
Trumpai – paprastai – aiškiai 

Pasiekimų, vidurkių statistikos  

ir galutinių rezultatų peržiūrėjimas 



Turinys 

 Pasiekimai. 

 Vidurkių statistika. 

 Galutiniai įvertinimai. 



Pasiekimų peržiūrėjimas 

1) Spauskite “PASIEKIMAI”. 

 

 

 

 

2) Norėdami peržiūrėti įvertinimus, spauskite “Įvertinimai”. 

3) Rodykle pasirinkite reikiamus mokslo metus. 

4) Paspauskite reikiamą semestrą. 

5) Jei norite peržiūrėti viso semestro metu įrašytus mokinio  

 pasiekimus, tuomet spauskite “Visi”. Jei norite galite pasirinkti reikiamą 
mėnesį. 

 



Pasiekimų peržiūrėjimas 



Pasiekimų peržiūrėjimas 

1) Pavyzdyje, Nr. 1 pažymėtoje vietoje, bus pateiktos pasirinkto laikotarpio 
datos, kada vyko pamokos. 

2) Pavyzdyje, Nr. 2 pažymėtoje vietoje, bus pateikiami dalykų pavadinimai, 
kuriuos mokosi mokinys. 

3) Pavyzdyje, Nr. 3 pažymėtoje vietoje, bus pateikimas bendras vidurkis. 

4) Įvykusio pamokos vaizduojamos geltonais kvadratėliais, kaip parodyta 
pavyzdyje, Nr. 4 pažymėtoje vietoje. 

5) Taip pat matomi įvertinimai (skaitiniai, žodiniai) ir įrašytos pastabos. Šiame 
pavyzdyje pateikti skaitiniai įvertinimai, kaip pavaizduota pavyzdyje, Nr. 5 
pažymėtoje vietoje. 

6) Matomos pateisintos pamokos, šiuo atveju jos sužymėtos žaliai, kaip 
pavaizduota pavyzdyje, Nr. 6 pažymėtoje vietoje. Užvedus pele ant 
pateisintos pamokos, galima matyti pateisinimo priežastį. 

7) Matomos ir nepateisintos pamokos, šiuo atveju jos sužymėtos raudonai, kaip 
pavaizduota pavyzdyje, Nr. 7 pažymėtoje vietoje.  

 

 

 

 



Vidurkių statistikos peržiūrėjimas 

1) Spauskite “PASIEKIMAI”. 

2) Spauskite “Vidurkių statistika”. 

 



Vidurkių statistikos peržiūrėjimas 



Vidurkių statistikos peržiūrėjimas 

Vidurkių statistikos lentelės paaiškinimas: 
 Šone esančiose eilutėse yra pateikiami dalykų, kuriuos mokosi mokinys, 

pavadinimai (Nr. 1).  

 Šioje lentelėje yra pateikiami vidurkiai: mokinio (Nr. 2), klasės (Nr. 3) ir 
srauto (Nr. 4). 

 Šioje lentelėje yra taip pat pateikti reitingai, kelintas yra mokinys klasėje 
(Nr. 5) ir sraute (Nr. 6) pagal mokymosi rezultatus. 

 Šios lentelės dešinėje pusėje pateikti praleistų pamokų skaičiai pagal 
pateisinimo priežastį (Nr. 7, 8 ir 9). 

 Lentelės apačioje pateikiami bendri vidurkiai ir praleistų pamokų 
susumuoti rezultatai (Nr. 11). 

 

 

 

 

 



Galutiniai įvertinimai 

1) Spauskite ”PASIEKIMAI”. 

2) Spauskite “Galutiniai įvertinimai”. 

 

 

 

 

3) Rodykle pasirinkite reikiamus mokslo metus. 

4) Spausdami pasirinkite reikiamą semestrą(-us), kurio(-ių) galutinius 
rezultatus norėsite peržiūrėti. 

 

 

 

 

 



Galutiniai įvertinimai 

 Kairėje pusėje matysite dalykų, kuriuos mokėsi mokinys, sąrašą. 

 Dešinėje pusėje matysite įrašytus galutinius rezultatus. 


