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2015 metų moksleivių sveikatos žinių testo analizė 
 

 Siekiant įvertinti Alytaus rajono ugdymo įstaigose vykdomos visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklos veiksmingumą, biuras jau ketvirtus 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. 

 Siekiant išsiaiškinti moksleivių žinias ir supratimą apie sveikatą plačiąja prasme, testas 

buvo sudaromas, apjungiant klausimus iš įvairių sveikatos temų: mitybos, fizinio aktyvumo, 

asmens higienos, priklausomybių, pirmosios pagalbos, žmogaus anatomijos, ligų ir kt. 

 Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, penktos klasės sveikatos žinių testą sudarė 10 klausimų, o 

devintos klasės teste buvo pateikta 17 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais (klausimai 

buvo tokie patys kaip ir 2014 metais). 

 Sveikatos žinių testą 2015 metais sprendė 123 penktos klasės (66 berniukai, 57 mergaitės – 

37 mokiniais mažiau negu 2014 metais) ir 146 devintos klasės moksleiviai (75 berniukai, 71 

mergaitės – 29 mokiniais mažiau negu 2014 metais). 

 Atsižvelgiant į bendrus testo rezultatus, penktokų visų klausimų teisingų atsakymų vidurkis 

– 33,9 proc., devintokų – 37,8 proc.. 

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. 

2014 m. tik trečdalis penktokų žinojo, kokius mikrobus naikina antibiotikai, o 2015 m. 

tokių žinių turinčių  penktos klasės moksleivių buvo daugiau negu pusė. Galima pasidžiaugti, kad 

ir kas antras devintokas 2015 m. žinojo apie mikrobų veiklą slopinančius antibiotikus, kai tuo tarpu 

2014 m., tik kas ketvirtas šios klasės mokinys atsakė teisingai. 

 Penktokai geriausiai savo žinias parodė pirmuose klausimuose t. y. apie utėles, askarides ir 

priklausomybes. 

 Fizinis aktyvumas yra vienas iš svarbiausių  sveikatą palaikančių ir stiprinančių veiksnių. 

Remiantis analizės duomenimis,  beveik pusė (44,7 proc.) moksleivių žinojo, kad per parą reikia 

būti fiziškai aktyviems bent 60 minučių (6 kl.) (1 lentelė). 
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 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 žinių testo rezultatai parodė, kad penktokams trūksta žinių 

mitybos klausimais: 35,8 proc. respondentų teisingai nurodė, jog daugiausiai angliavandenių yra 

tokiuose maisto produktuose kaip duona, bulvės, makaronai (8 kl.) ir tik 4,9 proc. moksleivių 

žinojo, kad augaliniai riebalai yra palankesni sveikatai (9 kl.) (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Penktokų sveikatos egzamino rezultatai, proc. (n=123) 2015 m. 

Eil. 
Nr. Klausimai 

Teisingai 
Proc. 

Neteisingai 
Proc. 

1. Kurie teiginiai apie utėles teisingi? 47,2 52,8 

2. Askaridė – tai... 38,2 61,8 

3. Priklausomybę gali sukelti (pažymėti visus teiginius) 49,2 50,8 

4. Pasyvus rūkymas, tai.... 19,5 80,5 

5. Kiek kartų metuose rekomenduojama apsilankyti pas 
stomatologą pasitikrinimui? 19,5 80,5 

6. Kiek laiko rekomenduojama vaikams mankštintis per 
parą? 44,7 55,3 

7.  – tai akių yda, kai žmogus blogai mato tolimus daiktus. 24,4 75,6 

8. Angliavandeniai – svarbus energijos šaltinis. Daugiausia 
jų galime rasti šiuose išvardintuose produktuose: 35,8 64,2 

9. Jūsų nuomone, kurie iš išvardintų riebalų yra 
sveikiausi?: 4,9 95,1 

10. Antibiotikai – medžiagos, naikinančios....... arba 
slopinančios jų augimą ir dauginimąsi. 55,3 44,7 

 

Mėlyna - geros žinios, raudona - trūksta žinių 

 

 Analizuojant penktokų teisingų atsakymų pasiskirstymą pagal lytį, paaiškėjo, kad tiek 

berniukai, tiek mergaitės panašiai žinojo, kad askaridė dažniausia pasaulyje žmonių parazitinė 

kirmėlė, kuriomis užsikrečiama per nešvarias rankas, neplautus vaisius, daržoves, geriant užterštą 

vandenį (2 kl.), taip pat, kad angliavandeniai – svarbus energijos šaltinis (8 kl.) ir, kiek laiko 

rekomenduojama vaikams mankštintis per parą (6 kl.) (1 pav.). 

