užduotis fortepijonu grojama neritmiškai ir su 
klaidomis. Muzikiniame tekste identifikuoja ne visus akordus. 
Harmonijos uždavinio sprendimas pakankamai taisyklingas (galimos 4 – 
5 klaidos). 

Patenkinamas 
 

5 Žino ir paaiškina tik kai kuriuos teorinės sistemos dėsnius. Daro daug 
akordų išdėstymo ir jungimo klaidų. Silpnai suvokia melodijos garsų 
funkcionalumą, akordų sekos logiką. Užduotys fortepijonu atliekamos 
neritmiškai, dažni sustojimai, klaidos.  Harmonijos uždavinio sprendimas 
patenkinamai taisyklingas (galimos 6 – 7 klaidos). 

4 Žino tik kai kuriuos teorinės sistemos dėsnius. Daro daug akordų 
išdėstymo ir jungimo klaidų. Silpnai suvokia melodijos garsų 
funkcionalumą, akordų sekos logiką. Užduotys fortepijonu atliekamos 
neritmiškai, labai dažni sustojimai, klaidos.  Harmonijos uždavinio 
sprendimas patenkinamai taisyklingas (galimos 8 klaidos). 

Nepatenkinamas 3, 2, 1 Nežino ir nepaaiškina teorinės sistemos dėsnius. Akordai sudaromi ir 
jungiami netaisyklingai, neišlaikoma funkcijų ir metro dalių kaita. 
Neatlieka užduočių fortepijonu. Harmonijos uždavinio sprendimas 
netaisyklingas (daroma 9 – 10 ir daugiau klaidų). 

 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.1 

 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 
 

Muzikos teorinių dalykų (harmonijos)  
 vertinimo kriterijai (III – IV klasė) 

 

Lygis 
Balai 

(pažymys) 
Pasiekimai 

Aukštesnysis 10 
 

Supranta ir gali paaiškinti visas teorinės sistemos sąvokas ir dėsnius. 
Akordus išdėsto bei jungia logiškai ir taisyklingai, žino balsų vedimo 
taisykles. Sekvencijų motyvai ir grandžių akordai sudaromi ir jungiami 
taisyklingai, sekvencijos grandys sudaromos teisingomis tonacijomis. 
Atpažįsta visas harmonijos struktūras muzikos kūriniuose. Nusako sakinių 
ir periodo apimtis, kadencijų tipus, moduliacijų eigą. Harmonijos 
uždaviniai sprendžiami be klaidų. 

9 Supranta visas teorinės sistemos sąvokas ir dėsnius. Akordus išdėsto bei 
jungia logiškai ir taisyklingai, žino balsų vedimo taisykles, sekvencijos 
grandys sudaromos gana teisingomis tonacijomis. Akordai sudaromi ir 
jungiami gana taisyklingai, išlaikoma funkcijų ir metro dalių kaita. 
Atpažįsta harmonijos struktūras muzikos kūriniuose. Be klaidų sprendžia 
harmonijos uždavinius (galima 1 klaida) 

Pagrindinis 8 Žino ir paaiškina daug su tema susijusių sąvokų ir dėsnių. Akordus išdėsto 
ir jungia gana taisyklingai. Remdamasis įgytomis žiniomis ir gebėjimais, 
susiformuoja pilnosios funkcinės sistemos sampratą, ne visada išlaikoma 
funkcijų ir metro dalių kaita, pasitaiko funkcinės logikos,  akordų jungimo  
ir tonacijų nustatymo moduliacijoje klaidų. Kartais trūksta balsavados 
nuoseklumo ir išraiškingumo. Skambinant užduotis fortepijonu, pasitaiko 
sustojimų, klaidų. Muzikiniame tekste identifikuoja beveik visus akordus. 
Kartais padaro akordų pavidalo nustatymo klaidų. Nurodo sakinių ir 
periodo apimtis, randa cezūras, moduliacijas. Harmonijos uždavinio 
sprendimas pakankamai taisyklingas (galimos 2 – 3 klaidos). 

7 Žino daug su tema susijusių sąvokų ir dėsnių. Akordus išdėsto ir jungia 
gana taisyklingai, ne visada išlaikoma funkcijų ir metro dalių kaita, 
pasitaiko funkcinės logikos,  akordų jungimo  ir tonacijų nustatymo 
moduliacijoje klaidų. Skambinant užduotis fortepijonu, pasitaiko 
sustojimų, klaidų. Muzikiniame tekste identifikuoja daugelį akordų. 
Harmonijos uždavinio sprendimas pakankamai taisyklingas (galimos 3 – 4 
klaidos). 

6 Žino su tema susijusias sąvokas. Akordus išdėsto ir jungia ne visada 
taisyklingai, pasitaiko funkcinės logikos,  akordų jungimo ir tonacijų 
nustatymo moduliacijoje klaidų. Skambinant užduotis fortepijonu, 
pasitaiko dažnų sustojimų, klaidų. Muzikiniame tekste identifikuoja dalį 
akordų. Harmonijos uždavinio sprendimas pakankamai taisyklingas 
(galimos 4 – 5 klaidos). 

Patenkinamas 
 

5 Žino ir paaiškina tik kai kuriuos teorinės sistemos dėsnius.  Daro daug 
akordų išdėstymo ir jungimo klaidų. Silpnai suvokia melodijos garsų 
funkcionalumą, akordų sekos logiką. Ne visada teisingai nustato tonaciją 
moduliuojančioje melodijoje. Užduotys fortepijonu atliekamos 
neritmiškai, dažni sustojimai, klaidos, muzikiniame tekste identifikuoja 
dalį akordų.  harmonijos uždavinio sprendimas patenkinamai taisyklingas 
(galimos 6 – 7 klaidos). 

4 Žino tik kai kuriuos teorinės sistemos dėsnius.  Nežino moduliacijos ir 
nukrypimų eigos. Užduotys fortepijonu atliekamos neritmiškai, labai 
dažni sustojimai, klaidos, muzikiniame tekste identifikuoja tik dalį 
akordų. Harmonijos uždavinio sprendimas patenkinamai taisyklingas 
(galimos 8 klaidos). 

Nepatenkinamas 3, 2, 1 Akordai sudaromi ir jungiami netaisyklingai, neišlaikoma funkcijų ir 
metro dalių kaita. Neišlaikomas sekvencinis balsų judėjimas, harmonijos 
uždavinio sprendimas netaisyklingas (daroma 9 – 10 ir daugiau klaidų). 



 
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.1 

 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 
 

Muzikos teorinių dalykų (muzikos istorijos) 
mokinių vertinimo kriterijai (5-6 klasės) 

 
Lygiai Balai 

(pažymys) 
Pasiekimai 

Aukštesnysis 10 
 

Klausydamasis instrumentinės muzikos kūrinių, identifikuoja epochą, 
autorių ir kūrinio pavadinimą, nusako instrumentinės muzikos kūrinių 
skiriamuosius bruožus, atlikėjų sudėtį. Palygina skirtingų epochų 
kūrinius. Aiškiai reiškia savo mintis, tikslingai vartoja muzikos terminiją, 
paaiškina instrumentinių kūrinių stilistinius skirtumus. Atspėtos visos 
muzikinio diktanto temos. Ruošdamas pristatymus, parenka konkrečiai 
užduočiai atlikti deramus informacijos šaltinius. Naudoja IKT priemones. 
Dalyvauja mokyklos kūrybiniuose projektuose. Noriai lanko 
instrumentinės muzikos koncertus. Diskutuoja, išvardina žymiausius 
Lietuvos ir pasaulio instrumentinės muzikos atlikėjus. 

9 Klausydamasis instrumentinės muzikos kūrinių, identifikuoja autorių ir 
kūrinio pavadinimą, nusako instrumentinės muzikos kūrinių 
skiriamuosius bruožus, atlikėjų sudėtį. Aiškiai reiškia savo mintis, 
tikslingai vartoja muzikos terminiją, paaiškina instrumentinių kūrinių 
stilistinius skirtumus. Atspėtos muzikinio diktanto temos. (galima 1 
klaida). Ruošdamas pristatymus, parenka konkrečiai užduočiai atlikti 
deramus informacijos šaltinius. Naudoja IKT priemones. Dalyvauja 
mokyklos kūrybiniuose projektuose. Noriai lanko instrumentinės muzikos 
koncertus. Diskutuoja, išvardina žymiausius Lietuvos ir pasaulio 
instrumentinės muzikos atlikėjus. 

Pagrindinis 8 Klausydamasis muzikos kūrinių mokinys atpažįsta kūrinių autorių, 
nurodo atlikėją, kūrinių sudėtį. Apibūdina žymiausių kompozitorių 
instrumentinius kūrinius. Iš klausos atpažįsta instrumentų tembrus, 
išvardina instrumentinių ansamblių ir orkestrų sudėtis. Nusako 
instrumentinės muzikos kūrinių skiriamuosius bruožus, aiškiai reiškia 
savo mintis. Atspėtos ne visos muzikinio diktanto temos (galimos 2 
klaidos). Ruošdamas pristatymus naudojasi nurodytais informacijos 
šaltiniais. Naudoja IKT priemones. Dalyvauja mokyklinėje ir užklasinėje 
kultūrinėje veikloje. Lanko instrumentinės muzikos koncertus. Išvardina 
kelis žymius Lietuvos atlikėjus, kamerinius ansamblius, orkestrus. 

7 Klausydamasis muzikos kūrinių mokinys atpažįsta kūrinių autorių, 
nurodo atlikėją. Apibūdina žymiausių kompozitorių instrumentinius 
kūrinius. Iš klausos atpažįsta daugumos instrumentų tembrus, išvardina 
kelių instrumentinių ansamblių ir orkestrų sudėtis. Nusako instrumentinės 
muzikos kūrinių skiriamuosius bruožus. Atspėtos ne visos muzikinio 
diktanto temos. (galimos 3-4 klaidos). Ruošdamas pristatymus naudojasi 
nurodytais informacijos šaltiniais. Naudoja IKT priemones. Dalyvauja 
mokyklinėje kultūrinėje veikloje. Lanko instrumentinės muzikos 
koncertus. Išvardina kelis žymius Lietuvos atlikėjus, kamerinius 
ansamblius, orkestrus. 

6 Klausydamasis muzikos kūrinių mokinys atpažįsta kūrinių autorių, 
nurodo atlikėją. Apibūdina kai kuriuos žymiausių kompozitorių 
instrumentinius kūrinius. Iš klausos atpažįsta ne visų instrumentų 
tembrus, išvardina kelių instrumentinių ansamblių ir orkestrų sudėtis. 
Nusako kai kuriuos instrumentinės muzikos kūrinių skiriamuosius 
bruožus. Atspėtos ne visos muzikinio diktanto temos. (galimos 4-5 
klaidos). Ruošdamas pristatymus naudojasi nurodytais informacijos 
šaltiniais. 
Dalyvauja mokyklinėje kultūrinėje veikloje. Lanko instrumentinės 
muzikos koncertus. 



Patenkinamas 
 

5 Klausydamasis instrumentinės muzikos kūrinių nurodo atlikėjų sudėtį. 
Išvardina instrumentinius kūrinius, reprezentuojančius žymiausius 
kompozitorius. Pamini kelias instrumentinės muzikos žanrų savybes. 
Atspėtos ne visos muzikinio diktanto temos. (galimos 5-6 klaidos). 
Mokinys parengia nedidelį referatą duota tema, jį pristato klasėje. Domisi 
savo aplinkos kultūriniu gyvenimu. 

4 Klausydamasis instrumentinės muzikos kūrinių nurodo kai kurių kūrinių 
atlikėjų sudėtį. Išvardina kelis instrumentinius kūrinius, 
reprezentuojančius žymiausius kompozitorius. Pamini kelias 
instrumentinės muzikos žanrų savybes. Atspėtos ne visos muzikinio 
diktanto temos. (galimos 6-7 klaidos) 
Mokinys parengia nedidelį referatą duota tema, jį pristato klasėje. 

Nepatenkinamas 3, 2, 1 Klausydamasis instrumentinės muzikos kūrinių nenurodo nė vieno 
kūrinio atlikėjų sudėties. Neišvardina instrumentinius kūrinius, 
reprezentuojančių žymiausių kompozitorių. Nežino instrumentinių kūrinių 
žanrų savybių. Daug klysta atspėdamas muzikinio diktanto temas. (7-10 
klaidų). 
Nesidomi aplinkos kultūriniu gyvenimu. Neparuošia ir nepristato 
nedidelio referato duota tema. 

 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.1 

 
 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 
 

Muzikos teorinių dalykų (muzikos istorijos) 
vertinimo kriterijai (7-8 klasės) 

 
Lygiai Balai 

(pažymys) 
Pasiekimai 

Aukštesnysis 10 
 

Klausydamasis vokalinės muzikos kūrinių identifikuoja epochą, autorių ir 
kūrinio pavadinimą, nusako vokalinės muzikos žanrų ir formų 
skiriamuosius bruožus, atlikėjų sudėtį. Palygina skirtingų epochų 
kūrinius. Aiškiai reiškia savo mintis, tikslingai vartoja muzikos terminiją. 
Paaiškina vokalinių, chorinių ir operinių kūrinių skirtumus. Be klaidų 
atspėja muzikinio diktanto temas. Savarankiškai pasirenka konkrečiai 
užduočiai atlikti deramus informacijos šaltinius. Naudoja IKT priemones. 
Dalyvauja mokyklos ar regiono kūrybiniuose projektuose. Noriai lanko 
vokalinės muzikos koncertus, operos spektaklius. Diskutuoja, išvardina 
žymiausius Lietuvos ir pasaulio dainininkus, operos solistus, operos 
teatrus ir koncertines sales. 

9 Klausydamasis vokalinės muzikos kūrinių identifikuoja epochą, autorių ir 
kūrinio pavadinimą, nusako vokalinės muzikos žanrų ir formų 
skiriamuosius bruožus, atlikėjų sudėtį. Palygina skirtingų epochų 
kūrinius. Aiškiai reiškia savo mintis, tikslingai vartoja muzikos terminiją. 
Paaiškina vokalinių, chorinių ir operinių kūrinių skirtumus. Atspėja 
muzikinio diktanto temas. (galima 1 klaida). Savarankiškai pasirenka 
konkrečiai užduočiai atlikti deramus informacijos šaltinius. Naudoja IKT 
priemones. Dalyvauja mokyklos kūrybiniuose projektuose. Noriai lanko 
vokalinės muzikos koncertus, operos spektaklius. Diskutuoja, išvardina 
žymiausius Lietuvos ir pasaulio dainininkus, operos solistus, operos 
teatrus ir koncertines sales. 

Pagrindinis 8 Klausydamasis muzikos kūrinių identifikuoja programos turinį 
sudarančių kūrinių epochą ir autorių, nurodo atlikėją, kūrinių sudėtį. 
Apibūdina žymiausių kompozitorių vokalinius kūrinius, operas. 
Atpažįsta balsų tembrus. Išvardina vokalinių ansamblių ir chorų atlikėjų 
sudėtis. Žino vokalinės muzikos žanrų ir formų bruožus, aiškiai reiškia 
savo mintis. Atspėja dauguma muzikinio diktanto temų (galimos 2 
klaidos). Mokinys dalyvauja mokyklinėje ir užklasinėje kultūrinėje 
veikloje. Lanko vokalinės muzikos koncertus, operų spektaklius. 
Išvardina žymius Lietuvos dainininkus, chorus. 

7 Klausydamasis muzikos kūrinių dažnai identifikuoja programos turinį 
sudarančių kūrinių epochą ir autorių, nurodo atlikėją, kūrinių sudėtį. 
Apibūdina daugelio žymiausių kompozitorių vokalinius kūrinius, operas. 
Atpažįsta balsų tembrus. Išvardina vokalinių ansamblių ir chorų atlikėjų 
sudėtis. Žino vokalinės muzikos žanrų ir formų bruožus, aiškiai reiškia 
savo mintis. Atspėja muzikinio diktanto temas (galimos 3-4 klaidos). 
Mokinys dalyvauja mokyklinėje ir užklasinėje kultūrinėje veikloje. 
Lanko vokalinės muzikos koncertus, operų spektaklius. Išvardina žymius 
Lietuvos dainininkus, chorus. 

6 Klausydamasis muzikos kūrinių ne visada identifikuoja programos turinį 
sudarančių kūrinių epochą ir autorių, kartais klysdamas nurodo atlikėją, 
kūrinių sudėtį. Apibūdina žymiausių kompozitorių vokalinius kūrinius, 
operas. Atpažįsta balsų tembrus. Išvardina kelių vokalinių ansamblių ir 
chorų atlikėjų sudėtis. Žino vokalinės muzikos žanrų ir formų bruožus. 
Klysta atspėdamas muzikinio diktanto temas (galimos 4-5 klaidos). 
Mokinys dalyvauja mokyklinėje kultūrinėje veikloje. Kartais lanko 
vokalinės muzikos koncertus, operų spektaklius. Išvardina kelis žymius 
Lietuvos dainininkus, chorus. 



