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2014 metų moksleivių sveikatos žinių testo analizė  
 

 Siekiant įvertinti Alytaus rajono ugdymo įstaigose vykdomos visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklos veiksmingumą, biuras jau trečius metus iš eilės rengia 5 ir 9 klasių moksleivių  

sveikatos žinių patikrą (testą).  

 Remiantis moksleivių sveikatos ugdymo modeliu (Mokinių fizinis aktyvumas ir sveikata, 

2012), žinojimas, kaip išsaugoti sveikatą yra vienas pamatinių veiksnių, kuris formuoja vaiko 

supratimą apie sveikos gyvensenos poreikį ir naudą organizmui. Atsižvelgiant į tai, testas buvo 

sudaromas apjungiant įvairias sveikatos temas: mitybą, fizinį aktyvumą, asmens higieną, 

priklausomybes, pirmąją pagalbą, žmogaus anatomiją, ligas ir kt. Taip siekiama išsiaiškinti 

moksleivių žinias ir supratimą apie sveikatą plačiąja prasme. 

 Šiemet penktos klasės sveikatos žinių testą sudarė 10 klausimų su pasirenkamais atsakymų 

variantais (klausimai buvo tokie patys kaip ir 2013 m.). Devintos klasės teste šiais metais buvo 

pateikta 17 klausimų su galimais atsakymų variantais. 

 Sveikatos žinių testą 2014 metais sprendė 160 penktos klasės (86 berniukai, 74 mergaitės) 

ir 175 devintos klasės moksleiviai (89 berniukai, 86 mergaitės). 

 Atsižvelgiant į bendrus testo rezultatus, pastebima, jog į pateiktus klausimus tiek penktos, 

tiek devintos klasės moksleiviai atsakė gana vidutiniškai (penktokų visų klausimų teisingų 

atsakymų vidurkis – 44,8 proc.; devintokų – 42,1 proc.). 

 Lyginant 2013 ir 2014 metų testo rezultatus, galima teigti, kad geriausiai savo žinias 

penktokai parodė pirmuose trijuose klausimuose t. y. apie utėles, askarides ir priklausomybes. Kaip 

ir pernai (2013 m.), didžiausias žinių trūkumas pastebimas tuose pačiuose klausimuose – 

moksleiviai nežino, kokių mikrobų veiklą slopina antibiotikai (10 kl.), kokie riebalai mityboje yra 

palankesni sveikatai (9 k.) bei kiek laiko per dieną rekomenduojama mankštintis (6 kl.). 

 Kaip žinia, fizinis aktyvumas yra vienas iš daugybės sveikatą palaikančių ir stiprinančių 

veiksnių. Remiantis analizės duomenimis, tik apytiksliai trečdalis (31,3 proc.) moksleivių žinojo, 

kad per parą reikia būti fiziškai aktyviems bent 60 minučių (6 kl.) (1 lentelė). 

 Sveika mityba – neatsiejama sveikos gyvensenos dalis, tačiau ne vienerius metus vykdomi 

moksliniai tyrimai rodo, kad tiek suaugusiųjų, tiek vaikų mitybos įpročiai nėra geri. Moksleivių 

mitybai skiriamas ypatingas dėmesys, kadangi augantis ir bręstantis žmogus ne visada geba 

tinkamai pasirinkti iš vis gausėjančios maisto produktų pasiūlos, be to dažnais atvejais neturi 

reikiamų žinių. Moksleivių sveikatos testo duomenys parodė, kad penktokams trūksta elementarių 

žinių mitybos klausimais. Tik 15,9 proc. moksleivių žinojo, kad augaliniai riebalai yra palankesni 
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sveikatai (9 kl.) ir 39,5 proc. teisingai nurodė, jog daugiausiai angliavandenių yra tokiuose maisto 

produktuose kaip duona, bulvės, makaronai (8 kl.) (1 lentelė). 

