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Pagal mokyklos tipą

Mokyklų skaičius
Dalyvavusių šio tipo mokyklų 

dalis šalyje, %

Pagal vietovės kurioje yra 

mokykla urbanizacijos lygį

Alytaus Panemunės progimnazija

Pirmą kartą Lietuvoje įvyko nacionalinis loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas, kuriame dalyvavo pradinio

ugdymo 3 – 4 klasių mokiniai. Šiuo konkursu siekiama ugdyti mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, gebėjimą

kūrybiškai taikyti įgytas žinias, skatinti skaitmeninį raštingumą. Todėl užduotyse daug dėmesio buvo skiriama

patraukliam, mokiniams artimam ir smalsumą žadinančiam kontekstui, jų sąlygose buvo pateikiama daug tekstinės

informacijos, duomenų. Šias užduotis sudėtinga priskirti kuriam nors konkrečiam mokomajam dalykui.

Dalyvauti nacionaliniame loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse galėjo visų tipų ugdymo įstaigų mokiniai,

nepriklausomai kokia mokomąja kalba ugdymas jose vyksta. 2018 m. gruodžio 3 dieną konkurse sudalyvavo 4173

mokiniai iš 236 mokyklų (kas ketvirtos pradinį ugdymą teikiančios Lietuvos mokyklos). Tarp dalyvavusių mokinių buvo ne

tik iš mokyklų organizuojančių ugdymą lietuvių mokomąja kalba, bet ir iš 8 mokyklų, kuriose ugdymas organizuojamas

rusų arba lenkų kalba. Lentelėje pateikiamas konkurse dalyvavusių mokinių ir mokyklų skaičius įvairiais pjūviais.

Mokinių skaičius

Konkurso užduotis mokiniai atliko elektroninėje testų vykdymo sistemoje, matydami jas kompiuterio ekrane. Visi

dalyvavę mokiniai sprendė tas pačias užduotis lietuvių kalba, nepriklausomai kurioje klasėje ar kuria mokomąja kalba jie

mokosi. Užduotys buvo vieno tipo – pasirenkamojo atsakymo (keturi atsakymų variantai). Kiekvienam mokiniui tiek

užduotys ekrane, tiek kiekvienos užduoties atsakymų variantų išdėstymas buvo pateikti atsitiktine tvarka. 

Žemiau pateiktame grafike pateikta dalyvavimo nacionaliniame loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse

aktyvumas: kuo tamsesnė spalva, tuo didesnė 3–4 kl. mokinių dalis sprendė šio konkurso užduotis.

1 iš 4 psl.



Skaičius Dalis, % Skaičius Dalis, %

8689 35

2143 51,4 27 77,1

2030 48,6 8 22,9

1938 46,4 19 54,3

2235 53,6 16 45,7

   Diagramoje:

• Pilkos spalvos stulpeliai vaizduojama šalies mokinių surinktų taškų pasiskirstymą.

• Vertikali ištisinė linija parodo šalies mokinių vidutiniškai surinktą taškų sumą (vidurkį).

• Vertikali punktyrinė linija parodo Jūsų mokyklos mokinių vidutiniškai surinktą taškų sumą (vidurkį).

49,9

Šalies mokinių  ir Jūsų mokyklos mokinių pagrindiniai rezultatai

Visų dalyvavusių šalies mokinių ir Jūsų mokyklos dalyvavusių mokinių konkurso rezultatų pagrindiniai statistiniai

rodikliai:

   Vidutiniškai surinkta taškų suma (vidurkis)

   Didžiausia surinkta taškų suma

   Mažiausia surinkta taškų suma

Žemiau pateikta visų konkurse dalyvavusių šalies mokinių surinktų taškų pasiskirstymo histograma, kurioje pažymėti

šalies ir Jūsų mokyklos mokinių surinktų taškų vidurkiai. Maksimali galimai surinkti taškų suma – 27 taškai.

Šalyje

13,6

0

27

Jūsų mokykloje

13,5

3

22

   Vidutiniškai surinktų taškų dalis, % 50,4

Šioje ataskaitoje pateikiami pagrindiniai Jūsų mokyklos mokinių rezultatai, taip pat visų mokyklų, dalyvavusių

nacionaliniame loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse, mokinių rezultatai.