Patenkinamas 
 

5 Klausydamasis vokalinės, chorinės, operinės muzikos kūrinių, mokinys 
nurodo jų priklausomybę epochai. Nurodo pavienius, žymiausius 
kompozitorius reprezentuojančius vokalinius kūrinius. Pamini kelias 
vokalinės muzikos žanrų ir formų savybes. Atspėtos ne visos muzikinio 
diktanto temos (galimos 5-6 klaidos). 
Mokinys parengia nedidelį rašinį duota tema, jį pristato klasėje. 
Minimaliai domisi savo aplinkos kultūriniu gyvenimu. 

4 Klausydamasis vokalinės, chorinės, operinės muzikos kūrinių, mokinys 
retai nurodo jų priklausomybę epochai. Kartais nurodo pavienius, 
žymiausius kompozitorius reprezentuojančius vokalinius kūrinius. 
Pamini kelias vokalinės muzikos žanrų ir formų savybes. Atspėtos ne 
visos muzikinio diktanto temos (galimos 6-7 klaidos). Mokinys parengia 
nedidelį rašinį duota tema. Retai domisi savo aplinkos kultūriniu 
gyvenimu. 

Nepatenkinamas 3, 2, 1 Klausydamasis vokalinės, chorinės, operinės muzikos kūrinių, mokinys 
nenurodo jų epochos, žymiausių kompozitorių vokalinių kūrinių. 
Neišvardina vokalinės muzikos žanrų ir formų savybių. Daug klysta 
atspėdamas muzikinio diktanto temas. (7-10 klaidų). Nesidomi aplinkos 
kultūriniu gyvenimu. Neparuošia ir nepristato nedidelio referato duota 
tema. 

 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.1 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
Muzikos teorinių dalykų (muzikos istorijos) 

vertinimo kriterijai (I-II klasė) 
 

Lygis 
Balai 

(pažymys) 
Pasiekimai 

Aukštesnysis 10 
 

Atsakyta teisingai, išsamiai ir argumentuotai. Minimi tikslūs istorijos faktai, 
analizuojamas istorinis ir kultūrinis kontekstas. Aiškiai apibrėžti muzikos kalbos 
ir formos ypatumai, pateikta daug pavyzdžių. Tiksliai apibūdinamas epochos ar 
kompozitoriaus stiliaus bruožai. Paaiškina istorinio laikotarpio kultūrinių idėjų, 
kūrėjo individualybės poveikį analizuojamojo kūrinio meniniam kontekstui.  
Atspėtos visos pateiktos muzikinio diktanto temos, įvardijama atlikėjų sudėtis. 
Tikslingai atrenkama informacija, pasirenkami tinkami informacijos šaltiniai, 
naudojamos IKT galimybės pristatant temą.  

9 Atsakyta teisingai ir išsamiai. Minimi tikslūs istorijos faktai, analizuojamas 
istorinis ir kultūrinis kontekstas. Aiškiai apibrėžti muzikos kalbos ir formos 
ypatumai, pateikta nedaug pavyzdžių. Tiksliai apibūdinamas epochos ar 
kompozitoriaus stiliaus bruožai. Atspėtos beveik visos pateiktos muzikinio 
diktanto temos (galima 1 klaida), įvardijama atlikėjų sudėtis. Tikslingai 
atrenkama informacija, pasirenkami tinkami informacijos šaltiniai, naudojamos 
IKT galimybės pristatant temą. 

Pagrindinis 8 Atsakyta teisingai ir pakankamai išsamiai. Klausydamasis muzikos kūrinių 
mokinys identifikuoja epochą, autorių ir kūrinį. Minimi pakankamai tikslūs ir 
esminiai istorijos faktai, tačiau be konteksto. Pakankamai tiksliai apibrėžti 
muzikos kalbos ir formos ypatumai, jie argumentuojami, pateikti keli pavyzdžiai. 
Atpažįstama atlikėjų sudėtis. Atspėtos nevisos muzikinio diktanto temos (1 – 2 
klaidos). 
Nagrinėjamas atliekamas repertuaras, pristatomi jo kūriniai. Apibūdina Lietuvos 
muzikinės kultūros situaciją. Dalyvaujama mokyklos muzikiniame gyvenime. 

7 Atsakyta teisingai ir pakankamai išsamiai. Klausydamasis muzikos kūrinių 
mokinys identifikuoja epochą, autorių ir kūrinį. Minimi pakankamai tikslūs 
istorijos faktai, tačiau be konteksto. Pakankamai tiksliai apibrėžti muzikos kalbos 
ir formos ypatumai, pateikti keli pavyzdžiai. Atpažįstama atlikėjų sudėtis. 
Atspėtos nevisos muzikinio diktanto temos (3 – 4 klaidos). Nagrinėjamas 
atliekamas repertuaras, pristatomi jo kūriniai. Dalyvaujama mokyklos 
muzikiniame gyvenime. 

6 
 

Atsakyta teisingai. bet neišsamiai. Klausydamasis muzikos  
kūrinių mokinys identifikuoja epochą, autorių ir kūrinį. Istorijos faktai paminėti 
ne visi ir be konteksto. Muzikos kalbos ir formos ypatumai bei svarbiausi bruožai 
apibrėžti patenkinamai. Pateikti keli pavyzdžiai. Ne visada atpažįstama atlikėjų 
sudėtis. Atspėtos nevisos muzikinio diktanto temos (5 klaidos). Nagrinėjamas 
atliekamas repertuaras, pristatomi jo kūriniai.  

Patenkinamas 
 

5 Atsakyta pakankamai teisingai. Minimas vienas kitas, tačiau ne visada teisingas 
istorijos faktas. Nurodoma kūrinio priklausomybė epochai, jų chronologinės 
ribos, neaiškiai apibrėžti svarbiausi bruožai. Nurodyti keli muzikos kalbos ir/ar 
formos ypatumai. Pateikti pavyzdžiai neteisingi arba nepateikta pavyzdžių. 
Atspėtos nevisos pateiktos muzikinio diktanto temos (galimos 6 – 7 klaidos). 
Mokinys parengtą nedidelės apimties referatą duota tema pristato klasėje. 
Minimaliai domisi savo aplinkos  
kultūriniu gyvenimu. Lanko mokytojo nurodytus koncertus, apibūdina savo 
išgyvenimus koncerto metu. 

4 Atsakyta patenkinamai. Minimas vienas kitas teisingas istorijos faktas. 
Nurodoma kūrinio priklausomybė epochai, jų chronologinės ribos, 
neapibūdinami svarbiausi bruožai, muzikos kalbos ir formos ypatumai, nepateikta 
pavyzdžių. Atspėtos nevisos pateiktos muzikinio diktanto temos (galimos 8 – 9 
klaidos). Parengtas nedidelės apimties referatas duota tema, aprašytos aplankyto 
koncerto sukeltos emocijos. 

Nepatenkinamas 3, 2, 1 Neatsakyta arba atsakyta neteisingai. Naudojami netinkami argumentai, 
pateikiami klaidingi faktai. Daroma daug klaidų (10 ir daugiau). 

 
 



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.1 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
Muzikos teorinių dalykų (muzikos istorijos) 

vertinimo kriterijai (III-IV klasė) 
 

Lygis 
Balai 

(pažymys) 
Pasiekimai 

Aukštesnysis 10 
 

Atsakyta teisingai, išsamiai ir argumentuotai. Minimi tikslūs istorijos 
faktai, analizuojamas istorinis ir kultūrinis kontekstas. Aiškiai apibrėžti 
muzikos kalbos ir formos ypatumai, pateikta daug pavyzdžių. Tiksliai 
apibūdinamas epochos ar kompozitoriaus stiliaus bruožai, palyginama su 
kitų epochų ar kūrėjų stiliaus bruožais. Apibūdina formų ypatybes, jas 
palygina. Paaiškina istorinio laikotarpio kultūrinių idėjų, kūrėjo 
individualybės įtaką analizuojamojo kūrinio meniniam kontekstui. 
Atspėtos visos pateiktos muzikinio diktanto temos, įvardijama atlikėjų 
sudėtis. Tikslingai atrenkama informacija,  

9 Atsakyta teisingai ir išsamiai. Minimi tikslūs istorijos faktai. Aiškiai 
apibrėžti muzikos kalbos ir formos ypatumai, pateikta daug pavyzdžių. 
Tiksliai apibūdinamas epochos ar kompozitoriaus stiliaus bruožai, 
palyginama su kitų epochų ar kūrėjų stiliaus bruožais. Pakankamai tiksliai 
apibrėžti muzikos kalbos ir formos ypatumai, pateikta nedaug pavyzdžių. 
Atspėtos beveik visos muzikinio diktanto temos (galima 1 klaida). 
Įvardijama atlikėjų sudėtis. Tikslingai atrenkama informacija,  

Pagrindinis 8 

 
 
 

Atsakyta teisingai ir pakankamai išsamiai. Minimi pakankamai tikslūs 
istorijos faktai, tačiau be konteksto. Pakankamai tiksliai apibrėžti muzikos 
kalbos ir formos ypatumai, pateikti keli pavyzdžiai. Klausydamas muzikos 
nurodo laikotarpį, atpažįsta autorių ir kūrinį, iš dalies suvokia stiliaus 
ypatumus ir muzikos kalbos elementų reikšmę, atlikėjų sudėtį. Atspėtos ne 
visos muzikinio diktanto temos (1 – 2 klaidos). 

7 Atsakyta teisingai ir pakankamai išsamiai. Minimi pakankamai tikslūs 
istorijos faktai, tačiau be konteksto. Pakankamai tiksliai apibrėžti muzikos 
kalbos ir formos ypatumai, pateikti keli pavyzdžiai. Klausydamas muzikos 
nurodo laikotarpį, atpažįsta autorių ir kūrinį, iš dalies suvokia stiliaus 
ypatumus ir muzikos kalbos elementų reikšmę, atlikėjų sudėtį. Atspėtos ne 
visos muzikinio diktanto temos (3 – 4 klaidos).  

6 Atsakyta teisingai ir pakankamai išsamiai. Minimi pakankamai tikslūs 
istorijos faktai, tačiau be konteksto. Pakankamai tiksliai apibrėžti muzikos 
kalbos ir formos ypatumai, pateikti keli pavyzdžiai. Klausydamas muzikos 
nurodo laikotarpį, atpažįsta autorių ir kūrinį, iš dalies suvokia stiliaus 
ypatumus ir muzikos kalbos elementų reikšmę, atlikėjų sudėtį. Atspėtos ne 
visos muzikinio diktanto temos (5 klaidos).  

Patenkinamas 5 Atsakyta pakankamai teisingai. Minimas vienas kitas, tačiau ne visada 
teisingas istorijos faktas. Nurodoma kūrinio priklausomybė epochai, jų 
chronologinės ribos, neaiškiai apibrėžti svarbiausi bruožai. Nurodyti keli 
muzikos kalbos ir/ar formos ypatumai, atlikėjų sudėtis. Pateikti pavyzdžiai 
iš dalies teisingi. Atspėtos ne visos pateiktos muzikinio diktanto temos 
(galimos 6 – 7 klaidos). 

 
4 

Atsakyta patenkinamai. Minimas vienas kitas, tačiau ne visada teisingas 
istorijos faktas. Nurodoma kūrinio priklausomybė epochai, jų 
chronologinės ribos, neaiškiai apibrėžti svarbiausi bruožai. Nurodyti keli 
muzikos kalbos ar formos ypatumai, atlikėjų sudėtis. Nepateikta 
pavyzdžių. Atspėtos ne visos pateiktos muzikinio diktanto temos (galimos 
8 – 9 klaidos). 

Nepatenkinamas 3, 2, 1 Neatsakyta arba atsakyta neteisingai. Naudojami netinkami argumentai, 
pateikiami klaidingi faktai. Daroma daug klaidų (10 ir daugiau). 

 
 



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.1 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
Muzikos teorinių dalykų (muzikos kūrinių analizės) 

vertinimo kriterijai (III-IV klasė) 
 

Lygis 
Balai 

(pažymys) 
Pasiekimai 

Aukštesnysis 10 
 

Atpažįsta muzikos kūrinių formas ir jų struktūrinius elementus, 
argumentuoja savo teiginius, paaiškina tematikos plėtojimo metodus, 
tematikos modifikavimo būdus. Nusako sakinių ir periodo apimtis, 
kadencijų tipus, nukrypimų ir moduliacijų eigą. Išskiria neakordinius 
garsus, nurodo jų rūšis. Nusako muzikinės minties plėtojimo ir harmoninės 
kalbos sąsajas, apibūdina muzikos kalbos elementus.  
Žino tempų, artikuliacijos ženklų pavadinimų reikšmes.  

9 Atpažįsta muzikos kūrinių formas ir jų struktūrinius elementus, 
argumentuoja savo teiginius, paaiškina tematikos plėtojimo metodus, 
tematikos modifikavimo būdus. Nusako sakinių ir periodo apimtis, 
kadencijų tipus. Nurodo nukrypimus, moduliacijas. Išskiria neakordinius 
garsus, nurodo jų rūšis. Nusako muzikinės minties plėtojimo ir harmoninės 
kalbos sąsajas, apibūdina muzikos kalbos elementus. Žino tempų, 
artikuliacijos ženklų pavadinimų reikšmes  (galima 1 klaida). 

Pagrindinis 8 Atpažįsta muzikos kūrinių formas, jų struktūrinius elementus, argumentuoja 
savo teiginius, paaiškina tematikos plėtojimo metodus, tematikos 
modifikavimo būdus, randa cezūras. Muzikiniame tekste identifikuoja 
daugelį akordų, randa nukrypimus ir moduliacijas, nustato akordinius ir 
neakordinius garsus, apibūdina muzikos kalbos elementus. Žino tempų 
pavadinimų reikšmes (galimos 1–2 klaidos). 

7 Atpažįsta muzikos kūrinių formas, jų struktūrinius elementus, randa 
cezūras, ne visada argumentuoja savo teiginius, paaiškina tematikos 
plėtojimo metodus, tematikos modifikavimo būdus. Muzikiniame tekste 
identifikuoja daugelį akordų, randa nukrypimus ir moduliacijas, nustato 
akordinius ir neakordinius garsus, apibūdina muzikos kalbos elementus 
(galimos 2–3 klaidos). 

6 Atpažįsta formas, jų struktūrinius elementus, silpnai argumentuoja savo 
teiginius, sunkiai paaiškina tematikos plėtojimo metodus, tematikos 
modifikavimo būdus. Nurodo sakinių ir periodo apimtis. Muzikiniame 
tekste identifikuoja dalį akordų, apibūdina muzikos kalbos elementus, 
nustato akordinius ir dalį neakordinių garsų (galimos 4–5 klaidos). 

Patenkinamas 
 

5 Atpažįsta sintaksės struktūras, neargumentuoja savo teiginių, sunkiai 
paaiškina tematikos plėtojimo metodus, tematikos modifikavimo būdus. 
Muzikiniame tekste identifikuoja dalį akordų. Nurodo kai kuriuos 
neakordinius garsus, apibūdina muzikos kalbos elementus (galimos 6-7 
klaidos). 

4 Atpažįsta daugelį sintaksės struktūrų, atpažįsta nedaugelį akordų, nurodo 
kelis neakordinius garsus, apibūdina pagrindinius muzikos kalbos 
elementus (galimos 8 klaidos). 

Nepatenkinamas 3, 2, 1 Neatpažįsta periodo, sintaksės struktūrų, neargumentuoja savo teiginių, 
nepaaiškina tematikos plėtojimo metodus, tematikos modifikavimo būdus, 
neatpažįsta muzikos kalbos elementų, daro daugiau nei 10 klaidų. 

