Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos
2 priedas
VIEŠOJO KALBĖJIMO VERTINIMO NORMOS
Kriterijai

Aspektai
Kalbai pasirengta savarankiškai.
Kalbos planas mokytojui įteiktas laiku.

Taškai
3
2
1

Pasirengimas
kalbai
Kalbai pasirengta nesavarankiškai.
Kalbos planas mokytojui neįteiktas.
Įžanga aiškiai perteikia kalbėjimo tikslą. Kalba tinkamai
struktūruota.
Informacijos pateikimas logiškas, patraukiantis klausytojų
dėmesį.
Minčių siejimo priemonės ir iliustracinė medžiaga (citatos,
pavyzdžiai, vaizdinės priemonės) naudojama sklandžiai ir
tikslingai (kalbai struktūrinti, minčiai pabrėžti, vertinimui
išreikšti ir pan.).
Išvados natūraliai kyla iš įrodymų, yra glaustos ir tikslios.
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Įžangoje pasakomas kalbėjimo tikslas, tačiau jis ne visai
Kalbos
aiškus. Kalba struktūruota, bet kalbos dalių proporcijos
organizavimas neišlaikytos arba trūksta kurios nors dalies.
Informacija pateikiama ne visai nuosekliai, sunku sekti mintį.
Ne visada tikslingai naudojamos minčių siejimo priemonės ir
iliustracinė medžiaga (citatos, pavyzdžiai, vaizdinės
priemonės).
Pabaiga dirbtinė / apibendrinama kuri nors kalbos dalis.
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Kalbėjimo tikslas neaiškus. Kalba nestruktūruota.
Informacija pateikiama painiai, nesilaikant jokios sekos.
Kalbėjimas nerišlus.
Iliustracinės medžiagos (citatų, pavyzdžių, vaizdinių
priemonių) naudojimas netikslingas.
Baigiama nepateikiant nei išvados, nei apibendrinimo.
Tema puikiai suvokta. Požiūris aiškus, argumentuotas.
Teiginiai išsamiai pagrįsti.
Problemos svarstomos remiantis studijuotais šaltiniais.
Sąvokos vartojamos tiksliai ir tinkamai. Pateikiami tikslūs
faktai.
Argumentuotai atsakoma į užduotus klausimus.
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Turinys

Tema suvokta iš dalies / pasakoma daug nereikalingos, su
tema nesusijusios informacijos. Požiūris išsakytas, bet
neargumentuotas / tik dalis teiginių pagrįsti.
Remiamasi tik vienu šaltiniu.
Sąvokos vartojamos netiksliai. Yra fakto klaidų.
Argumentuotai atsakoma į didesnę dalį užduotų klausimų.
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Kalbama kita tema / pateikiama su tema nesusijusi medžiaga /
visiškai nesugebama pagrįsti savo teiginių.
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Sąvokų vartojimas netikslus. Pateikiama netiksli / klaidinga
informacija.
Nesugebama argumentuotai atsakyti į užduotus klausimus.
Kalbama reikiamu garsumu, intonacija tinkama, tarimas /
kirčiavimas aiškus ir taisyklingas; pasitaiko viena kita tarties /
kirčiavimo klaida.
Žodynas tikslus ir turtingas, tinkamas temai ir pasirinktam
kalbėjimo stiliui.
Kalba gramatiškai taisyklinga ir sklandi.
Vaizdinėse priemonėse nėra gramatikos / žodyno / rašybos /
skyrybos klaidų.
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Kalbos
vartojimas1

Kalbama nepakankamai garsiai, intonacija ne visai tinkama,
tarimas / kirčiavimas ne visada aiškus ir taisyklingas; pasitaiko
tarties / kirčiavimo klaidų.
Žodynas iš esmės tinkamas temai ir pasirinktam kalbėjimo
stiliui.
Gali pasitaikyti viena kita gramatikos klaida.
Vaizdinėse priemonėse gali būti viena kita gramatikos /
žodyno / rašybos / skyrybos klaida.
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Kalbama nepakankamai garsiai; intonacija monotoniška,
tarimas / kirčiavimas ne visai aiškus ir taisyklingas.
Žodynas netikslus / netinkamas temai.
Kalba gramatiškai ne visai taisyklinga.
Vaizdinėse priemonėse yra keletas gramatikos / žodyno /
rašybos / skyrybos klaidų.
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Santykis su
klausytojais,
atsakymai į
klausimus

Kalbama per daug tyliai / neaiškiai, sunku suprasti; tarimas /
kirčiavimas netaisyklingas.
Kalbama žargonu. / Daroma daug gramatikos klaidų.
Vaizdinėse priemonėse daug gramatikos / žodyno / rašybos /
skyrybos klaidų.
Akių kontaktas su klausytojais palaikomas nuolat.
Laikysena ori ir pagarbi. Su klausytojais bendraujama
verbaline ir neverbaline raiška.
Į klausimus atsakoma mandagiai ir aiškiai.
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Beveik visą laiką žiūrima į planą / vaizdinę medžiagą.
Vengiama bendrauti su klausytojais.
0
Į klausimus reaguojama netinkamai / neatsakoma.
Iš viso – 20 taškų.

________________________________________
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Klaidomis laikomi Kalbos komisijos nutarimais įtvirtintų bendrinės lietuvių kalbos normų pažeidimai.

