Biologijos užduoties charakteristika
1. Užduoties struktūra
1.1. Pagal veiklos sritis ir gebėjimų grupes
Veiklos sritis
Žinios ir
supratimas

Gebėjimų grupės
Taikymas

Problemų
sprendimas

Taškai (%)
Iš viso

Ląstelė – gyvybės
pagrindas

5

7

6

18

Organizmų požymių
paveldėjimas ir genų
technologijos

3

7

2

12

Medžiagų
apykaita ir pernaša

4

10

7

21

Žmogaus sveikata

2

4

5

11

Homeostazė ir
organizmo valdymas

2

6

7

15

6

8

9

evoliucija

Evoliucija ir ekologija

7
ekologija
16

Iš viso (%)

22

42

36

100

1.2. Pagal sunkumą (taškais)

Lengvos užduotys
29

Užduočių sunkumas
Vidutinio sunkumo užduotys
57

Sunkios užduotys
14

1.3. Pagal mokymosi kursą
Bendrasis kursas
32 proc.

Išplėstinis kursas
68 proc.

2. Užduoties pobūdis
Teisingai atlikus visas užduotis, galima surinkti 100 taškų.
Užduotis sudaryta iš 64 užduočių. Pagal savo struktūrą ir galimų surinkti taškų skaičių jie skirstomi į tris
grupes.
Užduoties struktūra

Apibūdinimas

I dalis

Šioje dalyje pateikiamos užduotys su keturiais pasirenkamaisiais
atsakymais. Reikia pasirinkti ir pažymėti 1 teisingą atsakymą.
Teisingas atsakymas vertinamas 1 tašku.
Taip pat pateikiamos trumpojo atsakymo užduotys. Atsakymą
reikia įrašyti. Teisingas atsakymas vertinamas
1 tašku.
Galima surinkti 28 taškus.

II dalis

Šioje dalyje pateikiamos užduotys, kurias atliekant reikia pasirinkti
du arba tris teisingus atsakymus. Visas teisingas atsakymas
vertinamas 2 arba 3 taškais. Už kiekvieną padarytą klaidą
vertinimas mažinamas po 1 tašką. Taip pat pateikiamos užduotys,
kuriose atsakymus reikia surikiuoti tinkama eilės tvarka. Visas
teisingas atsakymas vertinamas 1 tašku.
Galima surinkti 56 taškus.

III dalis

Šioje dalyje pateikiamos duomenų interpretavimo ir praktikos
darbų užduotys. Teisingas atsakymas vertinamas nuo 1 iki 3 taškų.
Už kiekvieną padarytą klaidą vertinimas mažinamas po 1 tašką.
Galima surinkti 16 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 lygis ir
žinių bei gebėjimų patikrinimas „Egzaminatorius.lt BANDOMASIS“ būtų išlaikytas.
Pasiekimų lygis pagal surinktus taškus
Užduoties taškai

Pasiekimų lygis

Nuo 0 iki 15
Nuo 16 iki 41
Nuo 42 iki 78
Nuo 79 iki 100

Nepatenkinamas
Patenkinamas
Pagrindinis
Aukštesnysis
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