 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.1 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
Muzikos teorinių dalykų (lietuvių muzikos) 

vertinimo kriterijai (III-IV klasė) 
 
 

Lygis 
Balai 

(pažymys) 
Pasiekimai 

Aukštesnysis 10 
 

Atsakyta teisingai, išsamiai ir argumentuotai. Minimi tikslūs istorijos faktai, 
analizuojamas istorinis ir kultūrinis kontekstas. Aiškiai apibrėžti muzikos 
kalbos ir formos ypatumai, pateikta daug pavyzdžių. Tiksliai apibūdinamas 
epochos ar kompozitoriaus stiliaus bruožai, palyginama su kitų epochų ar 
kūrėjų stiliaus bruožais. Apibūdina formų ypatybes, jas palygina. Paaiškina 
istorinio laikotarpio kultūrinių idėjų, 
kūrėjoindividualybėsįtakąanalizuojamojokūriniomeniniamkontekstui.Atspėtosv
isospateiktosmuzikiniodiktantotemos, įvardijama atlikėjų sudėtis. Tikslingai 
atrenkama informacija,  

9 Atsakyta teisingai ir išsamiai. Minimi tikslūs istorijos faktai. Aiškiai apibrėžti 
muzikos kalbos ir formos ypatumai, pateikta daug pavyzdžių. Tiksliai 
apibūdinamas epochos ar kompozitoriaus stiliaus bruožai, palyginama su kitų 
epochų ar kūrėjų stiliaus bruožais. Pakankami tiksliai apibrėžti muzikos kalbos 
ir formos ypatumai, pateikta ne daug pavyzdžių. Atspėtos beveik visos 
muzikinio diktanto temos (galima 1 klaida). Įvardijama atlikėjų sudėtis. 
Tikslingai atrenkama informacija,  

Pagrindinis 8 

 
 
 

Atsakyta teisingai ir pakankamai išsamiai. Minimi pakankamai tikslūs istorijos 
faktai, tačiau be konteksto. Pakankamai tiksliai apibrėžti muzikos kalbos ir 
formos ypatumai, pateikti keli pavyzdžiai. Klausydamas muzikos nurodo 
laikotarpį, atpažįsta autorių ir kūrinį, iš dalies suvokia stiliaus ypatumus ir 
muzikos kalbos elementų reikšmę, atlikėjų sudėtį. Atspėtos ne visos muzikinio 
diktanto temos (1 – 2 klaidos). 

7 Atsakyta teisingai ir pakankamai išsamiai. Minimi pakankamai tikslūs istorijos 
faktai, tačiau be konteksto. Pakankamai tiksliai apibrėžti muzikos kalbos ir 
formos ypatumai, pateikti keli pavyzdžiai. Klausydamas muzikos nurodo 
laikotarpį, atpažįsta autorių ir kūrinį, iš dalies suvokia stiliaus ypatumus ir 
muzikos kalbos elementų reikšmę, atlikėjų sudėtį. Atspėtos ne visos muzikinio 
diktanto temos (3 – 4 klaidos).  

6 Atsakyta teisingai ir pakankamai išsamiai. Minimi pakankamai tikslūs istorijos 
faktai, tačiau be konteksto. Pakankamai tiksliai apibrėžti muzikos kalbos ir 
formos ypatumai, pateikti keli pavyzdžiai. Klausydamas muzikos nurodo 
laikotarpį, atpažįsta autorių ir kūrinį, iš dalies suvokia stiliaus ypatumus ir 
muzikos kalbos elementų reikšmę, atlikėjų sudėtį. Atspėtos ne visos muzikinio 
diktanto temos (5 klaidos).  

Patenkinamas 5 Atsakyta pakankamai teisingai. Minimas vienas kitas, tačiau ne visada 
teisingas istorijos faktas. Nurodoma kūrinio priklausomybė epochai, jų 
chronologinės ribos, neaiškiai apibrėžti svarbiausi bruožai. Nurodyti keli 
muzikos kalbos ir/ar formos ypatumai, atlikėjų sudėtis. Pateikti pavyzdžiai iš 
dalies teisingi. Atspėtos ne visos pateiktos muzikinio diktanto temos (galimos 6 
– 7 klaidos). 

 
4 

Atsakyta patenkinamai. Minimas vienas kitas, tačiau ne visada teisingas 
istorijos faktas. Nurodoma kūrinio priklausomybė epochai, jų chronologinės 
ribos, neaiškiai apibrėžti svarbiausi bruožai. Nurodyti keli muzikos kalbos ar 
formos ypatumai, atlikėjų sudėtis. Nepateikta pavyzdžių. Atspėtos ne visos 
pateiktos muzikinio diktanto temos (galimos 8 – 9 klaidos). 

 3, 2, 1 Neatsakyta arba atsakyta neteisingai. Naudojami netinkami argumentai, 
pateikiami klaidingi faktai. Daroma daug klaidų (10 ir daugiau). 

 



 
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.1 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
Muzikos dalyko 1-4 klasių 

mokinių  pasiekimų lygių požymiai 
 
 

Lygis 
 

Požymiai 
 

Aukštesnysis (A) Labai gerai intonuodamas ir taisyklingai kvėpuodamas dainuoja 
dainas. Girdi gretimų balsų skambėjimą ir derina savo balsą prie kitų. 
Puikiai geba perteikti, papasakoti dainų nuotaiką. Užrašo elementarų 
ritminį diktantą, sudarytą iš žinomų natų. Puikiai, be klaidų groja 
ansamblyje. Noriai muzikuoja klasės bei mokyklos renginiuose. Geba 
dėmesingai išklausyti įvairaus žanro, tempo, apimties kūrinius. 
Papasakoja apie savo aplinkoje vyraujančias muzikines tradicijas. 
Giliau pažįsta, analizuoja bei aptaria Lietuvos ir kitų tautų muzikos 
tradicijas. 

Pagrindinis (P) Gerai intonuodamas ir taisyklingai kvėpuodamas dainuoja dainas. 
Sunkiai girdi gretimų balsų skambėjimą. Silpnai geba perteikti, 
papasakoti dainų nuotaiką. Užrašo su klaidomis elementarų ritminį 
diktantą, sudarytą iš žinomų natų. Su klaidomis, netvirtai groja 
ansamblyje. Nedėmesingai išklauso įvairaus žanro, tempo, apimties 
kūrinius. Sunkiai papasakoja apie savo aplinkoje vyraujančias 
muzikines tradicijas. 

Patenkinamas (Pt) 
 

Pakankamai silpnai intonuodamas ir netaisyklingai kvėpuodamas 
dainuoja dainas.  Negirdi gretimų balsų skambėjimo. Negeba perteikti, 
papasakoti dainų nuotaiką. Negeba užrašyti elementarų ritminį 
diktantą, sudarytą iš žinomų natų. Su klaidomis, netvirtai groja 
ansamblyje. Nedėmesingai išklauso įvairaus žanro, tempo, apimties 
kūrinius. Nepasakoja apie savo aplinkoje vyraujančias muzikines 
tradicijas. 

Neatitinka pradinio ugdymo muzikos programoje numatytų patenkinamo lygio požymių (N). 
 

 
 
 
 
 

  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.1 

 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 
 

Muzikos dalyko 5-II klasių  
mokinių vertinimo kriterijai 

 

Lygis 
Balai 

(pažymys) 
Pasiekimai 

Aukštesnysis 10 
 

Tiksliai ritmuoja, intonuoja, švariai dainuoja, groja, 
pagrįstai naudoja išraiškos priemones. Atpažįsta visus 
kūrinius, puikiai atlieka užduotis, panaudojant teisingus 
muzikinius terminus, sąvokas, esmę nusakant savais 
žodžiais. Atsako 95-100  % klausimų, suvokia 
bendrakultūrinius ryšius, samprotauja, pasakoja savais 
žodžiais. Puikiai skiria alteracijos ženklus, geba rašyti ir 
skaityti įprasta notacija, suvokia muzikos kalbos terminus. 
Mokinys dirba kūrybiškai, savarankiškai, kokybiškai, 
originaliai. Savarankiškai pasirenka kūrybos šaltinius, 
sumaniai ir tikslingai naudojasi teorinėmis žiniomis, 
kompiuterinėmis programomis. Įvykdo kūrybinę užduotį 
iki galo, aptaria darbą, jį pristato, naudodamas tikslias 
muzikines ir kompiuterines sąvokas. 

9 Muzikuoja ritmiškai, švariai intonuoja, bet naudoja 
nepagrįstas išraiškos priemones arba jos buvo 
netikslingos. Atpažįsta 90 % kūrinių, labai gerai atlieka 
užduotis, panaudojant teisingus muzikinius terminus, 
sąvokas, esmę nusakant savais žodžiais. Atsako 85-94 % 
klausimų, suvokia bendrakultūrinius ryšius, samprotauja, 
pasakoja savais žodžiais. Mokinys kartais konsultuojasi su 
mokytoju, klauso jo pasiūlymų, stengiasi tikslingai taikyti 
teorines žinias. Įvykdo kūrybinę užduotį iki galo, aptaria 
darbą, jį pristato, naudodamas tikslias muzikines ir 
kompiuterines sąvokas. 

Pagrindinis 8 Muzikuojant trūksta ritmo ar intonacijos pojūčio, išraiškos 
priemonių. Atpažįsta 80 % kūrinių, gerai atliktos 
užduotys, panaudojant teisingus muzikinius terminus, 
stengiasi sąvokas apibūdinti savais žodžiais. Atsako 75-84 
% klausimų arba šiek tiek mažiau, bet suvokia 
bendrakultūrinius ryšius, samprotauja, atsako savais 
žodžiais. Skiria alteracijos ženklus, rašydamas ir 
skaitydamas įprasta notacija, daro neesminių klaidų, 
suvokia muzikos kalbos terminus, tačiau  taikydamas 
praktinėse užduotyse juos painioja. Dirba nuosekliai, 
sistemingai, kūrybiškai, padedamas mokytojo, daro 
nedidelių klaidų, teorines žinias naudoja ne visuomet 
tikslingai; darbą užbaigia, bet nepristato. 

7 Muzikuojant trūksta ir ritmo, ir intonacijos, nėra išraiškos 
priemonių. Atpažįsta 70 % kūrinių, užduotys atliktos 
panaudojant teisingus muzikinius terminus, tačiau sąvokos 
apibūdintos savais žodžiais neaiškiai. Atsako 65-74 % 
klausimų, apibūdina bendrakultūrinius ryšius, 
samprotauja, atsako savais žodžiais, tačiau darydamas 
klaidų. Kartais painioja alteracijos ženklus, rašydamas ir 
skaitydamas įprasta notacija, daro neesminių klaidų, 
suvokia muzikos kalbos terminų bei sąvokų įvairovę, bet 
jais naudojasi tik mokytojo padedamas. Dirba pakankamai 
kūrybiškai, bet nenuosekliai, nuolat skatinamas mokytojo 
įdėti daugiau pastangų, nesinaudoja teorinėmis žiniomis ir 
kitais pavyzdžiais, darbo nesugeba užbaigti tinkamai. 



6 Muzikuojant ritmo ir intonacijos elementai atliekami 
patenkinamai. Atpažįsta 60 % kūrinių, užduotys atliktos 
panaudojant kai kuriuos netinkamus  muzikinius terminus, 
sąvokas. Atsako 55-64 % klausimų, atsakydamas naudoja 
savus žodžius, klysta samprotaudamas. Painioja alteracijos 
ženklus, dažnai klysta rašydamas ir skaitydamas įprasta 
notacija, suvokia muzikos kalbos terminų įvairovę, bet 
negeba jų taikyti praktinėje veikloje. Dirba nekūrybiškai, 
nenuosekliai, nesistemingai. Rodo pastangas 
įgyvendindamas idėjas, bet nesinaudoja teorinėmis 
žiniomis, kopijuoja, darbo neužbaigia tinkamai. 

Patenkinamas 
 

5 Muzikuojant ritmo ir intonacijos elementai atliekami 
nepakankamai. Atpažįsta 50 % kūrinių, užduotys atliktos 
panaudojant netikslius  muzikinius terminus, sąvokas. 
Atsako 45-54 % klausimų, samprotauja labai nerišliai. 
Beveik nežino alteracijos ženklų, dažniau nei vidutiniškai 
su  klaidomis rašo ir skaito įprasta notacija, nesuvokia 
muzikos kalbos terminų įvairovės. Bando dirbti, bet 
nesukaupia dėmesio, nesidomi skiriamomis užduotimis, 
neklauso mokytojo pasiūlymų, nepasiekia rezultato, darbo 
neužbaigia. 

4 Muzikuojant ritmo ir intonacijos elementai atliekami bet 
kaip, nerodant pastangų. Atpažįsta 40 % kūrinių, užduotys 
atliktos panaudojant  netinkamus  muzikinius terminus, 
sąvokas, negeba savais žodžiais apibūdinti kūrinių. Atsako 
35-44 % klausimų, samprotauja labai nerišliai. Neskiria 
alteracijos ženklų, minimalūs muzikinės kalbos įgūdžiai, 
nesuvokia muzikinių terminų, juos įvardija tik padedamas 
mokytojo . Dirba nenoriai, nenuosekliai, neatlieka skirtų 
užduočių, užsiima pašaline veikla, nepateikia rezultato, 
nesidomi teorinėmis žiniomis, darbo neįvykdo.  

3 Bandė muzikuoti, bet labai nekokybiškai, nesidomi 
siūloma veikla, trukdo dirbti draugams. Atpažįsta 30 % 
kūrinių, beveik nedirba, neatlieka net dalies užduočių. 
Atsako 25-34 % klausimų, beveik nedirba. Neskiria 
alteracijos ženklų, nėra muzikinės kalbos įgūdžių, beveik 
nedirba, neatlieka net dalies kūrybinės užduoties. Beveik 
nedirba, nesidomi siūloma veikla, trukdo dirbti draugams, 
neatlieka net dalies kūrybinės užduoties. 

2 Iš vis nemuzikavo, nedalyvavo bendrame muzikavime, 
trukdo dirbti kitiems. Atpažįstama 20 % kūrinių, neatlieka 
net dalies užduočių. Atsako 15-24 % klausimų, neskiria 
alteracijos ženklų, nemoka muzikinio rašto, neatlieka 
siūlomų užduočių. 

 
 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.2 

 
 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 
 

ATLIKĖJŲ RAIŠKOS  
MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 1-4 KL. 

 
Pasiekimų lygiai 

patenkinamas pagrindinis aukštesnysis 
1. Grojimo technikos ugdymas 
Prasti instrumento valdymo  
technikos įgūdžiai. Negeba taikyti 
tinkamos pirštuotės ir tiksliai 
atlikti ritminius darinius. 
Mokytojui padedant perskaito 
elementarų muzikos tekstą.     
  

Naudoja įgytus instrumento 
valdymo  technikos 
įgūdžius. Taiko tinkamą 
pirštuotę,  tiksliai atlieka 
ritminius darinius. Skaito 
nesudėtingą tekstą iš natų.   
 

Laisvai naudoja įgytus 
instrumento valdymo  
technikos įgūdžius, meninės 
išraiškos priemones atlikdamas 
kūrinius. Dirba savarankiškai, 
gerai skaito paprastą muzikinį 
tekstą. 

2. Muzikos kūrinių interpretavimas 

Paaiškina kai kuriuos kūrinio 
išraiškos elementus. Atlieka 
mokytojo nurodytą kūrinio 
interpretaciją.  

Savais žodžiais apibūdina 
muzikos kūrinio turinį ir 
pritaiko artikuliacijos 
elementus.  

Gerai supranta kūrinio esmę ir 
išraiškingai perteikia muzikos 
kūrinį. 

3. Muzikinė raiška 
Atsakydamas į nukreipiančius 
klausimus, apibūdina savo 
mokymosi patirtį. Tinkamai elgiasi 
scenoje pasirodymo metu. 

Apibūdina savo mokymosi 
groti instrumentu sėkmes ir 
nesėkmes. Noriai dalyvauja 
viešuose pasirodymuose. 

Nuolat savarankiškai ruošiasi 
pamokoms, atlieka visas 
užduotis. Stebi ir vertina savo 
mokymosi patirtį. Pasirodymų 
metu demonstruoja tinkamą 
sceninį elgesį, įsijautimą, 
muzikalumą. 

 

 

  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.2 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
ATLIKĖJŲ RAIŠKOS  

MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 5-6 KL. 
 

Pasiekimų lygiai 
patenkinamas pagrindinis aukštesnysis 

1. Grojimo technikos ugdymas 
Balai  Balai  Balai  
4 Labai silpni instrumento  

valdymo įgūdžiai. Skaito 
muzikinį tekstą padedamas 
mokytojo. Groja iš natų, 
daro daug klaidų 

6 Naudoja muzikos kalbos 
techninius elementus, tačiau 
trūksta instrumento valdymo 
technikos įgūdžių. Grojant 
mintinai daro daug klaidų. 
Patenkinamai suvokia kūrinio 
esmę. 

9 Laisvai taiko įgytus 
instrumento valdymo  
technikos įgūdžius. Groja 
mintinai. Labai gerai suvokia 
kūrinio esmę, gerai intonuoja. 

5 Naudoja nesudėtingus 
muzikos kalbos , elementus. 
Silpnai suvokia vidutinio 
sudėtingumo kūrinių esmę. 
Silpnai moka mintinai. 

7 Groja sudėtingesnius kūrinius, 
pakankamai gerai suvokia kūrinio 
esmę. Groja mintinai, daro nedaug 
klaidų. Pakankamai tiksliai 
intonuoja, tačiau dar stokoja 
instrumento technikos įgūdžių. 

10 Puikiai valdo praktiniu 
muzikavimo įgūdžius. Groja 
tvirtai mintinai. Puikiai 
suvokia kūrinio esmę. 
Išraiškingai intonuoja. 

