Istorijos užduoties charakteristika
1. Užduoties struktūra
1.1. Pagal gebėjimų grupes
Gebėjimų grupės
Taikymas

Žinios ir
supratimas
34 proc.

47 proc.

Aukštesnieji mąstymo
gebėjimai
19 proc.

1.2. Pagal temines sritis
Teminės sritys (pasaulio istorija – 50 proc., Lietuvos istorija – 50 proc.)
Viduriniai amžiai
Krikščionybė viduramžiais
Feodalizmas Vakarų Europoje
Vokiečių riterių atsikraustymo į baltų gyvenamas teritorijas
priežastys ir pasekmės
Lietuvos valstybės sienų ir visuomenės kaitos išorinės priežastys
XIII–XV a.
Lietuvos valstybės visuomenės kaitos vidinės priežastys
XIII–XV a.
Naujieji amžiai

Naujausioji istorija

Iš viso

Įvykiai, pakeitę Europos visuomenę XV a. pab. – XVI a.
LDK valdymo, visuomenės ir ekonomikos kaita XVI–XVII a.
Svarbiausios Apšvietos epochos idėjos ir jų įtaka to meto
visuomenei
LDK XVII a. vid. – XVIII a. Napoleono Bonaparto epocha Europos ir
pasaulio pokyčiai XIX a.
Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje XIX a.
Pirmojo pasaulinio karo (1914–1918) priežastys ir rezultatai

Pasaulis tarp dviejų pasaulinių karų (1919–1939) Lietuva tarp dviejų
pasaulinių karų (1919–1939) Antrasis pasaulinis karas (1939-09-01–
1945-09-02): priežastys ir rezultatai
Pasaulis Šaltojo karo metais
Lietuva antrosios sovietizacijos metais
Nepriklausomybės atkūrimas
Europa XX a. paskutiniame dešimtmetyje

18 proc.

29 proc.

53 proc.
100
proc.

1.3. Pagal sunkumą
Užduočių sunkumas
Vidutinio sunkumo užduotys
50 proc.

Lengvos užduotys
25 proc.

Sunkios užduotys
25 proc.

1.4. Pagal mokymosi kursą
Bendrasis kursas
40 proc.

Išplėstinis kursas
60 proc.

2. Užduoties pobūdis
Teisingai atlikus visas užduotis, galima surinkti 100 taškų.
Užduotis sudaryta iš 60 užduočių. Pagal savo struktūrą ir galimų surinkti taškų skaičių
jos skirstomos į tris grupes.
Užduoties struktūra
I dalis

Apibūdinimas
Klausimai su 4 pasirenkamaisiais atsakymais. Reikia pasirinkti ir
pažymėti 1 teisingą atsakymą. Teisingas atsakymas vertinamas 1
tašku. Iš viso yra 30 tokių užduočių.
Galima surinkti 30 taškų.

II dalis

Klausimai pagal istorijos šaltinį: dokumento ištrauką, iliustraciją,
žemėlapį ir pan. Reikia pasirinkti kelis teisingus atsakymus. Visas
teisingas atsakymas vertinamas 2 taškais, o padarius klaidą
vertinimas mažinamas 1 tašku. Padarius 2 ir daugiau klaidų, taškų
neskiriama. Iš viso yra 20 tokių užduočių.
Galima surinkti 40 taškų.

III dalis

Pateikiami 1–3 pagal temą susiję istorijos šaltiniai – dokumento
ištraukos, iliustracijos, žemėlapiai, ir 4 galimi atsakymų variantai.
Vienas iš pateiktų atsakymų neturi tiesioginių sąsajų su pateiktais
šaltiniais ir yra
nereikalingas. Likusius teisingus atsakymus reikia susieti su
atitinkamu šaltiniu – surikiuoti eilės tvarka. Visas teisingai atliktos
užduoties atsakymas vertinamas 3 taškais. Padarius klaidą
vertinimas mažinamas 1 tašku, už 2 klaidas – 2 taškais. Padarius 3
ir daugiau klaidų, taškų neskiriama. Iš viso yra 10 tokių užduočių.
Galima surinkti 30 taškų.

Iš viso

100 taškų

3. Vertinimas
Atliktos užduotys vertinamos automatiškai pagal iš anksto į sistemą įvestus teisingus atsakymus ir
nurodytą užduoties vertę taškais. Automatinis vertinimas yra objektyvus ir visiškai patikimas.
Reikia surinkti 16 taškų iš 100, kad būtų pasiektas patenkinamas pasiekimų lygmuo ir
„Egzaminatorius.lt BANDOMASIS“ egzaminas būtų išlaikytas.
Pasiekimų lygis pagal surinktus taškus
Užduoties taškai

Pasiekimų lygis

0–15
16–41
42–78
79–100

Nepatenkinamas
Patenkinamas
Pagrindinis
Aukštesnysis

Daugiau informacijos:
Jūratė Mikulevičiūtė, el. p. jurate.mikuleviciute@emokiniai.lt

