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Nurodyto dalyko/ugdymo
srities NMPP testas

Testo pildymo
trukmė

Rekomenduojama testų
vykdymo data

Vertinimo instrukcijų
paskelbimo KELTO
sistemoje data
(nurodytos dienos 12
val.)

2 KLASĖ
RAŠYMAS, 1 dalis (teksto
kūrimas)

apie 45 min.*

Balandžio 16 d.

Balandžio 16 d.

SKAITYMAS

apie 45 min.*

Balandžio 18 d.

Balandžio 18 d.

RAŠYMAS, 2 dalis1 (kalbos
sistema)

apie 45 min.*

Gegužės 3 d.

Gegužės 3 d.

MATEMATIKA

apie 45 min.*

Balandžio 30 d.

Balandžio 30 d.

4 KLASĖ
RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 16 d.

Balandžio 16 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 18 d.

Balandžio 18 d.

MATEMATIKA

45 min.

Balandžio 30 d.

Balandžio 30 d.

PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

Gegužės 3 d.

Gegužės 3 d.

6 KLASĖ
RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 15 d.

Balandžio 15 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 17 d.

Balandžio 17 d.

MATEMATIKA

45 min.

Balandžio 19 d.

Balandžio 19 d.

8 KLASĖ
2019 m. NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu nebus vykdomas (t. y. iki šiol buvusių
„popierinių“ testų nebus).
Per kelerius metus numatoma pasikeisti visą NMPP vykdymą. Naująją NMPP vykdymo versiją, kurią
trumpai vadiname el. NMPP, planuojame iki galo įdiegti nuo 2021 m. Numatome, kad bus naudojamos
pastovaus interneto ryšio (angl. online) technologijos. Pirmasis didelės apimties elektroninio NMPP
testavimo išbandymas vyks 2019 m. gegužės 7-10 d. laikotarpiu. Jo metu šalies aštuntokams bus
sudaryta galimybė atlikti matematikos ir gamtos mokslų testus. Testavimas truks apie dvi valandas.
Atsižvelgdami į tai, kad ne visos mokyklos gerai apsirūpinusios kompiuteriais ir ne visose šalies mokyklose
interneto pralaidumas yra pakankamai didelis, sudarytume galimybę aštuntokams laikyti testus keliais
srautais. Daugiau informacijos bus skelbiama NEC tinklalapyje ir KELT sistemoje.

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.
1

Testas skirtas tik mokiniams besimokantiems mokyklose lietuvių mokomąja kalba.