  8 Gerai valdo įvairius grojimo 
technikos būdus. Savarankiškai 
skaito muzikinį tekstą. Gerai 
suvokia kūrinio esmę, 

  

2. Muzikos kūrinių interpretavimas 
4 Moka paaiškinti tik 

nesudėtingos formos 
kūrinius. Interpretuoja 
kūrinį pagal mokytojo 
nurodymus. 

6 Pakankamai suvokia vidutinio 
sudėtingumo kūrinius. Geba 
naudotis teorinėmis žiniomis ir 
savarankiškai interpretuoti. 

9 Apibūdina ir palygina 
atliekamus kūrinius 
pritaikydamas teorines žinias. 

5 Silpnai suvokia ir geba 
paaiškinti sudėtingesnius 
kūrinius. Bando 
savarankiškai interpretuoti. 

7 Naudojant teorines žinias bando 
analizuoti skirtingų epochų 
muziką. Bando kurti savo 
interpretacinį planą. 

10 Išraiškingai interpretuoja 
skirtingo charakterio ir žanro 
kūrinius. 

  8 Pasitelkdamas muzikinę vaizduotę 
kuria savo interpretacinį planą 

  

3. Muzikinė raiška 
4 Nemoka kūrinio mintinai, 

daro daug klaidų . 
Pasirodymuose trūksta 
savitvardos. 

6 Suvokia kūrinio esmę. groja 
mintinai, tačiau daro daug klaidų  
ir negali paaiškinti jų priežasties. 

9 Groja artistiškai, be klaidų. 
Labai gerai suvokia kūrinio 
esmę, labai gerai intonuoja, 
moka analizuoti savo atlikimą. 

5 Silpnai moka mintinai. 
Grojant išryškėja kūrinio 
parengimo trūkumai. 
Silpnai suvokia kūrinio 
visumą. 

7 Įsivertina savo atlikimą, paaiškina 
klaidas, jų priežastis. Išsako savo 
nuomonę apie atlikimą. 
Pakankamai gerai suvokia kūrinio 
esmę, groja mintinai. 

10 Atlikimas pasižymi išskirtiniu 
artistiškumu, muzikalumu. 
Noriai muzikuoja, trokšta 
pasirodyti scenoje ir išbandyti 
savo jėgas. Puikiai suvokia 
kūrinio esmę, išraiškingai 
intonuoja, analizuoja atlikimo 
procesą. 

  8 Groja mintinai be klaidų, gerai 
suvokia kūrinį , bando analizuoti 
savo grojimą, tiksliai intonuoja. 

  

 
 

  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.2 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
 

ATLIKĖJŲ RAIŠKOS  
MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 7-8 KL. 

 
Pasiekimų lygiai 

patenkinamas pagrindinis aukštesnysis 
1. Grojimo technikos ugdymas 
Balai  Balai  Balai  
4 Lėtai skaito muzikinį tekstą. 

Išmoksta ir naudoja 
nesudėtingus grojimo 
technikos būdus.  

6 Savarankiškai skaito 
sudėtingesnį muzikinį tekstą. 
Naudojasi įgytomis įgytus 
instrumento valdymo  
technikos žiniomis. 

9 Laisvai taiko  įgytus 
instrumento valdymo  
technikos įgūdžius. Groja 
mintinai. Labai gerai suvokia 
kūrinio esmę, gerai intonuoja 

5 Laisviau skaito muzikinį 
tekstą. Išmoksta ir naudoja 
sudėtingesnius grojimo 
technikos būdus. 

7 Aktyviai naudojasi įgytomis 
įvairiomis technikos 
žiniomis. Planuoja 
saviruošos laiką. 

10 Puikiai valdo praktinius 
muzikavimo įgūdžius ir juos 
pritaiko ruošiant naujus 
kūrinius.  

  8 Gerai valdo įvairius grojimo 
technikos būdus. Bando juos 
naudoti  savarankiškai 
ruošiant muzikinį tekstą. 

  

2. Muzikos kūrinių interpretavimas 
4 Atlikdamas kūrinius parodo 

minimalų rezultatą. 
Nemoka paaiškinti skirtingų 
stilių, formų kūrinius. 

6 Bando savarankiškai 
analizuoti kūrinio formą, 
suvokia kūrinio esmę.  

9 Geba palyginti skirtingų 
epochų kūrinius, pažymi 
esminius panašumus ir 
skirtumus. 

5 Atlikdamas kūrinius parodo 
vidutinį rezultatą. Apie 
skirtingų stilių ir formų 
kūrinių atlikimą turi 
minimalų supratimą. 

7 Analizuoja kūrinio formą ir 
atlikimo stilių, bando kurti 
savo interpretacinį planą. 

10 Kūrybiškai interpretuoja 
kūrinius pagal savo 
interpretacinį sumanymą. 

  8  Atskleidžia muzikos 
emocinį turinį pritaikydamas 
menines išraiškos priemones.  

  

3. Muzikinė raiška 
4 Sunkiai sukaupia dėmesį 

atlikdamas programą. 
Dažnai klydinėja. 

6 Groja mintinai, geriau 
jaučiasi scenoje, moka 
sukaupti dėmesį, bet 
pasitaiko teksto klaidų. 

9 Scenoje sukaupia dėmesį, 
pasitiki savo jėgomis, 
išraiškingai atlieka programą. 

5 Fragmentiškai dalyvauja 
mokyklos renginiuose. 
Atlikdamas kūrinius daro 
mažiau klaidų.  

7 Groja mintinai, daro 
neesmines klaidas, gerai 
intonuoja.  

10 Demonstruoja sceninę 
ištvermę ir valią. Atlikimas 
pasižymi ypatingu 
išraiškingumu ir artistiškumu. 
Moka analizuoti savo 
pasirodymą, sėkmes ir 
nesėkmes. Naudojasi 
informacijos šaltiniais ir taiko 
praktinėje veikloje. 

  8 Groja mintinai be klaidų, 
gerai jaučiasi scenoje. Moka 
analizuoti ir įsivertinti 
pasirodymą.  

  

 
 



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.2 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
ATLIKĖJŲ RAIŠKOS  

MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI I-II KL. 
 

Pasiekimų lygiai 
patenkinamas pagrindinis aukštesnysis 

1. Grojimo technikos ugdymas 
Balai  Balai  Balai  
4 Silpnai atlieka kūrinio 

tekstą iš natų. Dažnai 
sustoja, klysta. Išmoksta ir 
naudoja nesudėtingus 
grojimo technikos būdus. 
Grojimo technikos įgūdžiai 
– minimalūs. 

6  Atliekant sudėtingesnio 
muzikinio audinio medžiagą 
neįveikia techninių sunkumų: 
Kūrinį atlieka nelygiai, 
netinkamu tempu, klysta.  

9 Kruopščiu ir nuosekliu 
darbu puikiai įvaldo 
techniškai sudėtingesnius 
kūrinius, įveikia techninius 
sunkumus. Domisi ir 
tikslingai ugdosi techninius 
gebėjimus ir juos pritaiko 
muzikuodamas. Taiko 
išmoktus technikos 
ugdymo įgūdžius. Labai 
gerai groja mintinai.  

5 Mokytojo padedamas 
perskaito ir įvaldo 
sudėtingesnio muzikinio 
audinio medžiagą. Groja iš 
natų. 

7 Naudojasi įgytomis 
skambinimo technikos 
tobulinimo žiniomis, supratimu 
ir įgūdžiais. Įgytą patirtį 
pritaiko bendroje muzikos 
kūrybinėje veikloje. su 
kūrinius, pakankamai gerai 
suvokia kūrinio esmę. Groja 
mintinai, daro nedaug klaidų. 
Silpnai įveikia techninius 
sunkumus. 

10 Savarankiškai parengia 
sudėtingesnį muzikinį 
tekstą, išradingai pritaiko ir 
naudoja  įgytas  ir  
praktines žinias. Puikiai 
groja mintinai.  

  8 Aktyviai naudojasi įgytais 
technikos įgūdžiais, pasiekia 
pageidaujamą meninį rezultatą. 
Savarankiškai parengia 
muzikinį tekstą. Groja tvirtai 
mintinai, be klaidų ir sustojimų. 
Ne visada teisingai sprendžia 
sunkesnes technines užduotis. 

  

2. Muzikos kūrinių interpretavimas 
4  Silpnai skaito iš natų 

nežinomą tekstą. Pagal 
mokytojo pateiktą planą ir 
nurodytus kriterijus 
glaustai apibūdina kūrinius. 
Žino ir apibūdina meninės 
išraiškos priemones.  

6 Išmano muzikinio teksto 
skaitymo principus ir juos taiko 
praktiškai. Muzikos kūrinio 
atlikime pasitaiko formos, 
tempo, štrichų netikslumų . 

9 Labai gerai suvokia kūrinio 
esmę. Kūrinius atlieka 
muzikaliai, tačiau gal kiek 
trūksta drąsos. 
Demonstruoja gerus 
skaitymo iš lapo įgūdžius. 
Kūrybiškai ir savitai 
interpretuoja įvairaus 
pobūdžio atliekamus 
kūrinius. 

5 Atlieka konkrečiai 
pateiktas užduotis, 
interpretuoja kūrinius pagal 
mokytojo nurodymus. 
Atsiskaitymų metu 
demonstruoja patenkinamą 
rezultatą. 

7 Savarankiškai sudaro kūrinio 
interpretacinį planą, parenka ir 
pritaiko meninės išraiškos 
priemones paveikiam atlikimui. 
Pakankamai gerai suvokia 
vidutinio sudėtingumo kūrinio 
esmę. 

10  Puikiai suvokia kūrinio 
esmę, įtaigiai perteikia 
kūrinio meninį vaizdą. Turi 
ryškų interpretacinį planą. 
Argumentuodamas bei 
pateikdamas pavyzdžius 
analizuoja ir vertina 



atliekamus kūrinius 
įvairiais aspektais. 
Išraiškingai interpretuoja 
skirtingo charakterio ir 
žanro kūrinius. Papildomai 
klausosi muzikos įrašų, 
domisi žymiais atlikėjais, 
semiasi iš jų patirties. 

  8 Vaizdinga kalba, vartodamas 
muzikinę terminiją, išsamiai 
analizuoja kūrinius, pristato 
kūrinio autorius, apibūdina jų 
kūrybos bruožus. Gerai suvokia 
vidutinio sudėtingumo kūrinio 
esmę. Muzikaliai interpretuoja 
atliekamus kūriniu. 

  

3.Muzikinė  raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 
4 Moka įgytus gebėjimus 

panaudoti mokymosi 
procese. Kūrinius parengia 
atsiskaitymams. 

6 Domisi kultūriniais renginiais, 
fragmentiškai dalyvauja 
konkursinėje – koncertinėje 
veikloje. 

9 Kaupia koncertinį 
repertuarą, aktyviai lankosi 
meniniuose renginiuose, 
juos aptaria. Pritaiko 
grojimo įgūdžius 
koncertinėje veikloje. 

5 Fragmentiškai dalyvauja 
meninėje veikloje klasėje ir 
mokykloje. 

7 Turtina meninę patirtį 
grodamas solo, muzikuodamas 
ansamblyje, orkestre. 

10  Kūrybingai ir prasmingai 
panaudoja gebėjimus 
aktyvioje veikloje. Nuolat 
dalyvauja konkursuose, 
siekia pažangos ir 
tobulėjimo. 

  8 Aktyviai dalyvauja klasės, 
mokyklos konkursinėje, 
koncertinėje, projektinėje 
veikloje, edukacinėse 
programose. 

  

 
 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.2 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
ATLIKĖJŲ RAIŠKOS  

MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI III-IV KL. 
 

Pasiekimų lygiai 
patenkinamas pagrindinis aukštesnysis 

1. Grojimo technikos ugdymas 
Balai  Balai  Balai  
4 Skaitydamas muzikinį 

tekstą neišlaiko bendro 
tempo, daro daug klaidų. 
Teorinės žinios ir 
atlikimo technika 
atitinka minimalias 
turinio apimtis. 

6 Naudoja įvairius garso 
išgavimo būdus atitinkančius 
kūrinių stilių, bet ne visada 
išlaiko nustatytą tempą, 
neįveikia techninių sunkumų. 

9 Nuosekliai ugdosi 
turimos skambinimo 
technikos gebėjimus, 
kuriuos demonstruoja 
atlikdamas įvairaus 
techninio sudėtingumo 
kūrinius. 

5 Naujai išsiugdytus 
techninius gebėjimus 
pritaiko atlikdamas 
programos kūrinius. 

7 Savarankiškai parengia 
muzikinį tekstą, parenka ir  
pritaiko pirštuotę, pedalizaciją. 
 Pakankamai sėkmingai įveikia 
techninius sunkumus.  

10 Savarankiškai 
pasirenka ir pritaiko 
veiksmingus mokymosi 
metodus, norint įveikti 
visus techninius 
sunkumus. 

  8 Gerai įvaldo ir demonstruoja  
daugiasluoksnės faktūros, 
kontrastingos dramaturgijos 
kūriniuose naudojamą 
skambinimo techniką. Retai 
pasitaiko techniškai neįveiktų 
vietų. 

  

2. Muzikos kūrinių interpretacija 
4 Žino ir apibūdina 

muzikos kalbos, meninės 
išraiškos ypatumus. 
Interpretuojant iškyla 
sunkumų, nes trūksta 
supratimo apie kūrinio 
esmę. 

6 Skaito sudėtingesnės faktūros, 
harmonijos, ritminio piešinio 
nežinomą tekstą iš natų 
Pakankamai gerai  supranta 
kūrinio esmę, bando kurti 
meninį kūrinio vaizdą.  

9 Domisi ir klausosi 
muzikos įrašų, lanko 
koncertus. Pritaiko 
skaitymo iš natų 
principus ir įgytus 
įgūdžius praktinėje 
veikloje, rodo 
iniciatyvą ir pats savo 
noru papildomai skaito 
daug muzikinės 
literatūros. Sugeba 
sukurti ryškų 
interpretacinį planą. 

5 Interpretuodamas 
vadovaujasi mokytojo 
rekomendacijomis. Per 
atsiskaitymus parodo 
minimalų rezultatą. 

7 Gerai supranta vidutinio 
sudėtingumo kūrinio esmę. 
Naudoja plačią dinamikos 
amplitudę, įtikinamai perteikia 
muzikos stilių ir kūrinio 
dramaturgijos idėją. 

10 Meniškai paveikiai 
interpretuoja 
atliekamus kūrinius, 
įtikinamai perteikia jų 
meninį įvaizdį. 
Savarankiškai 
analizuoja, lygina ir 
vertina atliekamus 
kūrinius. Domisi ir 



klausosi muzikos įrašų, 
lanko koncertus, 
diskutuoja su 
bendraminčiais kūrinių 
interpretavimo 
kūriniais, pritaiko 
specializacijos žinias. 

  8 Detaliai analizuoja ir vertina 
kūrinius, pateikia išsamią 
informaciją apie kūrinių 
autorius . laikotarpį, 
pagrindinius kūrybos bruožus. 
Įtaigiai interpretuoja kūrinius 
pagal pateiktą savo 
interpretacinį planą. 

  

3. Muzikinė raiška socialinėje aplinkoje 
4 Kūrinius atsiskaitymams 

parengia silpnai Įgytus 
gebėjimus  minimaliai 
mokymosi procese. 
Nenoriai lanko 
kultūrinius renginius. 

6 Siekia gerai pasirodyti. 
Scenoje aktyviai muzikuoja. 

9 Kūrybingai ir 
prasmingai naudoja 
gebėjimus aktyvioje 
veikloje. Dalyvauja 
konkursuose, nuolat 
siekia pažangos. 
Teorines žinias ir 
praktinius įgūdžius 
pritaiko muzikuodamas 
ansamblyje. 

5 Epizodiškai dalyvauja 
meninėje veikloje 
klasėje, mokykloje. 

7 Domisi ir lankosi įvairiuose 
kultūriniuose renginiuose, juos 
komentuoja. 

10  Sukauptą repertuarą 
naudoja koncertinėje, 
konkursinėje, 
projektinėje veikloje, 
turtina sceninę patirtį. 
Nuolat lankydamasis 
kultūriniuose 
renginiuose geba 
analizuoti, vertinti 
lyginti, pasisemti 
patirties. 

  8 Groja mintinai be klaidų, gerai 
Aktyviai dalyvauja muzikinėje 
veikloje mokykloje ir miete. 
Praktiškai panaudoja įgytus 
gebėjimus. 

  

 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.3 

 
 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 
 

BENDRO FORTEPIJONO  
MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 1-4 KL. 

 
Pasiekimų lygiai 

patenkinamas pagrindinis aukštesnysis 
1. Grojimo technikos ugdymas 
Teorinės žinios ir atlikimo 
technika atitinka minimalų turinį. 
Mokytojui padedant perskaito 
elementarų muzikos tekstą.     
  

Naudoja įgytus technikos 
įgūdžius. Taiko tinkamą 
pirštuotę,  tiksliai atlieka 
ritminius darinius. Skaito 
nesudėtingą tekstą iš natų.   
 

