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Kuo ypatingi NMPP testai?

•„Standartizuoti“ testai leidžia nustatyti objektyvų mokinio pasiekimų 
lygį.

•Galima palyginti mokinių pasiekimus toje pačioje klasėje, mokykloje, 
tarp mokyklų.

•Galima tiksliai įvertinti mokinio vietą tarp kitų tos klasės mokinių 
Lietuvoje.

•Vertinimo rezultatai teikia nemažai diagnostinio pobūdžio informacijos.

•Mokinio testo taškų skaičius priklauso ne tik nuo jo atliktų užduočių 
skaičiaus, bet ir nuo statistinio tų užduočių sunkumo ir skiriamosios 
gebos.



Lyginamoji analizė
Mokinių pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius

Vilniaus Žvėryno gimnazijos mokinių pasiekimai lyginami su tyrime dalyvavusių 20 000 šalies 
aštuntokų įvertinimais (matematikos žinių patikrinimo tyrime dalyvavo 120 mokinių, gamtos 

mokslų -119 mokinių).

Mokiniai į grupes suskirstyti į pagal bandomojo e-NMPP testų rezultatus (šalies vidurkis – 500 MTT taškų (MTT –
moderniosios testų teorijos formulės), standartinis nuokrypis – 100). 

1 grupė (žemesnieji pasiekimai). Priskiriami mokiniai, kurių įvertinimai taškais yra mažesni už šalies vidurkį  
daugiau kaip 100 taškų. Į šią grupę patenka apie 16 proc. visų testą atlikusiųjų aštuntokų 

2 grupė (žemesnieji vidutiniai  pasiekimai). Priskiriami mokiniai, kurių įvertinimai taškais yra mažesni už šalies 
vidurkį ne daugiau kaip 100 taškų. Į šią grupę patenka apie 34 proc. visų testą atlikusiųjų aštuntokų.

3 grupė (aukštesnieji vidutiniai  pasiekimai). Priskiriami mokiniai, kurių įvertinimai taškais yra didesni už šalies 
vidurkį ne daugiau kaip 100 taškų. Į šią grupę patenka apie 36 proc. visų testą atlikusiųjų aštuntokų. 

4 grupė (aukštesnieji pasiekimai). Priskiriami mokiniai, kurių įvertinimai taškais yra didesni už šalies vidurkį 
daugiau kaip 100 taškų. Į šią grupę patenka apie 16 proc. visų testą atlikusiųjų aštuntokų. 



Žvėryno gimnazijos mokinių pasiskirstymas pagal pasiekimų 
grupes

MATEMATIKA GAMTOS MOKSLAI

GAMTOS MOKSLAI Mokinių skaičius Procentai

Mokykloje /Šalyje

1 grupė 6 5,0                 14,4

2 grupė 44 37,0              36,2

3 grupė 46 38,7              35,4

4 grupė 23 19,3              14,0

MATEMATIKA Mokinių skaičius Procentai

Mokykloje /Šalyje

1 grupė 4 3,3               15,3

2 grupė 34 28,3             34,1

3 grupė 61 50,8              35,9

4 grupė 21 17,5             14,8



Išvados:

1. Žvėryno gimnazijos 8-ų klasių mokinių, E-NMPP duomenimis, pasiekimai yra aukštesni už 
šalies aštuntokų pasiekimus. 

2. Lyginant su šalies mokinių pasiekimais, mūsų gimnazijoje matematikos ir gamtos mokslų 
testą laikiusių mokinių 4 proc. yra žemesniųjų pasiekimų, o šalyje tokių mokinių yra net 14 
proc. 

3. Išsiskiria ir mūsų  aukštesniųjų vidutinių  pasiekimų mokiniai, jų  įvertinimas yra  50,8 proc., 
tai gerokai aukščiau nei šalies aštuntokų (35,4 proc.) pasiekimus.

4. Džiugina, kad ir aukštesniųjų pasiekimų mokinių skaičius Žvėryno gimnazijoje yra aukštesnis 
nei visų dalyvavusiųjų.



Mokyklos mokinių pasiekimų įvertinimų 
taškais vidurkiai pagal veikos sritis ir 
pažintinius (kognityvinius) gebėjimus 



MATEMATIKA

Pagal atskiras veiklos sritis ryškėja, kad skaičių ir 
skaičiavimo (27%); 

reiškinių lygtys, nelygybių, sąryšių ir funkcijų (20%); 
geometrijos matų ir matavimų (29 %); 

stochastikos (11%) veiklų  mūsų gimnazijos mokinių 
gebėjimai viršija visų dalyvavusiųjų pasiekimų įvertinimų 
vidurkį. Tik problemų sprendimas (13%) atitinka šalies 
vidurkį (500 MTT taškų). 

Šalies vidurkis – 500 MTT taškų, mūsų mokinių – 530-536 
MTT taškų. 



MATEMATIKA

Pagal kognityvinių gebėjimų (dar kitaip vadinamų 
pažintiniais gebėjimais apdoroti informaciją) grupes 
žinios ir supratimas – 38% (atitinka šalies vidurkį),

taikymas – 47% mokinių (aukščiau nei šalies vidurkis), 

o aukštesniuosius mąstymo gebėjimus pademonstravo 
16% aštuntokų (aukščiau nei šalies vidurkis). 

Lyginant su šalies mokinių pasiekimas, mūsų aštuntokų 
matematikos pasiekimų vidurkis yra aukštesnis (536 MTT 
taškų).



GAMTOS MOKSLAI
NMPP patikrinimas pagal atskiras veiklos sritis parodė, 
kad gamtos tyrimo (13%) bei medžiagų ir jų kitimo (25%) 
srities užduočių mūsų gimnazijos aštuntokų atlikimas 
atitinka šalies vidurkį, 

organizmų ir aplinkos (32 %) bei fizikinius reiškinių 
užduotis  mokiniai atliko geriau nei visi dalyvavusieji 

(527 MTT taškai)



GAMTOS MOKSLAI
Apžvelgus atskiras veiklos sritis ir kognityvinių gebėjimų 
grupes išryškėjo, kad mūsų mokinių gamtamokslių 
gebėjimų vidurkis yra aukštesnis nei šalies (527 MTT 
taškai).  



IŠVADOS

1. e-NMPP tyrimo duomenimis, Žvėryno gimnazijos 8-ų klasių mokinių 
pasiekimai yra aukštesni nei šalies mokinių pasiekimai.

2. Matematikos žinių patikrinimo rezultatai: iš 120  tyrimo užduotis atlikusių 
Žvėryno gimnazijos mokinių  4 įvertinimas yra  žemesniųjų pasiekimų, o 21 –
aukštesniųjų.

3. Gamtos mokslų žinių patikrinimo rezultatai: iš 119  tyrimo užduotis atlikusių 
Žvėryno gimnazijos mokinių  6 įvertinimas yra  žemesniųjų pasiekimų, o 23 –
aukštesniųjų.