 Galima išskirti kelis klausimus, kurių atsakymus geriau žinojo berniukai t. y.:  apie 

trumparegystę (7 kl.), kas sukelia priklausomybes (3 kl.) bei kokiu periodiškumu rekomenduojama 

lankytis odontologo kabinete (5 kl.) (1 pav.). 
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 Mergaičių žinios buvo geresnės pedikuliozės profilaktikos srityje ( 1 kl.) ir, kad aliejus – 

patys sveikiausi riebalai (9 kl.) (1 pav.).  

 

 

1 pav. Penktokų teisingų atsakymų pasiskirstymas pagal lytį, proc. (berniukai n=66, 

mergaitės n=57) 2015 m. 

 

 Analizuojant devintos klasės testo rezultatus pagal lytį, tiek berniukų, tiek mergaičių 

geriausios žinios buvo atsakinėjant į pirmuosius du klausimus: apie energetinius gėrimus ir ko 

negalima daryti įgėlus bitei. (2 pav.). 

 Pastebėta, jog kiek geriau mergaitėms sekėsi atsakinėti į klausimus apie antibiotikus (13 

kl.), kokiuose maisto produktuose yra daugiausia angliavandenių (10 kl.), ir kas apibūdina 

narkotines medžiagas (9 kl.) (2 pav.). 

 Berniukai geresnes žinias parodė atsakinėdami į klausimus apie skydliaukės veiklai būtiną 

mikroelementą – jodą, kurio daugiausia yra jūros žuvyje, menkės kepenyse, jūros kopūstuose (12 

kl.) bei, kurie teiginiai apibūdina virusus (3 kl.). (2 pav.). 

 Apie ŽIV (8 kl.) ir kas padeda išvengti lytiniu keliu plintančių ligų (7 kl.) tiek berniukų ir 

mergaičių žinios apylygės, nes teisingų atsakymų skaičius pasiskirstė beveik vienodai. (2 pav.). 



4 

 

 

2 pav. Devintokų teisingų atsakymų pasiskirstymas pagal lytį, proc. (berniukai n=75, 

mergaitės n=71) 2015 m.  

 

 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. Nustatyta, kad ilgainiui vartojant energetinius gėrimus išsivysto priklausomybė, 

padidėja kraujospūdis, gali sutrikti širdies ritmas, atsiranda nerimas ir kitos neigiamos 

psichologinės būsenos. Džiugu, kad lyginant visų metų rezultatus, pastebimos vis gėrėjančios 

devintokų žinios apie energetinių gėrimų daromą žalą sveikatai (63,5 proc. – 2013 m.; 63,3 proc. –  

2014 m.; 74,9 proc. – 2015 m. (1 kl.) (2 lentelė). 

 Galima pasidžiaugti, kad, kaip ir praėjusiais metais, devintokai žinojo, ką reikia daryti 

įgėlus bitei (57,5 proc. – 2014 m.; 69,0 proc. – 2015 m.) (2 kl.).   

 Respondentams gerai sekėsi atsakinėti į 8 klausimą  apie ŽIV (žmogaus imunodeficito 

virusą), kuris patekęs į žmogaus organizmą labiausiai pažeidžia leukocitus (2 lentelė). 

 Nors pernai devintokams labiausiai žinių trūko atsakant į klausimą, apie didžiausią vidaus 

organą ir stambiausią virškinimo liauką – kepenis, tačiau šiemet galime pasidžiaugti gėrėjančiomis 

žiniomis (19,4 proc. – 2014 m.; 58,9 proc. – 2015 m.) (2 lentelė). 
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   Antrus metus iš eilės mokinių žinios išliko panašios atsakinėjant į klausimus apie 

nesuvirškinamas augalinio maisto dalis - ląstelieną (54,3 proc. – 2014 m.; 53,4 proc. – 2015 m.) ir 

svarbų energijos šaltinį – angliavandenius (53,7 proc. – 2014 m.; 56,2 proc. – 2015 m.). (2 lentelė). 