Laisvai naudoja išmoktus 
grojimo technikos įgūdžius, 
meninės išraiškos priemones 
atlikdamas kūrinius. Dirba 
savarankiškai, gerai skaito 
paprastą muzikinį tekstą. 

2. Muzikos kūrinių interpretavimas 

Paaiškina kai kuriuos kūrinio 
išraiškos elementus. Atlieka 
mokytojo nurodytą kūrinio 
interpretaciją.  

Savais žodžiais apibūdina 
muzikos kūrinio turinį ir 
pritaiko artikuliacijos 
elementus.  

Gerai supranta kūrinio esmę ir 
išraiškingai perteikia muzikos 
kūrinį. 

3. Muzikinė raiška 
Atsakydamas į nukreipiančius 
klausimus, apibūdina savo 
mokymosi patirtį. Tinkamai elgiasi 
scenoje pasirodymo metu. 

Apibūdina savo mokymosi 
groti fortepijonu sėkmes ir 
nesėkmes. Nurodo, kaip 
pritaikyti fortepijoną 
ruošiantis kitų dalykų 
pamokoms.   

Nuolat savarankiškai ruošiasi 
pamokoms, atlieka visas 
užduotis. Stebi ir vertina savo 
mokymosi patirtį. Pasirodymų 
metu demonstruoja tinkamą 
sceninį elgesį, įsijautimą, 
muzikalumą. 

  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.3 

 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 
 

BENDRO FORTEPIJONO 
 MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 5-6 KL. 

 

Pasiekimų lygiai 
patenkinamas pagrindinis aukštesnysis 

1. Grojimo technikos ugdymas 
Balai  Balai  Balai  
4 Labai silpni fortepijoninės 

technikos valdymo 
įgūdžiai. Skaito muzikinį 
tekstą padedamas 
mokytojo. Groja iš natų, 
daro daug klaidų 

6 Naudoja muzikos kalbos 
techninius elementus, tačiau 
trūksta instrumento valdymo 
įgūdžių. Grojant mintinai daro 
daug klaidų. Patenkinamai 
suvokia kūrinio esmę. 

9 Taiko išmoktus technikos 
ugdymo įgūdžius. Groja 
mintinai. Labai gerai suvokia 
kūrinio esmę, gerai intonuoja. 

5 Naudoja nesudėtingus 
muzikos kalbos , 
elementus. Silpnai suvokia 
vidutinio sudėtingumo 
kūrinių esmę. Silpnai 
moka mintinai. 

7 Groja sudėtingesnius kūrinius, 
pakankamai gerai suvokia 
kūrinio esmę. Groja mintinai, 
daro nedaug klaidų. Pakankamai 
tiksliai intonuoja, tačiau dar 
stokoja fortepijoninės technikos 
įgūdžių. 

10 Puikiai valdo praktiniu 
muzikavimo įgūdžius. Groja 
tvirtai mintinai. Puikiai 
suvokia kūrinio esmę. 
Išraiškingai intonuoja. 

  8 Gerai valdo įvairius grojimo 
technikos būdus. Savarankiškai 
skaito muzikinį tekstą. Gerai 
suvokia kūrinio esmę, 

  

2. Muzikos kūrinių interpretavimas 
4 Moka paaiškinti tik 

nesudėtingos formos 
kūrinius. Interpretuoja 
kūrinį pagal mokytojo 
nurodymus. 

6 Pakankamai suvokia vidutinio 
sudėtingumo kūrinius. Geba 
naudotis teorinėmis žiniomis ir 
savarankiškai interpretuoti. 

9 Apibūdina ir palygina 
atliekamus kūrinius 
pritaikydamas teorines žinias. 

5 Silpnai suvokia ir geba 
paaiškinti sudėtingesnius 
kūrinius. Bando 
savarankiškai 
interpretuoti. 

7 Naudojant teorines žinias bando 
analizuoti skirtingų epochų 
muziką. Bando kurti savo 
interpretacinį planą. 

10 Išraiškingai interpretuoja 
skirtingo charakterio ir žanro 
kūrinius. 

  8 Pasitelkdamas muzikinę 
vaizduotę kuria savo 
interpretacinį planą 

  

3. Muzikinė raiška 
4 Nemoka kūrinio mintinai, 

daro daug klaidų . 
Pasirodymuose trūksta 
savitvardos. 

6 Suvokia kūrinio esmę. groja 
mintinai, tačiau daro daug klaidų  
ir negali paaiškinti jų priežasties. 

9 Groja artistiškai, be klaidų. 
Labai gerai suvokia kūrinio 
esmę, labai gerai intonuoja, 
moka analizuoti savo 
atlikimą. 

5 Silpnai moka mintinai. 
Grojant išryškėja kūrinio 
parengimo trūkumai. 
Silpnai suvokia kūrinio 
visumą. 

7 Įsivertina savo atlikimą, 
paaiškina klaidas, jų priežastis. 
Išsako savo nuomonę apie 
atlikimą. Pakankamai gerai 
suvokia kūrinio esmę, groja 
mintinai. 

10 Atlikimas pasižymi išskirtiniu 
artistiškumu, muzikalumu. 
Noriai muzikuoja, trokšta 
pasirodyti scenoje ir išbandyti 
savo jėgas. Puikiai suvokia 
kūrinio esmę, išraiškingai 
intonuoja, analizuoja atlikimo 
procesą. 

  8 Groja mintinai be klaidų, gerai 
suvokia kūrinį , bando analizuoti 
savo grojimą, tiksliai intonuoja. 

  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.3 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
BENDRO FORTEPIJONO  

MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 7-8 KL. 

 
Pasiekimų lygiai 

patenkinamas pagrindinis aukštesnysis 
1. Grojimo technikos ugdymas 
Balai  Balai  Balai  
4 Lėtai skaito muzikinį tekstą. 

Išmoksta ir naudoja 
nesudėtingus grojimo 
technikos būdus.  

6 Savarankiškai skaito 
sudėtingesnį muzikinį tekstą. 
Naudojasi įgytomis grojimo 
technikos žiniomis. 

9  

5 Laisviau skaito muzikinį 
tekstą. Išmoksta ir naudoja 
sudėtingesnius grojimo 
technikos būdus. 

7 Aktyviai naudojasi įgytomis 
įvairiomis technikos 
žiniomis. Planuoja 
saviruošos laiką. 

10 Puikiai valdo praktinius 
muzikavimo įgūdžius ir 
juos pritaiko ruošiant 
naujus kūrinius.  

  8 Gerai valdo įvairius grojimo 
technikos būdus. Bando juos 
naudoti  savarankiškai 
ruošiant muzikinį tekstą. 

  

2. Muzikos kūrinių interpretavimas 
4 Atlikdamas kūrinius parodo 

minimalų rezultatą. 
Nemoka paaiškinti skirtingų 
stilių, formų kūrinius. 

6 Bando savarankiškai 
analizuoti kūrinio formą, 
suvokia kūrinio esmę.  

9 Geba palyginti skirtingų 
epochų kūrinius, pažymi 
esminius panašumus ir 
skirtumus. 

5 Atlikdamas kūrinius parodo 
vidutinį rezultatą. Apie 
skirtingų stilių ir formų 
kūrinių atlikimą turi 
minimalų supratimą. 

7 Analizuoja kūrinio formą ir 
atlikimo stilių, bando kurti 
savo interpretacinį planą. 

10 Kūrybiškai interpretuoja 
kūrinius pagal savo 
interpretacinį sumanymą. 

  8  Atskleidžia muzikos 
emocinį turinį pritaikydamas 
menines išraiškos priemones.  

  

3. Muzikinė raiška 
4 Sunkiai sukaupia dėmesį 

atlikdamas programą. 
Dažnai klydinėja. 

6 Groja mintinai, geriau 
jaučiasi scenoje, moka 
sukaupti dėmesį, bet 
pasitaiko teksto klaidų. 

9 Scenoje sukaupia dėmesį, 
pasitiki savo jėgomis, 
išraiškingai atlieka 
programą. 

5 Fragmentiškai dalyvauja 
mokyklos renginiuose. 
Atlikdamas kūrinius daro 
mažiau klaidų.  

7 Groja mintinai, daro 
neesmines klaidas, gerai 
intonuoja.  

10 Demonstruoja sceninę 
ištvermę ir valią. Atlikimas 
pasižymi ypatingu 
išraiškingumu ir 
artistiškumu. Moka 
analizuoti savo 
pasirodymą, sėkmes ir 
nesėkmes. Naudojasi 
informacijos šaltiniais ir 
taiko praktinėje veikloje. 

8 Groja mintinai be klaidų, 
gerai jaučiasi scenoje. Moka 
analizuoti ir įsivertinti 
pasirodymą.  

 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.3 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
BENDRO FORTEPIJONO  

MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI I-II KL. 

 
Pasiekimų lygiai 

patenkinamas pagrindinis aukštesnysis 
1. Grojimo technikos ugdymas 
Balai  Balai  Balai  
4 Silpnai atlieka kūrinio 

tekstą iš natų. Dažnai 
sustoja, klysta. Išmoksta 
ir naudoja nesudėtingus 
grojimo technikos būdus. 
Grojimo technikos 
įgūdžiai – minimalūs. 

6  Atliekant sudėtingesnio 
muzikinio audinio medžiagą 
neįveikia techninių sunkumų: 
Kūrinį atlieka nelygiai, 
netinkamu tempu, klysta.  

9 Kruopščiu ir nuosekliu 
darbu puikiai įvaldo 
techniškai 
sudėtingesnius 
kūrinius, įveikia 
techninius sunkumus. 
Domisi ir tikslingai 
ugdosi techninius 
gebėjimus ir juos 
pritaiko 
muzikuodamas. Taiko 
išmoktus technikos 
ugdymo įgūdžius. 
Labai gerai groja 
mintinai.  

5 Mokytojo padedamas 
perskaito ir įvaldo 
sudėtingesnio muzikinio 
audinio medžiagą. Groja 
iš natų. 

7 Naudojasi įgytomis 
skambinimo technikos 
tobulinimo žiniomis, 
supratimu ir įgūdžiais. Įgytą 
patirtį pritaiko bendroje 
muzikos kūrybinėje veikloje. 
su kūrinius, pakankamai gerai 
suvokia kūrinio esmę. Groja 
mintinai, daro nedaug klaidų. 
Silpnai įveikia techninius 
sunkumus. 

10 Savarankiškai parengia 
sudėtingesnį muzikinį 
tekstą, išradingai 
pritaiko ir naudoja  
įgytas  ir  praktines 
žinias. Puikiai groja 
mintinai.  

  8 Aktyviai naudojasi įgytais 
technikos įgūdžiais, pasiekia 
pageidaujamą meninį 
rezultatą. Savarankiškai 
parengia muzikinį tekstą. 
Groja tvirtai mintinai, be 
klaidų ir sustojimų. Ne visada 
teisingai sprendžia sunkesnes 
technines užduotis. 

  

2. Muzikos kūrinių interpretavimas 
4  Silpnai skaito iš natų 

nežinomą tekstą. Pagal 
mokytojo pateiktą planą 
ir nurodytus kriterijus 
glaustai apibūdina 
kūrinius. Žino ir 
apibūdina meninės 

6 Išmano muzikinio teksto 
skaitymo principus ir juos 
taiko praktiškai. Muzikos 
kūrinio atlikime pasitaiko 
formos, tempo, štrichų 
netikslumų. 

9 Labai gerai suvokia 
kūrinio esmę. Kūrinius 
atlieka muzikaliai, 
tačiau gal kiek trūksta 
drąsos. Demonstruoja 
gerus skaitymo iš lapo 
įgūdžius. Kūrybiškai ir 



išraiškos priemones.  savitai interpretuoja 
įvairaus pobūdžio 
atliekamus kūrinius. 

5 Atlieka konkrečiai 
pateiktas užduotis, 
interpretuoja kūrinius 
pagal mokytojo 
nurodymus. 
Atsiskaitymų metu 
demonstruoja 
patenkinamą rezultatą. 

7 Savarankiškai sudaro kūrinio 
interpretacinį planą, parenka ir 
pritaiko meninės išraiškos 
priemones paveikiam 
atlikimui. Pakankamai gerai 
suvokia vidutinio sudėtingumo 
kūrinio esmę. 

10  Puikiai suvokia 
kūrinio esmę, įtaigiai 
perteikia kūrinio 
meninį vaizdą. Turi 
ryškų interpretacinį 
planą. 
Argumentuodamas bei 
pateikdamas 
pavyzdžius analizuoja 
ir vertina atliekamus 
kūrinius įvairiais 
aspektais. Išraiškingai 
interpretuoja skirtingo 
charakterio ir žanro 
kūrinius. Papildomai 
klausosi muzikos įrašų 
fortepijonui, domisi 
žymiais atlikėjais, 
semiasi iš jų patirties. 

  8 Vaizdinga kalba, vartodamas 
muzikinę terminiją, išsamiai 
analizuoja kūrinius, pristato 
kūrinio autorius, apibūdina jų 
kūrybos bruožus. Gerai 
suvokia vidutinio sudėtingumo 
kūrinio esmę. Muzikaliai 
interpretuoja atliekamus 
kūriniu. 

  

3. Pianistinė raiška socialinėje-kultūrinėje aplinkoje 
4 Moka įgytus gebėjimus 

panaudoti mokymosi 
procese. Kūrinius 
parengia atsiskaitymams. 

6 Domisi kultūriniais renginiais, 
fragmentiškai dalyvauja 
konkursinėje – koncertinėje 
veikloje. 

9 Kaupia koncertinį 
repertuarą, aktyviai 
lankosi meniniuose 
renginiuose, juos 
aptaria. Pritaiko 
grojimo įgūdžius 
koncertinėje veikloje. 

5 Fragmentiškai dalyvauja 
meninėje veikloje 
klasėje ir mokykloje. 

7 Turtina meninę patirtį 
grodamas solo, muzikuodamas 
ansamblyje, 
akompanuodamas. 

10  Kūrybingai ir 
prasmingai panaudoja 
gebėjimus aktyvioje 
veikloje. Nuolat 
dalyvauja konkursuose, 
siekia pažangos ir 
tobulėjimo. 

  8 Aktyviai dalyvauja klasės, 
mokyklos konkursinėje, 
koncertinėje, projektinėje 
veikloje, edukacinėse 
programose. 

  

 

  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.3 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
BENDRO FORTEPIJONO  

MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI III-IV KL. 
 

Pasiekimų lygiai 
patenkinamas pagrindinis aukštesnysis 

1. Grojimo technikos ugdymas 
Balai  Balai  Balai  
4 Skaitydamas muzikinį 

tekstą neišlaiko bendro 
tempo, daro daug klaidų. 
Teorinės žinios ir 
atlikimo technika 
atitinka minimalias 
turinio apimtis. 

6 Naudoja įvairius garso 
išgavimo būdus atitinkančius 
kūrinių stilių, bet ne visada 
išlaiko nustatytą tempą, 
neįveikia techninių 
sunkumų. 

9 Nuosekliai ugdosi 
turimos skambinimo 
technikos gebėjimus, 
kuriuos demonstruoja 
atlikdamas įvairaus 
techninio 
sudėtingumo kūrinius. 

5 Naujai išsiugdytus 
techninius gebėjimus 
pritaiko atlikdamas 
programos kūrinius. 

7 Savarankiškai parengia 
muzikinį tekstą, parenka ir  
pritaiko pirštuotę, 
pedalizaciją. 
 Pakankamai sėkmingai 
įveikia techninius sunkumus.  

10 Savarankiškai 
pasirenka ir pritaiko 
veiksmingus 
mokymosi metodus, 
norint įveikti visus 
techninius sunkumus. 

  8 Gerai įvaldo ir demonstruoja  
daugiasluoksnės faktūros, 
kontrastingos dramaturgijos 
kūriniuose naudojamą 
skambinimo techniką. Retai 
pasitaiko techniškai 
neįveiktų vietų. 

  

2. Muzikos kūrinių interpretacija 
4 Žino ir apibūdina 

muzikos kalbos, meninės 
išraiškos ypatumus. 
Interpretuojant iškyla 
sunkumų, nes trūksta 
supratimo apie kūrinio 
esmę. 

6 Skaito sudėtingesnės 
faktūros, harmonijos, 
ritminio piešinio nežinomą 
tekstą iš natų Pakankamai 
gerai  supranta kūrinio esmę, 
bando kurti meninį kūrinio 
vaizdą.  

9 Domisi ir klausosi 
muzikos įrašų 
fortepijonui, lanko 
koncertus. Pritaiko 
skaitymo iš natų 
principus ir įgytus 
įgūdžius praktinėje 
veikloje, rodo 
iniciatyvą ir pats savo 
noru papildomai 
skaito daug muzikinės 
literatūros. Sugeba 
sukurti ryškų 
interpretacinį planą. 