 Pastaruoju metu didelį susirūpinimą kelia augantis antimikrobinis atsparumas, kurio viena 

iš pagrindinių priežasčių – netikslingas antibiotikų vartojimas. Lietuvos higienos instituto atlikto 

tyrimo duomenimis nustatyta, kad žmonėms vis dar trūksta žinių apie tinkamą antibiotikų 

vartojimą. Remiantis „Eurobarometro“ apklausų duomenimis, apytiksliai 58 proc. Lietuvos 

gyventojų mano, kad antibiotikai kenksmingai veikia virusus, nors iš tikrųjų jų veikla efektyvi tik 

bakterinių susirgimų atvejais. Atsižvelgiant į Alytaus moksleivių testų duomenis, panaši tendencija 

pastebima abejose klasėse – tiek didžioji dalis devintokų, tiek daugiau nei pusė penktokų (68,8 

proc.) nežinojo, kokius mikrobus naikina antibiotikai (10 kl.) (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Penktokų sveikatos egzamino rezultatai, proc. (n=160) 2014 m. 

  Teisingai Neteisingai 

Klausimai Proc. Proc. 

1 67,1 32,9 

2 71,5 28,5 

3 61,8 38,2 

4 46,4 53,6 

5 37,2 62,8 

6 31,3 68,8 

7 46,3 53,8 

8 39,5 60,5 

9 15,9 84,1 

10 31,3 68,8 
Mėlyna - geros žinios, raudona - trūksta žinių 

 

 Analizuojant testo duomenis pagal lytį, matoma, jog teisingi atsakymai į klausimus tarp 

berniukų ir mergaičių pasiskirstė pakankamai panašiai. Galima išskirti kelis klausimus, kurių 

atsakymus geriau žinojo didesnė dalis mergaičių t. y.: kas yra pasyvus rūkymas (4 kl.), kokiu 

periodiškumu rekomenduojama lankytis odontologo kabinete (5 kl.), bei apie akių ligą 

trumparegystę (7 kl.) (1 pav.).  

 



4 

 

 

1 pav. Penktokų teisingų atsakymų pasiskirstymas pagal lytį, proc. (berniukai n=86, 

mergaitės n=74) 2014 m. 

 

 Išanalizavus devintos klasės moksleivių testo duomenis pastebima, jog moksleiviai 

pakankamai gerai išmano apie energetinių gėrimų žalą sveikatai (1 kl.), lytiniu keliu plintančias 

ligas ir jų prevenciją (7 kl.) bei anemiją (16 kl.) (2 lentelė).  

 Energetiniais gėrimais paskutiniu metu itin susidomėta – tiek iš vartotojų, tiek iš sveikatos 

specialistų pusės. Nors šie gėrimai ir sulaukia dviprasmiškų nuomonių, tačiau viena aišku – 

energetinių gėrimų vartojimas kenkia fizinei ir psichinei vaikų ir paauglių sveikatai. Augantys ir 

bręstantys paaugliai linkę išbandyti naujoves, todėl energetiniai gėrimai tampa gaiviųjų gėrimų 

alternatyva. Neveltui nuo 2014 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo įstatymas, draudžiantis parduoti, nupirkti 

ar kitaip perduoti šiuos gėrimus nepilnamečiams. Lietuva šiuo metu yra viena iš nedaugelio 

Europos valstybių (taip pat Danija, Prancūzija, Norvegija), kuriose priimtas įstatymas, apribojantis 

energetinių gėrimų vartojimą 18-os metų neturintiems asmenims. Taip bandoma užkirsti kelią 

neigiamoms šių gėrimų vartojimo pasekmėms. Ypač didelis kofeino, gliukozės kiekis 

energetiniuose gėrimuose bei konservantų ir kitų maisto priedų, kurių poveikis žmogaus 

organizmui iki galo neištirtas, naudojimas gamyboje kelia didelį susirūpinimą. Nustatyta, kad 

ilgainiui vartojant energetinius gėrimus išsivysto priklausomybė, padidėja kraujospūdis, gali 

sutrikti širdies ritmas, atsiranda nerimas ir kitos neigiamos psichologinės būsenos. Džiugu, kad 

kaip ir pernai, didžioji dauguma Alytaus rajono devintokų (63,3 proc. – 2014 m.; 63,5 proc. – 2013 

m.) supranta šių gėrimų daromą žalą sveikatai (2 lentelė). 

 Lytiniu keliu plintančios ligos yra svarbi tema, apie kurią turi būti kalbama dar mokykloje. 

