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Nacionalinis egzaminų centras 



Egzaminų kriterinis vertinimas 

• Kriterinis vertinimas reiškia, kad kiekvieno dalyko egzamino 
rezultatui apskaičiuoti yra nustatyti trys pasiekimų lygiai – 
patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis.  

 

• Pasiekimų lygiai nustatomi tiek egzamino taškais, tiek balais. 
 

• Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai 
reglamentuoja mokinių vidurinio ugdymo programos dalykų 
VBE kriterinio vertinimo pasiekimų lygius, kriterinių ribų tarp 
pasiekimų lygių skaitinių reikšmių nustatymą ir VBE įvertinimų 
balais apskaičiavimą.  

 



Kodėl taikomas egzamino taškų konvertavimas į balus 

Konvertavimo reikia tam, kad: 
• šių metų kandidato gautas 80 balų įvertinimas būtų lygus 

praėjusiais metais kito kandidato gautiems 80 balų, t. y. 
reikia palyginamumo tarp skirtingų metų egzaminų; 

• galima būtų palyginti, pavyzdžiui, kandidato lietuvių kalbos 
ir literatūros VBE rezultatus su matematikos ar istorijos VBE 
rezultatais esant skirtingoms taškų sumoms skirtingose 
užduotyse. Šis palyginimas naudingas ir stojant į Lietuvos 
aukštąsias mokyklas, nes kandidatai gali pateikti skirtingą 
VBE krepšelį;  

• kandidatai galėtų gauti 100 balų, surinkę mažesnį taškų 
skaičių, nes vertinimo sistemos principas – nebausti 
mokinio už atsitiktinę, smulkią, akies ir pan. klaidą. 
 



Pasiekimų lygiai balais 

• Kandidatų VBE metu gautų įvertinimų priskyrimas iš anksto 
nustatytiems VBE pasiekimų lygiams atliekamas nustatant kriterines 
ribas, atskiriančias kokybiškai skirtingus kandidatų pasiekimų lygius. 
Kriterinė riba suprantama kaip taškas kandidatų surinktų VBE 
užduoties taškų procentinių dalių skalėje, atskiriantis vieną nuo kito 
du gretimus kandidatų pasiekimų lygius.  
 

• Išlaikę VBE kandidatai gauna įvertinimus šimtabalėje skalėje nuo 16 
iki 100 balų.  

• Visų VBE įvertinimai nuo 16 iki 35 balų atitinka patenkinamą 
pasiekimų lygį.  

• VBE įvertinimai nuo 36 iki 85 balų atitinka pagrindinį pasiekimų lygį. 
VBE įvertinimai nuo 86 iki 100 balų atitinka aukštesnįjį pasiekimų 
lygį.  

• Pasiekimų lygių ribos balais nekeičiamos. 



Kriterinė riba 

• Kriterinės ribos, tarp jų ir VBE išlaikymo šimtu balų 
riba, skaitmenimis išreiškiamos visų galimų surinkti 
VBE užduoties taškų procentine dalimi, kurią turi 
surinkti kandidatai.  

• Kriterinių ribų skaitinės vertės priklauso nuo dalyko. 

• VBE kriterinės ribos (VBE taškų procentinė dalis) gali 
būti koreguojamos, atsižvelgiant į einamųjų ir 
ankstesnių metų VBE rezultatus. Koregavimo tikslas – 
užtikrinti egzaminų įvertinimų balais palyginamumą 
tarp skirtingų metų ir skirtingų dalykų VBE.  



Kriterinių ribų nustatymas 

• Sprendimus dėl einamųjų metų egzaminų sesijos VBE 
kriterinių ribų, tarp jų ir VBE išlaikymo šimtu balų ribos, 
patikslintų skaitinių reikšmių priima Valstybinių brandos 
egzaminų vertinimo komitetas. 

• Komitetas  vadovaujasi valstybinių brandos egzaminų 
kriterinio vertinimo nuostatais, mokinių surinktų einamųjų 
metų egzamino užduočių taškų statistine analize, ankstesnių 
metų bei kitų dalykų egzaminų laikymo rezultatų statistiniais 
duomenimis ir ekspertų išvadomis.  

• Sprendimai priimami prieš apskaičiuojant kandidatų 
įvertinimus balais.  



Pasiekimų lygius apibrėžiantys kriterijai 

• Kriterijus, apibrėžiančius kandidatų VBE pasiekimų (ir 
atitinkamų dalykų VBE užduočių) lygius, reglamentuoja 
lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, biologijos, 
chemijos, fizikos, matematikos, istorijos, geografijos, 
informacinių technologijų VBE kandidatų pasiekimų lygių 
aprašai, esantys valstybinių brandos egzaminų kriterinio 
vertinimo nuostatų prieduose (http://www.nec.lt/646/).  

• Aprašuose nustatyta, kokias žinias, dalykinius ir bendruosius 
gebėjimus turi būti pasiekę atitinkamo lygio kandidatai. 

• Pasiekimų lygių aprašai su klausimų pavyzdžiais galima rasti 
NEC interneto svetainės Brandos egzaminų skyrelyje 
(http://www.nec.lt/537/). 
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Brėžiniai schematiškai iliustruojantys ryšį tarp mokinio surinktų VBE 
užduoties taškų procentinės dalies ir egzamino įvertinimo balais  

10 priedas  

 



Lietuvių kalbos ir literatūros VBE pasiekimų lygiai 
balais ir taškais 

 



Brėžiniai schematiškai iliustruojantys ryšį tarp mokinio surinktų VBE 
užduoties taškų procentinės dalies ir egzamino įvertinimo balais  

11 ir 12 priedai 



Matematikos VBE pasiekimų lygiai balais ir 
taškais 

 



Informacinių technologijų VBE pasiekimų lygiai 
balais ir taškais 

 



Biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos, 
užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių)  VBE 

pasiekimų lygiai balais ir taškais 

 



Bendra visų VBE pasiekimų lygių balais ir taškais schema 
Balai 0–15 16–35 36–85 86–99 100 

Preliminarios ribos 

Lietuvių k. ir literatūra 

Taškų procentinė dalis / taškai 
0–29 30–50 51–77 78–92 93–100 

Informacinės technologijos 

Taškų procentinė dalis / taškai 
0–19 20–50 51–77 78–92 93–100 

Matematika 

Taškų procentinė dalis / taškai 

0–15 

/ 

0–9 

16–40 

/ 

10–24 

41–77 

/ 

25–46 

78–92 

/ 

47–55 

93–100 

/ 

56–60 

Likę egzaminai 

Taškų procentinė dalis / taškai 
0–15 16–40 41–77 78–92 93–100 