5 Interpretuodamas 
vadovaujasi mokytojo 
rekomendacijomis. Per 
atsiskaitymus parodo 
minimalų rezultatą. 

7 Gerai supranta vidutinio 
sudėtingumo kūrinio esmę. 
Naudoja plačią dinamikos 
amplitudę, įtikinamai 
perteikia muzikos stilių ir 
kūrinio dramaturgijos idėją. 

10 Meniškai paveikiai 
interpretuoja 
atliekamus kūrinius, 
įtikinamai perteikia jų 
meninį įvaizdį. 
Savarankiškai 
analizuoja, lygina ir 
vertina atliekamus 



kūrinius. Domisi ir 
klausosi muzikos 
įrašų fortepijonui, 
lanko koncertus, 
diskutuoja su 
bendraminčiais 
kūrinių 
interpretavimo 
kūriniais, pritaiko 
specializacijos žinias. 

  8 Detaliai analizuoja ir vertina 
kūrinius, pateikia išsamią 
informaciją apie kūrinių 
autorius . laikotarpį, 
pagrindinius kūrybos 
bruožus. Įtaigiai 
interpretuoja kūrinius pagal 
pateiktą savo interpretacinį 
planą. 

  

3. Muzikinė raiška socialinėje aplinkoje 
4 Kūrinius atsiskaitymams 

parengia silpnai Įgytus 
gebėjimus  minimaliai 
mokymosi procese. 
Nenoriai lanko 
kultūrinius renginius. 

6 Turtina savo meninę patirtį 
skambindamas solo ir 
akompanuodamas, 
muzikuodamas ansamblyje. 

9 Kūrybingai ir 
prasmingai naudoja 
gebėjimus aktyvioje 
veikloje. Dalyvauja 
konkursuose, nuolat 
siekia pažangos. 
Teorines žinias ir 
praktinius įgūdžius 
pritaiko 
akompanuodamas sau 
ir kitiems, 
muzikuodamas 
ansamblyje. 

5 Epizodiškai dalyvauja 
meninėje veikloje 
klasėje, mokykloje. 

7 Domisi ir lankosi įvairiuose 
kultūriniuose renginiuose, juos 
komentuoja. 

10  Sukauptą repertuarą 
naudoja koncertinėje, 
konkursinėje, 
projektinėje veikloje, 
turtina sceninę patirtį. 
Nuolat lankydamasis 
kultūriniuose 
renginiuose geba 
analizuoti, vertinti 
lyginti , pasisemti 
patirties. 

  8 Groja mintinai be klaidų, gerai 
Aktyviai dalyvauja muzikinėje 
veikloje mokykloje ir miete. 
Praktiškai panaudoja įgytus 
gebėjimus. 

  

 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.4 

 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 
 

ANSAMBLINIO MUZIKAVIMO  
MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 3-4 KL. 

 
Pasiekimų lygiai 

patenkinamas pagrindinis aukštesnysis 
1. Ansambliškumo pojūčio ugdymas 
Muzikinės kalbos žinios ir 
ansamblinio muzikavimo įgūdžiai 
atitinka minimalų turinį. 

Gerai skaito iš lapo. Girdi 
draugo atlikimą. 

Gerai skaito iš lapo ir atlieka 
savo partiją. Pritaiko įgytas 
žinias. 

2. Kūrinių ansambliams interpretavimas 

Lėtai išmoksta ansamblio 
partijas. Trūksta išraiškos, 
aktyvumo. 

Išraiškingai atlieka savo 
partiją ansamblyje. Padedant 
mokytojui aptaria 
interpretacinį planą. 

Pritaiko įgytas žinias. 
Išraiškingai ir aktyviai 
muzikuoja. Išsako savo 
nuomonę kūrinio atlikimo 
klausimais. 

 
 

  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.4 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
ANSAMBLINIO MUZIKAVIMO   

MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 5-6 KL. 
 

Pasiekimų lygiai 

patenkinamas pagrindinis aukštesnysis 
1. Ansambliškumo pojūčio ugdymas 
Balai  Balai  Balai  
4 Muzikinės kalbos žinios 

ir  ansamblinio 
muzikavimo įgūdžiai 
atitinka minimalų turinį. 

6 Gerai skaito iš lapo. 9 Puikiai skaito iš lapo ir 
atlieka savo partiją. 

5 Stokojama susitelkimo 
bendram tikslui. 

7 Girdi ir derinasi prie kitų 
ansamblio  narių. 

10 Greitai įsimena 
muzikinį tekstą. 

  8 Savarankiškai skaito 
muzikinį tekstą iš natų. 

  

2. Kūrinių ansambliams interpretavimas 
4 Mokytojui padedant 

sudaro  kūrinio 
interpretacinį planą. 

6 Atlieka savo partiją 
ansamblyje. 

9 Puikiai pritaiko įgytas 
žinias. 

5 Muzikuojant trūksta 
išraiškos. 

7 Tiksliai atlieka savo partiją 
Ansamblyje. 

10 Įtaigiai ir išraiškingai 
muzikuoja ansamblyje. 

  8 Siūlo kūrinio, 
interpretacinio plano 
variantus. 

  

3. Muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 
4 Pasyviai dalyvauja 

koncertinėjeveikloje. 
6 Dalyvauja koncertinėje 

veikloje. 
 

9 Scenoje puikiai 
muzikuoja. 

5 Ne visada pritampa prie 
kitų ansamblio narių. 

7 Siekia gerai pasirodyti. 10 Scenoje puikiai 
muzikuoja, įgyta 
ansamblinio 
muzikavimo 
patirtimi. 

  8 Scenoje aktyviai muzikuoja.   

 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.4 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
ANSAMBLINIO MUZIKAVIMO   

MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 7-8 KL. 
 

Pasiekimų lygiai 
patenkinamas pagrindinis aukštesnysis 

1. Ansambliškumo pojūčio ugdymas 
Balai  Balai  Balai  
4 Prastai atlieka savo  

partiją. 
6 Ansamblyje panaudoja 

individualaus muzikavimo 
gebėjimus. 

9 Puikiai atlieka savo 
partiją,  išmano 
ansamblinio 
muzikavimo 
specifiką. 

5 Demonstruoja 
minimalius 
muzikavimo 
ansamblyje 
gebėjimus. 

7 Išmano ansamblinio 
muzikavimo specifiką. 

10 Greitai įsimena 
muzikos tekstą. Geba 
atlikti kitų atlikėjų 
partija. 

  8 Muzikuoja ir kūrybiškai taiko 
ansamblinio muzikavimo 
įgūdžius. 

  

2. Kūrinių interpretavimas 
4 Nereiškia  savo 

nuomonės, klausosi 
kitų pasiūlymų. 

6 Dalyvauja diskusijose. 9 Mėgsta kūrybingai 
eksperimentuoti. 

5 Diskusijose užima 
pasyvaus  dalyvio 
poziciją. 

7 Remiasi  ansamblinio 
muzikavimo ypatumais. 

10 Klausosi daug   
kamerinės muzikos, 
patirties semiasi iš kitų 
žinomų ansamblių 
atlikėjų. 

  8 Siūlymus pateikia 
remdamasis ansamblinio 
muzikavimo ypatumais. 

  

3. Muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 
4 Dalyvauja koncertinėje 

veikloje skatinamas 
mokytojo. 

6 Siekia gerai pasirodyti. 9 Puikiai muzikuoja, žino 
ir  vertina kultūrinėje 
aplinkoje vykstančius 
reiškinius. 

5 Scenoje santūriai 
reiškia   emocijas. 

7 Scenoje gerai pasirodo. 10 Žino ir vertina 
kultūrinėje aplinkoje  
vykstančius reiškinius.  
Savarankiškai nagrinėja  
muzikines formas. 

  8 Scenoje  jaučia emocinį 
pasitenkinimą 

  

 
 
 
 
 



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.4 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
ANSAMBLINIO MUZIKAVIMO   

MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI I-II KL. 

 
Pasiekimų lygiai 

patenkinamas pagrindinis aukštesnysis 
1. Ansambliškumo pojūčio ugdymas 
Balai  Balai  Balai  
4 Reikia daug pastangų, kad  

pasiektų minimalų rezultatą. 
Klausosi savęs, nejaučia 
atlikėjų visumos. 

6 Ansamblyje panaudoja 
individualaus atlikėjo 
muzikavimo gebėjimus. 

9 Puikiai išmano 
ansamblinio 
muzikavimo specifiką. 
Imasi  lyderio vaidmens, 
rodo 
aktyvumą ir iniciatyvumą. 

5 Pritrūksta  susitelkimo bendrai 
siekti  tikslo. Demonstruoja 
minimalius muzikavimo 
ansamblyje gebėjimus. 

7 Gerai  išmano ansamblinio 
muzikavimo  specifiką. 

10 Daug dirba savarankiškai, 
puikiai įvaldo savo partiją, 
greitai įsimena muzikos 
tekstą. 
Geba pademonstruoti kitų 
atlikėjų partijas. 

  8 Muzikuodamas jaučia 
ir kūrybiškai taiko klausymosi, 
derinimo įgūdžius. Geba 
pavaduoti lyderį. 

  

2. Kamerinės muzikos kūrinių interpretavimas 
4 Diskusijose užima pasyvaus   

dalyvio poziciją. Vangiai 
reiškia savo nuomonę, 
daugiau klausosi kitų 
pasiūlymų. 

6 Dalyvauja informacijos 
paieškoje, jos aptarime, 
diskusijose. 

9 Pateikia argumentuotai 
kelis 
interpretacijos variantus, 
siūlo 
įvairius bandymų būdus. 

5 Pasitiki mokytojo 
ir kitų atlikėjų siūlymais dėl  
interpretacijos. 

7 Jaučia atsakomybę ir 
įsipareigojimą už geros ir 
paveikios kūrinio interpretacijos 
pateikimą. 

10 Mėgsta kūrybingai 
eksperimentuoti. Klausosi  
daug kamerinės muzikos, 
patirties semiasi iš kitų 
žinomų ansamblių atlikėjų. 

  8  Siūlymus pateikia 
remdamasis ansamblinio 
muzikavimo ypatumais. 

  

3. Muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 
4 Mokytojo skatinamas 

dalyvauja koncertinėje 
veikloje. Santūriai reiškia 
emocijas, sunkiai pritampa 
prie kitų atlikėjų. 

6 Pozityvi nuostata papildomoms 
repeticijoms prieš koncertus. 

9 Inicijuoja papildomų 
repeticijų laiką ir vietą. 
Scenoje trykšta 
džiaugsmu, puikiai 
muzikuoja 
imponuodamas ir 
uždegdamas 
ansamblio narius ir 
klausytojus. 

5 Atlieka   pritariamąjį vaidmenį 
ar  mažiau reikšmingą 
funkciją. 
Vidinė įtampa trukdo 
demonstruoti aukštą rezultatą. 

7 Siekia gerai pasirodyti. Scenoje 
jaučia emocinį pasitenkinimą, 
muzikuoja laisvai be vidinės 
įtampos. 
 

10 Inicijuoja  ansamblio 
sceninio įvaizdžio 
kūrimą, siūlo įvairias 
idėjas. 

  8 Atsiduoda  bendram  tikslui. 
Kontaktuoja su kitais 
ansamblio nariais. 

  

 
 
 



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.4 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
ANSAMLINIO MUZIKAVIMO  

MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI III-IV KL. 
 

Pasiekimų lygiai 
patenkinamas pagrindinis aukštesnysis 

1. Ansambliškumo pojūčio ugdymas 
Balai  Balai  Balai  
4 Išmoktus ansamblinio 

muzikavimo elementus 
taiko praktiškai. Teorinės 
žinios ir ansamblinio 
grojimo  įgūdžiai atitinka 
minimalias turinio 
apimtis. 

6 Gerai skaito iš lapo mažai 
pažįstamą tekstą. 

9 Tikslingai ir 
kūrybingai 
naudoja įgytas 
ansamblinio 
grojimo žinias ir 
gebėjimus. 

5 Susipažinęs su 
nesudėtingais, įvairių 
epochų kompozitorių 
kamerinės muzikos 
kūriniais. 

7 Produktyviai   naudojasi 
įgytomis   ansamblinio 
muzikavimo  žiniomis, 
aktyviai pritaiko jas 
kūrybinėje, koncertinėje 
veikloje. 

10 Aktyviu, nuosekliu 
darbu pasiekia  
aukštus girdėjimo, 
ansambliavimo, 
tembro  pajautimo, 
akompanavimo 
rezultatus naudoja 
įtaigiai  atlikdamas 
meninį kūrinį. 

  8 Mokinys pasirinkta 
atlikimo technika pasiekia 
pageidaujamą meninį 
rezultatą. 

  

2. Kamerinės muzikos kūrinių interpretavimas 
4 Žino muzikos meninės 

išraiškos priemones, 
supranta ir paaiškina jų 
reikšmę atskleidžiant 
kūrinio  meninį turinį. 
Mokytojo padedamas 
įvairiais aspektais 
analizuoja  atliekamą 
kūrinį. 

6 Savarankiškai išsamiai 
analizuoja muzikos 
kūrinius, supranta, 
apibūdina ir vertina 
kompozitorių individualų 
stilių istorinio laikotarpio 
kontekste. 

9 Vaizdinga kalba, 
tikslingai   vartodamas 
muzikinius terminus 
analizuoja 
sudėtingesnės 
dramaturgijos 
kūrinius. Pritaiko kitų 
dalykų metu įgytas 
žinias, atranda ir   
nusako interpretacijos 
skirtumus, stilingai 
interpretuoja įvairių 
epochų kūrinius. 

5 Atlieka   konkrečias 
pateiktas užduotis, 
interpretuoja kūrinius 
pagal mokytojo 
nurodymus. 

7 Pasako savo nuomonę, ją 
pagrindžia, nurodo kūrinio 
vertinimo kriterijus. Gerai 
interpretuoja kūrinius pagal 
susidarytą interpretacinį 
sumanymą. 

10 Suvokia  kūrinių 
meninę vertę, geba 
puikiai perteikti 
meninį turinį. Randa 
savo, kaip atlikėjo 
ansamblisto, 
koncertmeisterio vietą 
bendrame 
ansamblyje. 



  8 Savarankiškai  nustato, 
parenka ir pritaiko 
meninės išraiškos 
priemones kūriniams atlikti. 
Klauso  žymių atlikėjų 
interpretacijų įrašų. 

  

3. Muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 
4 Fragmentiškai dalyvauja 

mokyklos,  vietos 
bendruomenės aplinkoje 
rengiamuose 
koncertuose. Savo 
parengtu numeriu 
integruojasi į bendrą 
koncertinę programą. 

6 Savo kūrybinius pasiekimus 
demonstruoja viešoje 
aplinkoje, susitelkdamas į 
kokybišką atlikimo 
rezultatą. 

9 Rezultatyviai naudoja 
įgytas kamerinio 
muzikavimo dalykines 
ir   bendrąsias 
kompetencijas 
dalyvaudamas 
koncertuose, šalies 
konkursuose, 
festivaliuose. 

5 Viešai pristato savo 
kūrybinės veiklos 
produktą 2–3 kartus per 
metus. Domisi kamerinės 
muzikos reiškiniais, juos 
vertina pagal  pateiktus 
kriterijus. 

7 Rodo iniciatyvą dalyvauti 
įvairiuose koncertuose, 
konkursuose. Vertina savo 
galimybes, planuoja 
tolesnius veiksmus. 

10 Kaupia koncertinį 
repertuarą. Nuolat 
lankosi   meniniuose 
renginiuose, juos 
aptaria, reiškia savo 
nuomonę. 

  8 Domisi įvairiais  kamerinės 
muzikos renginiais,  lankosi 
juose, vertina ir 
komentuoja. 

  

 
 



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.5 

 
 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 
 

ORKESTRO 6-IV KLASIŲ  
MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 
 

Lygis 
Balai 

(pažymys) 
Pasiekimai 

Aukštesnysis 
    

  10 
Puikiai, artistiškai, švariai intonuoja savo orkestrinę pariją. Jaučia stilių, 
charakterį, kūrinio kulminaciją. Aiški artikuliacija, tvarkingas 
kvėpavimas, puikiai reaguoja i dirigento muzikinius reikalavimus.   

       9 
Labai gerai, švariai intonuoja, jaučia stilių. Suformuoti techniniai 
įgūdžiai, tiksli dinamika. 

Pagrindinis 
      

 8 
Gerai atlieka savo orkestrinę partiją. Trūksta tikslios intonacijos. Trūksta 
dinaminių niuansų. 
  

       7 
Pakankamai valdo vidutinio sudėtingumo kūrinius. Trūksta techninių 
įgūdžių, netikslus štrichų atlikimas, neryški dinamika. Ritmo 
netikslumai. 

       6 
Patenkinamai valdo techninius ir meninius įgūdžius, nėra tikslios 
intonacijos. Stinga artistiškumo.   

Patenkinamas 

 
       5 

Silpnai valdo techninius ir meninius įgūdžius. 