Remiantis testo rezultatais, 60 proc. moksleivių teisingai įvardino, kad lytiniu keliu plintančių ligų 
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nepadeda išvengti nei kontraceptinių priemonių naudojimas nei vien tik asmens higienos 

laikymasis (2 lentelė). 2013 metais į šį klausimą teisingai atsakė panaši dalis devintokų (58,2 

proc.). 

 Geriausiai šiais metais devintokams sekėsi atsakinėti į klausimą apie ligą, kurią sukelia per 

mažas eritrocitų ir/arba hemoglobino kiekis kraujyje t. y. anemiją. Šiais metais į šį klausimą 

teisingai atsakė 64 proc. Alytaus rajono devintos klasės moksleivių (2 lentelė). 2013 metų testo 

rezultatai buvo panašūs – 65,3 proc. atsakė teisingai. 

 Labiausiai žinių devintokams trūko atsakant į 17 kl., kuriame reikėjo įvardinti didžiausią 

vidaus organą ir stambiausią virškinimo liauką. Mažiau nei penktadalis moksleivių teisingai 

nurodė, kad tai yra kepenys. Klausimas apie antibiotikus (13 kl.) parodė, kad devintokai kaip ir 

penktokai nežino, kokius ligų sukėlėjus kenksmingai veikia šios medžiagos. Tik šiek tiek daugiau 

nei 20 proc. devintos klasės moksleivių įvardino, kad antibiotikai naikina bakterijas. Žinių 

trūkumas buvo pastebimas ir atsakinėjant į klausimą apie virusus (3 kl.). Tik 22,8 proc. devintokų 

parodė geras žinias apie šių mikroorganizmų aktyvumą ir išgyvenimą (2 lentelė). 

 

2 lentelė. Devintokų sveikatos egzamino rezultatai, proc. (n=175) 2014 m. 

 
Teisingai Neteisingai 

Klausimai Proc. Proc. 

1 63,3 36,7 

2 57,5 42,5 

3 22,8 77,2 

4 54,3 45,7 

5 31,6 68,4 

6 42,9 57,1 

7 60,0 40,0 

8 36,6 63,4 

9 34,9 65,1 

10 53,7 46,3 

11 40,0 60,0 

12 30,9 69,1 

13 21,7 78,3 

14 44,6 55,4 

15 37,2 62,8 

16 64,0 36,0 

17 19,4 80,6 
 

 Analizuojant devintos klasės testo rezultatus pagal lytį, pastebėta, jog mergaitėms geriau nei 

berniukams sekėsi atsakinėti į klausimus apie anemiją (16 kl.), pasyvų rūkymą (14 kl.) bei 

skydliaukės veiklai būtiną mikroelementą jodą (12 kl.). Berniukai geresnes žinias parodė 

atsakinėdami į klausimus apie dezodoranto veiklą (6 kl.) ir ŽIV (8 kl.) (2 pav.). 
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2 pav. Devintokų teisingų atsakymų pasiskirstymas pagal lytį, proc. (berniukai n=89, 

mergaitės n=86) 2014 m. 

 

 2014 metų sveikatos žinių testo duomenys parodė, kad geriausiai atsakinėti į klausimus 

sekėsi Alovės, Krokialaukio ir Makniūnų mokyklose besimokantiems penktokams. Sunkiau testą 

spręsti sekėsi Pivašiūnų, Kumečių bei Punios mokyklose besimokantiems penktokams. 

 Geriausiomis sveikatos žiniomis tarp devintų klasių moksleivių pasižymėjo trys Alytaus 

rajono gimnazijos – Daugų, Krokialaukio bei Simno. Sunkiau į testo klausimus atsakinėti sekėsi 

Punios, Makniūnų bei Miroslavo gimnazijos devintos klasės moksleiviams. 

 Moksleivių sveikatos žinių testo duomenys yra itin svarbūs dėl kelių priežasčių. Kasmetinė 

žinių patikra leidžia įžvelgti, kokiose sveikatos srityse tiek jaunesnių, tiek vyresnių klasių 

moksleiviams labiausiai stinga žinių ir kur reikėtų jas pagilinti. Atsižvelgiant į tai, organizuojami ir 

vykdomi renginiai įvairiomis sveikatos temomis, ruošiama dalomoji medžiaga, rengiami mokyklų 

sveikatos ugdymo planai, stengiamasi atkreipti tėvų dėmesį ir analizuoti itin aktualius klausimus 

susirinkimų metu. 
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