 Tik 3,4 proc. respondentų  žinojo, jog skaidulinės medžiagos padeda išvengti vidurių 

užkietėjimo, įsiremdamos į žarnų sieneles puikiai juda virškinimo traktu. (2 lentelė).  

 

2 lentelė. Devintokų sveikatos egzamino rezultatai, proc. (n=146) 2015 m. 

Eil. 
Nr. Klausimai 

Teisingai 
Proc. 

Neteisingai 
Proc. 

1. Kurie teiginiai apie energetinius gėrimus teisingi? 74,9 25,1 

2. Įgėlus bitei negalima (pažymėti visus teisingus atsakymus) 69,0 31,0 

3. Kurie teiginiai apibūdina virusus? 13,0 87,0 

4. Kas yra ląsteliena, skaidulinės medžiagos? 53,4 46,6 

5. Kaip skaidulinės medžiagos padeda virškinimo sistemai? 3,4 96,6 

6. Kaip dezodorantas įveikia prakaito kvapą? 55,5 44,5 

7. Lytiniu keliu plintančių ligų padeda išvengti: 19,2 80,8 

8. ŽIV – “žmogaus imunodeficito virusas” Patekęs į žmogaus 
organizmą, jis labiausia pažeidžia? 60,3 39,7 

9. Pažymėkite atsakymus, kurie apibūdina narkotikus: 17,1 82,9 

10. Angliavandeniai – svarbus energijos šaltinis. Daugiausia jų 
galime rasti šiuose išvardintuose produktuose: 56,2 43,8 

11. B grupės vitaminai būtini? 37,0 63,0 

12. ........– cheminis periodinės elementų lentelės elementas. 
....... labai svarbus ląstelių apykaitą reguliuojančios 
skydliaukės hormonas. Maisto produktuose ...... nedaug. 
Daugiausia ...... Yra jūros žuvyje, menkės kepenyse, jūros 
kopūstuose. Koks tai elementas? 12,3 87,7 

13. Antibiotikai – medžiagos, naikinančios....... arba slopinančios 
jų augimą ir dauginimąsi. 50,0 50,0 

14. Pasyvus rūkymas, tai.... 15,1 84,9 

15. Kurios iš žemiau išvardintų medžiagų yra psichotropinės? 
(pažymėti visus teisingus atsakymus) 43,8 56,2 

16. Per mažas raudonųjų kraujo kūnelių ir/arba hemoglobino 
kiekis kraujyje dažnai organizme sukelia ligą, kuri vadinama... 4,1 95,9 

17. Stambiausia virškinimo liauka bei didžiausias vidaus organas? 58,9 41,1 
 

Mėlyna - geros žinios, raudona - trūksta žinių 
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 2015 metų sveikatos žinių testo duomenys parodė, kad geriausiai atsakinėti į klausimus 

sekėsi Krokialaukio T. Noraus Naruševičiaus gimnazijoje, Alovės pagrindinėje mokykloje 

besimokantiems penktokams (kaip ir 2014 m.) ir Butrimonių gimnazijos penktos klasės mokiniams. 

Kaip ir 2014 metais, sunkiau testą spręsti sekėsi Ūdrijos mokyklos-daugiafunkcio centro, Daugų 

Vlado Mirono gimnazijos bei Punios mokyklos - daugiafunkcio centro mokyklose besimokantiems 

penktokams (3 lentelė). 

 

3 lentelė. Teisingi penktokų klausimų atsakymai pagal mokyklas, proc. (n=123) 2015 m. 