Dalyvavusių mokinių skaičius

Pagal klasę:

   3

Dalyvavusių konkurse šalies ir Jūsų mokyklos mokinių skaičius

   4

Pagal lytį:
   Mergaitės

   Berniukai
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   Diagramose:

• Vertikali ištisinė linija parodo atitinkamos klasės šalies mokinių vidutiniškai surinktą taškų sumą (vidurkį).

3 klasė 4 klasė 3 klasė 4 klasė

12,2 15,1 12,5 16,9

45,2 55,6 46,2 62,5

Šalies mokinių ir Jūsų mokyklos mokinių pagrindiniai rezultatai pagal atitinkamas 

klases

• Kryželiais (×) pažymėta, kiek taškų surinko Jūsų mokyklos atitinkamos klasės mokiniai (vienas kryželis atitinka vieną

mokinį).

• Pilkos spalvos stulpeliai vaizduojama šalies mokinių atitinkamos klasės surinktų taškų pasiskirstymą.

• Vertikali punktyrinė linija parodo Jūsų mokyklos atitinkamos klasės mokinių vidutiniškai surinktą taškų sumą (vidurkį).

   Vidutiniškai surinkta taškų suma (vidurkis)

    Visų dalyvavusių šalies mokinių ir Jūsų mokyklos dalyvavusių mokinių surinktų taškų vidurkiai pagal atitinkamas klases:

Šalyje Jūsų mokykloje

   Vidutiniškai surinktų taškų dalis, %
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   Diagramose:

• Stulpeliais vaizduojama šalies ir Jūsų mokyklos mergaičių ir berniukų surinktų taškų vidurkis.

• Skliausteliuose nurodytas testą atlikusių Jūsų mokyklos mergaičių ir berniukų skaičius.

   Teisingai užduotį atlikusių mokinių dalis (proc.):

Rezultatų skirtumai pagal lytį

Jūsų mokyklos mokinių dalis tarp dešimtadalio geriausių šalies mokinių

Žemiau esančioje diagramoje vaizduojama, kokia

konkurse dalyvavusių Jūsų mokyklos mokinių dalis yra tarp

dešimtadalio daugiausiai taškų surinkusių šalies mokinių.

Buvo atrinkta po 10 procentų visų dalyvavusių šalies

trečiokų ir ketvirtokų. Dešimtadalis geriausių trečiokų

surinko 19 arba daugiau testo taškų, o dešimtadalis

geriausių ketvirtokų – 22 arba daugiau testo taškų.

Skliausteliuose prie kiekvienos klasės nurodyta, kiek Jūsų

mokyklos mokinių pateko tarp dešimtadalio šalies

geriausiųjų. 

Atskirų konkurso užduočių rezultatai

  Diagramoje pateikti užduočių numeriai atitinka užduočių numeraciją atvirai pateiktame konkurso užduočių rininyje. Šias 

užduotis galima rasti adresu http://www.nec.lt/684/

0%

20%

40%

60%

80%

100%

5.5 12.2 4.1 9.2 9.1 10.1 3 7.2 13.1 8 4.2 5.1 10.2 1.2 13.2 5.3 11.1 6.1 12.1 11.2 5.6 5.2 7.1 5.4 2 6.2 1.1

Užduoties numeris

šalyje Jūsų mokykloje

12,4

12,1

11,7

13,8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Mergaitės

Berniukai

Mergaitės  (17)

Berniukai (10)

Ša
ly

je
M

o
ky

kl
o

je

Vidutiniškai surinta taškų suma

15,2

15,0

13,5

18,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Mergaitės

Berniukai

Mergaitės  (2)

Berniukai (6)

Ša
ly

je
M

o
ky

kl
o

je

Vidutiniškai surinta taškų suma

7,4

25,0

0,0  %

5,0  %

10,0  %

15,0  %

20,0  %

25,0  %

30,0  %

3 klasė (2 mok.) 4 klasė (2 mok.)

4 klasė3 klasė

4 iš 4 psl.