      4 
 Labai  silpnai valdo techninius ir meninius įgūdžius. Laiku neatsiskaito 
orkestrines partijas. 

 
      3 
      2 
      1

Neatlieka kūrinio (neatlieka elementarių techninių-ritmo, intonavimo, 
artikuliacijos įvaldymo elementų). 

 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.5 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
CHORO 1-4 KLASIŲ 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIAI  

 
Lygis 

 
 Požymiai 

Aukštesnysis 
(A) 

Dainuoja mintinai, taisyklingai kvėpuoja, labai gerai intonuoja, išraiškingai 
atlieka daineles, lengvai įsisavina programinius reikalavimus. 

Pagrindinis 
(P) 

Pakankamai taisyklingai kvėpuoja, dainuoja mintinai, pakankamai gerai 
intonuoja, įsisavina programinius reikalavimus, trūksta išraiškingumo. 

Patenkinamas 
(Pt) 

Silpnai įvaldė kvėpavimą techniką, netvirtai žino kūrinių tekstą, trūksta 
intonacijos, techninio bei muzikinio atlikimo aktyvumo. 

Neatitinka pradinio ugdymo choro programoje numatytų patenkinamo lygio požymių (N). 
 

 
 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.5 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
CHORO 5-IV KLASIŲ 

MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 
 

Lygiai Balai 
(pažymys) 

Pasiekimai 

Aukštesnysis 10 Puikiai išmano balso aparato įgūdžių formavimą, garso  atakas, išgavimo 
būdus, labai gerai žino dainos mokymo būdus, puikiai išmano kūrinio 
interpretaciją, gerai susipažinęs su dikcija ir artikuliacija, žino teksto ir 
muzikos ryšį, labai gerai intonuoja, laisvai skaito iš natų, puikiai valdo 
muzikinę klausą, ir muzikinę atmintį, gerai geba muzikuoti solo ir 
ansamblyje, puikiai suvokia scenos etiką ,estetiką ir sceninio 
artistiškumo principus, sugeba organizuoti individualų ir kolektyvinį 
muzikavimą.  

9  Labai gerai išmano balso aparato įgūdžių formavimą, garso  atakas, 
išgavimo būdus, labai gerai žino dainos mokymo būdus, išmano kūrinio 
interpretaciją, labai gerai susipažinęs su dikcija ir artikuliacija, žino 
teksto ir muzikos ryšį, labai gerai intonuoja, skaito iš natų, labai gerai 
valdo muzikinę klausą ir muzikinę atmintį, labai gerai geba muzikuoti 
solo ir ansamblyje, labai gerai suvokia scenos etiką ,estetiką ir sceninio 
artistiškumo principus, sugeba organizuoti individualų ir kolektyvinį 
muzikavimą.  

Pagrindinis 8 Gerai išmano balso aparato įgūdžių formavimą, garso  atakas, išgavimo 
būdus, gerai žino dainos mokymo būdus, išmano kūrinio interpretaciją, 
gerai susipažinęs su dikcija ir artikuliacija, žino teksto ir muzikos ryšį, 
gerai intonuoja, skaito iš natų, gerai valdo muzikinę klausą, ir muzikinę 
atmintį, gerai geba muzikuoti solo ir ansamblyje, gerai suvokia scenos 
etiką, estetiką ir sceninio artistiškumo principus, sugeba organizuoti 
individualų ir kolektyvinį muzikavimą. 

7 Išmano balso aparato įgūdžių formavimą, garso  atakas, išgavimo būdus, 
žino dainos mokymo būdus, išmano kūrinio interpretaciją, yra 
susipažinęs su dikcija ir artikuliacija, žino teksto ir muzikos ryšį, 
intonuoja, skaito iš natų, valdo muzikinę klausą ir muzikinę atmintį, 
geba muzikuoti solo ir ansamblyje, suvokia scenos etiką,  estetiką ir 
sceninio artistiškumo principus, sugeba organizuoti individualų ir 
kolektyvinį muzikavimą. 

6 Nevisiškai išmano balso aparato įgūdžių formavimą, garso  atakas, 
išgavimo būdus, netiksliai žino dainos mokymo būdus, nevisiškai 
išmano kūrinio interpretaciją, yra susipažinęs su dikcija ir artikuliacija, 
nevisiškai  žino teksto ir muzikos ryšį, netiksliai intonuoja, silpnai skaito 
iš natų,  turi silpną muzikinę atmintį, nevisiškai  geba muzikuoti 
ansamblyje, silpnai suvokia scenos etiką,  estetiką ir sceninio 
artistiškumo principus.  

Patenkinamas 5 Stinga suvokimo balso aparato įgūdžių formavimo srityje, nežino garso 
išgavimo būdų, nežino dainos mokymo būdų, neišmano kūrinio 
interpretacijos, mažai  susipažinęs su dikcija ir artikuliacija, nevisiškai  
žino teksto ir muzikos ryšį, netiksliai intonuoja, silpnai skaito iš natų,  
turi silpną muzikinę atmintį, negeba muzikuoti ansamblyje, silpnai 
suvokia scenos etiką, estetiką ir sceninio artistiškumo principus. 

 4 Nežino balso aparato, nežino garso išgavimo būdų, nežino dainos 
mokymo būdų, neišmano kūrinio interpretacijos, nesusipažinęs  su 
dikcija ir artikuliacija, nežino teksto ir muzikos ryšio netiksliai 
intonuoja, neskaito iš natų, turi silpną muzikinę atmintį, negeba 
muzikuoti ansamblyje, silpnai suvokia scenos etiką, estetiką ir sceninio 
artistiškumo principus. 

1 
2 
3 
 

Nežino žmogaus balso galimybių, nemoka kūrinio interpretuoti, 
neintonuoja, nesuvokia kūrinio esmės, neturi elementarių įgūdžių. 



 
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.5 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
CHORO DIRIGAVIMO ATLIKĖJO RAIŠKOS  
CHORMEISTERIO KLASĖS III-IV KLASIŲ 

MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 
 

Lygiai 
 

Balai 
(pažymys) 

Pasiekimai 

Aukštesnysis 10 
 

Puikiai geba pravesti 2-3 prasidainavimo pratimus (štricho formavimui, 
tesitūros plėtimui, dikcijos formavimui ar kvėpavimo lavinimui). 
Be klaidų geba harmonizuoti gamą (11 kl. I pus. , iki dviejų ženklų– II pus. 
minorines gamas iki dviejų ženklų.12 kl,– I pusmetį, mažorines gamas iki 
keturių ženklų , II pusmetį minorines gamas iki keturių ženklų).  
Puikiai atlieka chorines partijas (viena ranka groja, kita diriguoja). 

9 Labai gerai praveda 2-3 prasidainavimo pratimus, harmonizuoja gamą, 
grojant diriguoja mokomosios dainos partijas. 
Labai gerai diriguoja, moka chorinę partitūrą, lengvai atlieka sudėtingas 
tipines užduotis (atsakymai aiškiai geresni už vidutinius), tačiau silpniau 
suvokia kūrinio interpretaciją, trūksta išraiškingumo. 
Labai gerai atlieka chorines partijas. 
Analizuoja diriguojamus kūrinius. 

Pagrindinis 8 Lėtesniame tempe geba atlikti 2-3 vokalinius chorinius pratimus, nurodytų 
gamų harmonizavimą, gerai atlieka 1-2 dainas (viena ranka groja, kita 
diriguoja). 
Gerai diriguoja, chorinę partitūrą, gerai žino dirigavimo techniką. 
Gerai groja chorinę partitūrą. 
Silpniau intonuoja, silpniau analizuoja chorinius kūrinius. 

7 Silpniau geba parinkti ir atlikti 2-3 nesudėtingus vokalinius chorinius 
pratimus. Lėtame tempe geba harmonizuoti nurodytas gamas. Dainoje groja 
ir atskirai diriguoja chorines partijas. Nestabiliai ruošia namų darbus. 
Pakankamai gerai diriguoja chorinius kūrinius, silpnai interpretuoja. 
Trūksta grojimo technikos. 
Partijos atliekamos silpnai intonuojant, trūksta artikuliacijos. 
Silpnai analizuoja kūrinius. 

6 Trūksta aktyvios orientacijos sudarant ir atliekant chorinius vokalinius 
pratimus. 
Gamą harmonizuoja be konkrečios ritminės pulsacijos. Patenkinamai atlieka 
1-2 chorines dainas, negeba jos atlikti viena ranka grojant, kita diriguojant. 
Savarankiškai negeba atlikti namų darbų užduočių. 
Patenkinamai žino dirigavimo, grojimo partijų dainavimo, kūrinių 
analizavimo reikalavimus. Trūksta dėmesio ir aktyvumo. 

Patenkinamas 
 

5 Geba atlikti tik nesudėtingus vokalinius chorinius pratimus, sunkiai 
harmonizuoja gamą, geba atlikti tik nesudėtingas dainas, silpnai valdo rankų 
koordinacinius pratimus (viena ranka groti, kita diriguoti). 
Suvokia tik svarbiausius dalyko klausimus, silpnai  
įsisavina dirigavimo technikos elementus, scenas.  
Chorines partijas dainuoja neišraiškingai. 

4 Sunkiai suvokia dalyko esmę, daro daug klaidų, užduotis atlieka tik 
mokytojo padedamas ,trūksta dėmesio, aktyvumo. 

 3 Neatlieka elementarių chorinių vokalinių pratimų, nemoka harmonizuoti 
nurodytų gamų, neatlieka visai nesudėtingų dainų (viena ranka groti, kita 
diriguoti). 
Moka tik nedidelę kurso dalį, daro labai daug klaidų, neturi elementarių 
įgūdžių (norint gauti teigiamą vertinimą, reikia padirbėti papildomai) 

2 Beveik visai nemoka kurso, daro labai daug klaidų, neturi elementarių 
įgūdžių (reikia labai daug dirbti papildomai) 

1 Nėra jokių mokymosi rezultatų. 
 



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.5 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 

 
FORTEPIJONO ATLIKĖJO RAIŠKOS  

KONCERTMEISTERIO KLASĖS III-IV KLASIŲ  
MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Lygis 
Balai 

(pažymys) 
Pasiekimai 

Aukštesnysis 10 
 

Puikiai, artistiškai atlieka kūrinį. Profesionaliai seka ir jaučia 
partnerius, puikiai suvokia kūrinio esmę. Analizuoja 
atlikimo procesą, detaliai, savarankiškai studijuoja 
atliekamą kūrinį, išraiškingai interpretuoja. Puikiai valdo 
praktinius muzikavimo įgūdžius. 

9 Labai gerai, artistiškai atlieka savo partiją ir kūrinį. Labai 
gerai seka ir jaučia partnerius, suvokia kūrinio esmę. Labai 
gerai valdo atlikimo įgūdžius. Savarankiškai analizuoja 
atlikimo kokybę. 

Pagrindinis 8 Gerai moka kūrinio muzikinį tekstą. Seka ir jaučia 
ansamblio partnerius. Gerai suvokia vidutinio sudėtingumo 
kūrinio esmę. Artistiškai atlieka kūrinius. Gerai valdo 
įvairius technikos būdus. Bando analizuoti atlikimo kokybę. 

7 Pakankamai gerai atlieka savo partiją (daro nedaug klaidų)-
Pakankamai gerai suvokia vidutinio sudėtingumo kūrinio 
esmę. Stokoja artistiškumo ir atlikimo technikos įgūdžių. 

6 Patenkinamai atlieka savo partiją (daro nemažai klaidų). 
Patenkinamai suvokia vidutinio sudėtingumo kūrinio esmę. 
Trūksta ansamblinio grojimo įgūdžių. 

Patenkinamas 
 

5 Silpnai moka tekstą, daro daug teksto klaidų. Silpnai suvokia 
vidutinio sudėtingumo kūrinio esmę. Silpni technikos 
valdymo įgūdžiai. 

4 Labai silpnai moka tekstą, daro daug stambių klaidų. 
Nespėja sekti solisto ir ansamblio partnerių. Labai 
minimalūs instrumento valdymo ir ansambliavimo įgūdžiai. 

 3 
2 
1 

Nemoka savo partijos. Nesuvokia kūrinio esmės. Neturi 
elementarių ansamblinio ir instrumento valdymo įgūdžių. 

 



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.6 

 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GMNAZIJA 
BALSO UGDYMAS   

 5-6 KL MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 
 

Pasiekimų lygiai 
patenkinamas pagrindinis aukštesnysis 

1.Vokalinės technikos ugdymas 
Balai  Balai  Balai  

4 Nemoka mintinai, 
dainuoja iš natų, daro 
daug stambių klaidų. 
Labai netiksliai intonuoja, 
nesuformuoja garso 
atakos, vangiai valdo 
kvėpavimo sistemą, skaito 
muzikinį tekstą, 
padedamas mokytojo. 

6 Dainuoja mintinai, tačiau 
daro  daug klaidų, stokoja 
vokalinių įgūdžių. 
Netiksliai intonuoja. 
Patenkinamai suvokia 
atliekamo kūrinio esmę.                              
 

9 Dainuoja mintinai, įgytus 
vokalinius įgūdžius pritaiko 
praktiškai. Labai gerai 
suvokia kūrinio esmę, 
tiksliai intonuoja.    

5 Nemoka mintinai, 
dainuoja iš natų, daro 
daug klaidų. Netiksliai 
intonuoja, stokoja 
vokalinių įgūdžių. 
Silpnai suvokia vidutinio 
sudėtingumo vokalinius 
kūrin. 

7 Dainuoja mintinai, gerai 
suvokia atliekamo kūrinio 
esmę. Beveik tiksliai 
intonuoja., stokoja 
vokalinės technikos 
įgūdžių. 
 

10 Dainuoja mintinai, puikiai 
suvokia kūrinio esmę ir 
valdo vokalinę techniką. 
Išraiškingai intonuoja. Moka 
paaiškinti dainavimo 
procesą, pritaiko praktiškai 
įgytas žinias. 

  8 Dainuoja mintinai.  
Tiksliai intonuoja, 
naudoja įvairius vokalinės 
technikos būdus.   
savarankiškai išmoksta 
muzikinį tekstą. Gerai 
suvokia vokalinio teksto 
esmę.  

  

2. Vokalinės muzikos kūrinių interpretavimas  
4 Labai silpnai žino ir 

apibūdina muzikos kalbos 
meninės išraiškos 
ypatumus.  
Labai silpnai suvokia 
vokalinio kūrinio esmę. 
Interpretuoja pagal 
mokytojo nurodymus 

6 Pakankamai  suvokia 
vidutinio sudėtingumo 
kūrinius Geba naudotis 
teorinėmis žiniomis, 
savarankiškai 
interpretuoja, stokoja 
artistiškumo. 
 

9 Labai gerai suvokia 
vokalinio kūrinio esmę.  
Įsisavina vokalinio atlikimo 
įgūdžius, pritaiko praktiškai, 
išmaniai naudoja teorines 
žinias.  

5 Silpnai suvokia muzikos 
kalbos meninės išraiškos 
ypatumus. 
Bando savarankiškai 
interpretuoti. 

7 Pakankamai gerai suvokia 
vidutinio sudėtingumo 
vokalinio kūrinio esmę. 
Bando analizuoti skirtingų 
žanrų vokalinę muziką. 
Kuria interpretacinį planą. 

10 Puikiai suvokia vokalinio 
kūrinio esmę. Išsamiai 
savarankiškai studijuoja 
atliekamą kūrinį. Įtaigiai 
interpretuoja.   

  8 Gerai suvokia vidutinio 
sudėtingumo vokalinio 
kūrinio esmę.  
Artistiškai atlieka vokalinį 
kūrinį. 
Kuria savo interpretacinį 
planą. 

  



3.Vokalinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 
4 Minimaliai moka įgytus 

gebėjimus panaudoti 
dainavimo procese, atlieka 
kūrinį iš natų. 
Atsiskaitymuose  trūksta 
savitvardos. 

6 Suvokia kūrinio esmę, 
dainuoja mintinai, tačiau 
daro daug klaidų, nemoka 
paaiškinti jų priežasties. 
 

9 Dainuoja artistiškai, be 
klaidų. Suvokia vokalinio  
kūrinio esmę. Moka 
analizuoti savo atlikimą.  

5 Silpnai suvokia kūrinio 
esmę Nemoka mintinai, 
daro daug klaidų, 
išryškėja pasirengimo 
trūkumai. 

7 Įsivertina savo atlikimą, 
paaiškina klaidas ir jų 
priežastis Pakankamai 
gerai suvokia kūrinio 
esmę, dainuoja mintinai. 

10 Dainuoja įtaigiai ir 
muzikaliai Kūrybingai ir 
prasmingai panaudoja 
gebėjimus, dalyvauja 
mokyklos  renginiuose,  
 siekia pažangos ir 
tobulėjimo. 

