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1. Bandomasis elektroninis nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas – projekte 

„Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“ 
(Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001) atnaujintas Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų 
variantas, kuriame naudojami elektroniniai testai. 

2. Testavimo medžiagą sudaro elektroniniai testai (žr. 1 lentelė): 

1 lentelė. Testavimo medžiaga 
 Testavimo trukmė 

5 klasė  
Skaitymo (teksto suvokimo) testas 45 min. 
Matematikos testas 45 min. 
Pasaulio pažinimo testas  45 min. 
I gimnazijos (9) klasė  
Skaitymo (teksto suvokimo) testas 60 min. 
Matematikos testas 60 min. 
Gamtos mokslų testas  60 min. 
Socialinių mokslų testas 60 min. 

 
3. Bandomojo e-NMPP užduotys bus tik uždaro tipo, NŠA kompiuterinė testavimo 

programa jas įvertins automatiškai, mokytojams mokinių darbų vertinti nereikės. 
4. Bandomojo e-NMPP testavimo dalis bus vykdoma atsižvelgiant į tai, kad ne visos 

mokyklos turi pakankamai kompiuterių ir norint sudaryti sąlygas bandomajame e-NMPP dalyvauti 
visiems norintiems penktokams ir pirmos klasės gimnazistams, kiekvienai klasei bus organizuojama 
po kelis testavimo srautus, po du srautus kiekvieną testavimo dieną (e-NMPP vykdymo modelis 
pateiktas 3 lentelėje). Vienas mokinys dalyvaus tik viename sraute. Kadangi kiekvienos testuojamos 
amžiaus grupės mokinių (penktokų ar pirmos klasės gimnazistų) testavimas vyks keturiais srautais, 
tai mokyklai užtenka turėti kompiuterines testavimo vietas bent ketvirtadaliui testuojamos amžiaus 
grupės mokinių.  
 

3 lentelė. e-NMPP vykdymo modelis (preliminarus) 
5 klasė, lapkričio 10–11 d. I gimnazijos (9) klasė, lapkričio 17–20 d. 

pradžia  pabaiga I srautas (apie 7500 mokinių) pradžia  pabaiga I srautas (apie 7500 mokinių) 

    Testas Nr. 1     Testas Nr. 1 

8.50 
 

Vykdytojas supažindina su vykdymo 
reikalavimais 

8.50  
Vykdytojas supažindina su 

vykdymo reikalavimais 

9.00 
 

1 dalis (45 min.) 9.00  1 dalis (60 min.) 

  
Pertrauka   Pertrauka 

10.00 
 

2 dalis (45 min.) 10.15  2 dalis (60 min.) 

  11.15 Galutinai uždaroma sistema  11.45 Galutinai uždaroma sistema 

  DIDŽIOJI PERTRAUKA   DIDŽIOJI PERTRAUKA 

    II srautas (apie 7500 mokinių)   II srautas (apie 7500 mokinių) 

    Testas Nr. 2   Testas Nr. 2 

11.30  
Vykdytojas supažindina su vykdymo 

reikalavimais 
12.00  

Vykdytojas supažindina su 
vykdymo reikalavimais 

11.40  1 dalis (45 min.) 12.10  1 dalis (60 min.) 

  Pertrauka   Pertrauka 

12.40  2 dalis (45 min.) 13.25  2 dalis (60 min.) 



 14.00 Galutinai uždaroma sistema  15.00 Galutinai uždaroma sistema 

 
4 lentelė. e-NMPP vykdymo modelis, kai testuojamas vienas dalykas (preliminarus, galutinis 

bus pateiktas vykdymo tvarkoje) 
5 klasė, Matematika, lapkričio 12–13 d. 

pradžia  pabaiga I srautas (apie 7500 mokinių) 

    Testas Nr. 1 

8.50 
 

Vykdytojas supažindina su vykdymo reikalavimais 

9.00 
 

1 dalis (45 min.) 

  10.20 Galutinai uždaroma sistema 

  DIDŽIOJI PERTRAUKA 

    II srautas (apie 7500 mokinių) 

    Testas Nr. 2 

10.30  Vykdytojas supažindina su vykdymo reikalavimais 

10.40  1 dalis (45 min.) 

 12.00 Galutinai uždaroma sistema 

 
 

  



 Paraiškų dėl dalyvavimo bandomajame 
elektroniniame nacionaliniame 5 ir  
I gimnazijos (9) klasių mokinių pasiekimų 
patikrinime 2020–2021 m. m. teikimo sąlygų 
(mokyklos savininko teises ir pareigas 
įgyvendinančioms institucijoms, savivaldybės 
vykdomosioms institucijoms, savininkams) 
priedas 
 

 

DALYVAVIMO „BANDOMASIS ELEKTRONINIS NACIONALINIS 5 IR I GIMNAZIJOS (9) 
KLASĖS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS 2020–2021 M. M.“  

PARAIŠKA 
 
 

1. Pagrindinė informacija apie e-NMPP vykdymą.  
Bandomojo elektroninio nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau e-NMPP) 

paskirtis – pradėti perėjimą prie elektroninio NMPP vykdymo ir suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio 
informacijos apie penktokų bei I gimnazijos (9) klasės matematikos ir skaitymo rezultatus, penktokų 
pasaulio pažinimo ir I gimnazijos (9) klasės socialinių mokslų ir gamtos mokslų mokymosi rezultatus. Ši 
informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis 
mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis. 

Bandomasis e-NMPP vykdomas 2020 m. lapkričio 10–20 dienomis.  
Atsižvelgiant į tai, kad dar ne visos mokyklos turi pakankamai kompiuterių ir norint sudaryti 

sąlygas bandomajame testavime dalyvauti visiems norintiems atitinkamų klasių mokiniams, šis testavimas 
kiekvienai amžiaus grupei (klasei) bus organizuojamas kelias dienas keliais testavimo srautais (vienos 
ugdymo srities testavimas vyks dvi dienas po du srautus, kiekvieną testavimo dieną). 

 

Dalyvaus eNMPP +/- (pažymėti) Dalyvaus eNMPP +/- (pažymėti) 
5 klasės  I gimnazijos (9) klasės  

  

2. Teikdami paraišką mes sutinkame su paraiškos teikėjo įsipareigojimais ir 
paraiškų teikimo sąlygomis dėl dalyvavimo veiksmo tyrime „Bandomasis elektroninis 
nacionalinis 5 ir/ar I gimnazijos (9) klasės mokinių pasiekimų patikrinimas 2020–2021 m. m.“ 
 

Duomenys apie paraiškos teikėją 
Pilnas paraiškos teikėjo pavadinimas  
Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, 
pareigos, telefonas, el. paštas) 

 

 
 
.............. ............ 
(Paraiškos teikėjo atstovo, įgalioto 
pasirašyti paraišką, pareigos) 

................................................. 
(parašas) 

 

................................................. 
(vardas, pavardė) 

________________________ 

 