  8 Dainuoja mintinai be 
klaidų  Bando savo 
atlikimą analizuoti ir 
įsivertinti. 

  

 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.6 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GMNAZIJA 

BALSO UGDYMAS   
7-8 KL MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 
Pasiekimų lygiai 

patenkinamas pagrindinis aukštesnysis 
1. Vokalinės technikos ugdymas 
Balai  Balai  Balai  

4 Nemoka mintinai, 
dainuoja iš natų, daro 
daug stambių klaidų, 
naudoja nesudėtingus 
vokalinės technikos 
būdus. 

6 Dainuoja mintinai, tačiau 
daro  daug klaidų, 
stokoja vokalinių 
įgūdžių. Netiksliai 
intonuoja. 
Patenkinamai suvokia 
atliekamo kūrinio esmę.                              
 

9 Dainuoja mintinai, įgytus 
vokalinius įgūdžius pritaiko 
praktiškai. Labai gerai 
suvokia kūrinio esmę, 
tiksliai intonuoja.    

5 Nemoka mintinai, 
dainuoja iš natų, daro 
daug klaidų. Netiksliai 
intonuoja, stokoja 
vokalinių įgūdžių. 
 Silpnai suvokia 
vidutinio sudėtingumo 
vokalinius kūrinius. 

7 Dainuoja mintinai, gerai 
suvokia atliekamo 
kūrinio esmę. Beveik 
tiksliai intonuoja., 
stokoja vokalinės 
technikos įgūdžių. 
Planuoja saviruošos 
laiką. 
 

10 Dainuoja mintinai, puikiai 
suvokia kūrinio esmę ir 
valdo vokalinę techniką. 
Išraiškingai intonuoja. 
Moka paaiškinti dainavimo 
procesą, pritaiko praktiškai 
įgytas žinias. 

  8 Dainuoja mintinai.  
Tiksliai intonuoja, 
naudoja įvairius 
vokalinės technikos 
būdus.   savarankiškai 
išmoksta muzikinį tekstą. 
Gerai suvokia vokalinio 
teksto esmę.  

  

2. Vokalinės muzikos kūrinių interpretavimas  
 

4 Atlikdamas vokalinį 
kūrinį parodo minimalų 
rezultatą. Nemoka   
paaiškinti įvairių žanrų 
vokalinių kūrinių 
ypatumų. Interpretuoja 
pagal mokytojo 
nurodymus 

6 Pakankamai  suvokia 
vidutinio sudėtingumo 
kūrinius Geba naudotis 
teorinėmis žiniomis, 
savarankiškai 
interpretuoja, stokoja 
artistiškumo ir vokalinės 
technikos. 
 

9 Labai gerai suvokia 
vokalinio kūrinio esmę.  
Įsisavina vokalinio atlikimo 
įgūdžius, pritaiko 
praktiškai, išmaniai 
naudoja teorines žinias, 
geba palyginti įvairių žanrų 
vokalinius kūrinius.  

5 Silpnai suvokia 
vokalinės  kalbos 
meninės išraiškos 
ypatumus. 
Bando savarankiškai 
interpretuoti. 

7 Pakankamai gerai 
suvokia vidutinio 
sudėtingumo vokalinio 
kūrinio esmę. Bando 
analizuoti skirtingų žanrų 
vokalinę muziką. 
Kuria interpretacinį 
planą. 

10 Puikiai suvokia vokalinio 
kūrinio esmę. Išsamiai 
savarankiškai studijuoja 
atliekamą kūrinį. Įtaigiai ir 
muzikaliai interpretuoja.   



  8 Gerai suvokia vidutinio 
sudėtingumo vokalinio 
kūrinio esmę.  
Artistiškai atlieka 
vokalinį kūrinį. 
Kuria savo interpretacinį 
planą, pasitelkiant 
menines išraiškos 
priemones. 

  

3.Vokalinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 
4 Minimaliai moka įgytus 

gebėjimus panaudoti 
dainavimo procese, 
atlieka kūrinį iš natų. 
Atsiskaitymuose  trūksta 
savitvardos. 

6 Suvokia kūrinio esmę, 
dainuoja mintinai, tačiau 
daro daug klaidų, 
nemoka paaiškinti jų 
priežasties, nemoka 
sutelkti dėmesį. 
 

9 Dainuoja artistiškai, be 
klaidų. Suvokia vokalinio  
kūrinio esmę. Moka 
analizuoti savo atlikimą. 
Naudojasi informacijos 
šaltiniais. 
Dalyvauja mokyklos 
renginiuose ir projektuose.  

5 Silpnai suvokia kūrinio 
esmę Nemoka mintinai, 
daro daug klaidų, 
išryškėja pasirengimo 
trūkumai. 
Fragmentiškai dalyvauja 
mokyklos renginiuose. 

7 Įsivertina savo atlikimą, 
paaiškina klaidas ir jų 
priežastis Pakankamai 
gerai suvokia kūrinio 
esmę, dainuoja mintinai, 
stokoja stabilumo. 

10 Dainuoja įtaigiai ir 
muzikaliai Kūrybingai ir 
prasmingai panaudoja 
gebėjimus, dalyvauja 
mokyklos  ir miesto 
renginiuose,  
 Moka analizuoti savo 
atlikimą, taiso klaidas, 
siekiant pažangos. 

  8 Dainuoja mintinai be 
klaidų   Savo atlikimą 
analizuoja  ir  geba 
įsivertinti. 

  

 
  



Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 
muzikos ir specializuoto muzikos ugdymo dalykų  
Priedas Nr.6 

 
PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GMNAZIJA 

BALSO UGDYMAS   
 I-II KL MOKINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 
 

Pasiekimų lygiai 
patenkinamas pagrindinis aukštesnysis 

1.Vokalinės technikos ugdymas 
Balai  Balai  Balai  

4 Silpnai atlieka kūrinio 
tekstą iš natų., daro daug 
klaidų Naudoja 
nesudėtingus vokalinės 
technikos būdus 
Dainavimo įgūdžiai 
minimalūs 

6 Dainuoja mintinai, tačiau 
daro  daug klaidų, 
stokoja vokalinių 
įgūdžių. Netiksliai 
intonuoja. 
Patenkinamai suvokia 
atliekamo kūrinio esmę.                              
Stokoja saviruošos. 

9 Dainuoja mintinai, įgytus 
vokalinius įgūdžius pritaiko 
praktiškai. Labai gerai 
suvokia kūrinio esmę, 
tiksliai intonuoja. 
Stabiliai  ir muzikaliai 
atlieka  vokalinius kūrinius.   

5 Nemoka mintinai, 
dainuoja iš natų, daro 
daug klaidų. Netiksliai 
intonuoja, stokoja 
vokalinių įgūdžių. 
 Silpnai suvokia 
vidutinio sudėtingumo 
vokalinius kūrinius. 

7 Dainuoja mintinai, gerai 
suvokia atliekamo 
kūrinio esmę. Beveik 
tiksliai intonuoja, stokoja 
vokalinės technikos 
įgūdžių. 
Trūksta savitvardos. 
 

10 Dainuoja mintinai, puikiai 
suvokia kūrinio esmę ir 
valdo vokalinę techniką. 
Išraiškingai intonuoja. 
Moka paaiškinti dainavimo 
procesą, pritaiko praktiškai 
įgytas žinias. 
Analizuoja ir tobulina  savo 
gebėjimus    

  8 Dainuoja mintinai.  
Tiksliai intonuoja, 
naudoja įvairius 
vokalinės technikos 
būdus, savarankiškai 
išmoksta muzikinį tekstą. 
Gerai suvokia vokalinio 
teksto esmę.  
Moka įsivertinti. 

  

2. Vokalinės muzikos kūrinių interpretavimas  
4 Labai silpnai žino ir 

apibūdina muzikos 
kalbos meninės išraiškos 
ypatumus.  
Labai silpnai suvokia 
vokalinio kūrinio esmę. 
Interpretuoja pagal 
mokytojo nurodymus 

6 Pakankamai  suvokia 
vidutinio sudėtingumo 
kūrinius Geba naudotis 
teorinėmis žiniomis, 
savarankiškai 
interpretuoja, stokoja 
artistiškumo. 
 

9 Labai gerai suvokia 
vokalinio kūrinio esmę.  
Įsisavina vokalinio atlikimo 
įgūdžius, pritaiko 
praktiškai, išmaniai 
naudoja teorines žinias.  
Demonstruoja skaitymo iš 
lapo įgūdžius. 

5 Silpnai suvokia muzikos 
kalbos meninės išraiškos 
ypatumus. 
Bando savarankiškai 
interpretuoti. 

7 Pakankamai gerai 
suvokia vidutinio 
sudėtingumo vokalinio 
kūrinio esmę. Bando 
analizuoti skirtingų žanrų 
vokalinę muziką. 
Kuria interpretacinį 
planą. 

10 Puikiai suvokia vokalinio 
kūrinio esmę. Išsamiai 
savarankiškai studijuoja 
atliekamą kūrinį. Įtaigiai 
interpretuoja.  
Kūrybingai ir savitai 
interpretuoja įvairaus žanro 
vokalinius kūrinius.  



  8 Gerai suvokia vidutinio 
sudėtingumo vokalinio 
kūrinio esmę.  
Artistiškai atlieka 
vokalinį kūrinį. 
Kuria savo interpretacinį 
planą. Naudojasi 
interneto prieiga klausant 
įvairių atlikėjų 
interpretacijas. 

  

3.Vokalinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 
4 Minimaliai moka įgytus 

gebėjimus panaudoti 
dainavimo procese, 
atlieka kūrinį iš natų. 
Atsiskaitymuose ir 
pasirodymuose jaučia 
scenos baimę. 

6 Suvokia kūrinio esmę, 
dainuoja mintinai, tačiau 
daro daug klaidų, 
nemoka paaiškinti jų 
priežasties. 
 

9 Dainuoja artistiškai, be 
klaidų. Suvokia vokalinio  
kūrinio esmę. Moka 
analizuoti savo atlikimą. 
Naudojasi internetine 
prieiga, savarankiškai 
ruošiant  kūrinius.  

5 Silpnai suvokia kūrinio 
esmę Nemoka mintinai, 
daro daug klaidų, 
išryškėja vokalinės 
technikos trūkumai. 

7 Įsivertina savo atlikimą, 
paaiškina klaidas ir jų 
priežastis Pakankamai 
gerai suvokia kūrinio 
esmę, dainuoja mintinai, 
retai klysta. Moka 
įsivertinti. 

10 Dainuoja įtaigiai ir 
muzikaliai Kūrybingai ir 
prasmingai panaudoja 
gebėjimus, dalyvauja 
mokyklos  ir miesto 
renginiuose,  
 siekia pažangos ir 
asmeninio tobulėjimo. 

  8 Dainuoja mintinai be 
klaidų  Bando savo 
atlikimą analizuoti ir 
įsivertinti. 
Trūksta muzikalumo. 
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Pasiekimų lygiai 

patenkinamas pagrindinis aukštesnysis 
1.Vokalinės technikos ugdymas 
Balai  Balai  Balai  

4 Nemoka mintinai, 
dainuoja iš natų, daro 
daug stambių klaidų, 
naudoja nesudėtingus 
vokalinės technikos 
būdus. 

6 Dainuoja mintinai, tačiau 
daro  daug klaidų, 
stokoja vokalinės 
technikos Netiksliai 
intonuoja. 
Patenkinamai suvokia 
atliekamo kūrinio esmę.                              
Stokoja savarankiškumo 
ir gebėjimo tinkamai 
įsivertinti  

9 Dainuoja mintinai, įgytus 
vokalinius įgūdžius pritaiko 
praktiškai. Labai gerai 
suvokia kūrinio esmę, 
tiksliai intonuoja. 
Stabiliai ir užtikrintai 
atlieka kūrinius renginiuose 
ir atsiskaitymuose.   

5 Nemoka mintinai, 
dainuoja iš natų, daro 
daug klaidų. Netiksliai 
intonuoja, stokoja 
vokalinių įgūdžių. 
 Silpnai suvokia 
vidutinio sudėtingumo 
vokalinius kūrinius. 

7 Dainuoja mintinai, gerai 
suvokia atliekamo 
kūrinio esmę. Beveik 
tiksliai intonuoja., 
stokoja vokalinės 
technikos įgūdžių. 
Planuoja saviruošos 
laiką.. 
Trūksta stabilumo. 
 

10 Dainuoja mintinai, puikiai 
suvokia kūrinio esmę ir 
valdo vokalinę techniką. 
Išraiškingai intonuoja. 
Moka paaiškinti dainavimo 
procesą ,pritaiko praktiškai 
įgytas žinias. 
Nuolat tobulėja, 
savarankiškai geba paruošti  
kūrinius. 

  8 Dainuoja mintinai.  
Tiksliai intonuoja, 
naudoja įvairius 
vokalinės technikos 
būdus, savarankiškai 
išmoksta muzikinį 
tekstą.. Gerai suvokia 
vokalinio teksto esmę. 
Savarankiškai ruošia 
namų užduotis.  

  

2. Vokalinės muzikos kūrinių interpretavimas  
4 Atlikdamas vokalinį 

kūrinį parodo minimalų 
rezultatą. Nemoka   
paaiškinti įvairių žanrų 
vokalinių kūrinių 
ypatumų. Interpretuoja 
pagal mokytojo 
nurodymus  
Nemoka  savarankiškai 
atlikti namų darbus. 

6 Pakankamai  suvokia 
vidutinio sudėtingumo 
kūrinius Geba naudotis 
teorinėmis žiniomis, 
savarankiškai 
interpretuoja, stokoja 
artistiškumo ir vokalinės 
technikos.. 
 

9 Labai gerai suvokia 
vokalinio kūrinio esmę.  
Įsisavina vokalinio atlikimo 
įgūdžius, pritaiko 
praktiškai, išmaniai 
naudoja teorines žinias, 
geba palyginti įvairių žanrų 
vokalinius kūrinius.  

5 Silpnai suvokia 
vokalinės  kalbos, 
meninės išraiškos 

7 Pakankamai gerai 
suvokia vidutinio 
sudėtingumo vokalinio 

10 Puikiai suvokia vokalinio 
kūrinio esmę. Išsamiai 
savarankiškai studijuoja 



priemones, stokoja 
įgūdžių. . 
Bando savarankiškai 
interpretuoti. 

kūrinio esmę. Bando 
analizuoti skirtingų žanrų 
vokalinę muziką. 
Kuria interpretacinį 
planą. 

atliekamą kūrinį. Įtaigiai ir 
muzikaliai interpretuoja. 
Moka analizuoti įvairių 
žanrų vokalinius kūrinius, 
tinkamai naudoja 
interpretacinį planą   

  8 Gerai suvokia vidutinio 
sudėtingumo vokalinio 
kūrinio esmę.  
Artistiškai atlieka 
vokalinį kūrinį. 
Kuria savo interpretacinį 
planą, pasitelkiant 
menines išraiškos 
priemones. 

  

3.Vokalinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 
4 Minimaliai moka įgytus 

gebėjimus panaudoti 
dainavimo procese, 
atlieka kūrinį iš natų. 
 Trūksta saviruošos 
pagrindų. 

6 Suvokia kūrinio esmę , 
dainuoja mintinai, tačiau 
daro daug klaidų, 
nemoka paaiškinti jų 
priežasties, nemoka 
sutelkti dėmesį. 
Trūksta saviruošos. 
 

9 Dainuoja artistiškai, be 
klaidų. Suvokia vokalinio  
kūrinio esmę. Moka 
analizuoti savo atlikimą. 
Naudojasi informacijos 
šaltiniais. 
Dalyvauja mokyklos 
renginiuose ir projektuose.  

5 Silpnai suvokia kūrinio 
esmę Nemoka mintinai, 
daro daug klaidų, 
išryškėja  kūrinio 
atlikimo trūkumai. 
Stokojama vokalinės 
technikos  ir gebėjimų 
save įsivertinti 
 
 

7 Įsivertina savo atlikimą, 
paaiškina klaidas ir jų 
priežastis Pakankamai 
gerai suvokia kūrinio 
esmę, dainuoja min 
Fragmentiškai dalyvauja 
mokyklos renginiuose  
stokoja stabilumo. 

10 Dainuoja įtaigiai ir 
muzikaliai, 
sukauptą repertuarą  
kūrybingai ir prasmingai 
naudoja mokyklos  ir 
miesto renginiuose,  
 Moka analizuoti savo 
atlikimą, taiso klaidas. 
.Puikiai valdo vokalinę 
techniką. Savarankiškai  
renkasi vokalinius kūrinius, 
atitinkančius gebėjimus. 

  8 Dainuoja mintinai be 
klaidų   Savo atlikimą 
analizuoja  ir  geba 
įsivertinti. Atliekant 
kūrinį dar trūksta 
stabilumo ir 
muzikalumo. 
Geba savarankiškai 
dirbti. Taiso klaidas.   

  

 
 