Mokykla Klausimų nr.  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Atsakymų 
vidurkis 

Alovė 81,4 90,0 67,1 0,0 60,0 50,0 40,0 30,0 10,0 10,0 43,85 

Butrimonys 55,7 80,0 72,1 40,0 25,0 20,0 55,0 35,0 10,0 45,0 43,78 

Daugai 66,7 0,0 67,4 0,0 0,0 83,3 0,0 22,0 0,0 66,7 30,61 

Krokialaukis 68,6 90,0 97,1 70,0 50,0 20,0 40,0 50,0 20,0 20,0 52,57 

Makniūnai 64,3 66,7 59,5 16,7 50,0 16,7 66,7 50,0 16,7 16,7 42,40 

Miroslavas 70,5 60,0 56,2 53,3 33,3 13,3 46,7 40,0 0,0 40,0 41,33 

Pivašiūnai 73,0 0,0 74,6 0,0 0,0 66,7 0,0 22,2 0,0 100,0 33,65 

Punia 73,5 0,0 73,5 0,0 0,0 57,1 0,0 42,9 0,0 71,4 31,84 

Simnas 66,9 0,0 76,6 0,0 0,0 60,0 0,0 40,0 0,0 84,0 32,75 

Ūdrija 76,2 0,0 52,4 0,0 0,0 33,3 0,0 33,1 0,0 66,7 26,17 

   

 Geriausiomis sveikatos žiniomis tarp devintų klasių moksleivių pasižymėjo Alovės 

pagrindinės  mokyklos mokiniai  ir dviejų Alytaus rajono gimnazijų: Daugų Vlado Mirono, 

Pivašiūnų devintokai.  (4 lentelė). 

 

4 lentelė. Teisingi devintokų klausimų atsakymai pagal mokyklas, proc. (n=146) 2015 m. 

Mokykla Klausimų nr.   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Atsak
ymų 
vidur

kis 

Alovė 96,9 18,8 50,0 
100,

0 0,0 50,0 50,0 25,0 
100,

0 25,0 50,0 25,0 0,0 50,0 58,3 0,0 50,0 44,1 

Butrimonys 84,1 58,6 18,2 36,4 18,2 18,2 27,3 27,3 45,5 72,7 18,2 63,6 18,2 27,3 45,5 9,1 36,4 36,8 

Daugai 82,7 68,6 0,0 54,8 0,0 87,1 0,0 83,9 0,0 58,1 41,9 0,0 83,9 0,0 43,0 0,0 80,6 40,3 
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Krokialaukis 73,8 70,2 19,0 52,4 9,5 33,3 57,1 38,1 38,1 47,6 61,9 19,0 9,5 28,6 39,7 19,0 42,9 38,8 

Kumečiai 71,4 50,0 42,9 42,9 14,3 57,1 28,6 28,6 28,6 42,9 14,3 0,0 0,0 28,6 38,1 0,0 0,0 28,7 

Makniūnai 62,5 58,3 16,7 0,0 0,0 50,0 
100,

0 66,7 0,0 50,0 33,3 16,7 0,0 50,0 12,3 0,0 0,0 30,4 

Miroslavas 73,3 51,8 50,0 42,9 0,0 0,0 21,4 42,9 42,9 71,4 71,4 35,7 14,3 42,9 38,2 7,0 11,1 36,3 

Pivašiūnai 76,6 81,7 0,0 53,3 0,0 66,7 0,0 80,0 0,0 40,0 26,7 0,0 80,0 38,2 57,8 0,0 80,0 40,1 

Punia 70,3 71,9 0,0 50,0 0,0 87,5 0,0 75,0 0,0 25,0 0,0 0,0 87,5 0,0 41,7 0,0 100,0 35,8 

Simnas 77,6 84,8 0,0 75,0 0,0 35,7 0,0 67,9 0,0 71,4 25,0 0,0 75,0 0,0 44,0 0,0 85,7 37,8 

Ūdrija 75,0 
100,

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
100,

0 0,0 
100,

0 0,0 0,0 
100,

0 0,0 33,3 0,0 100,0 35,8 

  

 Lyginant su praėjusiais metais, galima pasidžiaugti, kad tiek penktokų, tiek devintokų žinios 

apie sveikatą gėrėja. Išanalizavus moksleivių sveikatos žinių testo rezultatus, galima įžvelgti, kad 

teorinių žinių galbūt  šiomis sveikatos temomis pakanka. Manytina, kad vaikams tikslinga rengti 

daugiau praktinių užsiėmimų, papildomų konsultacijų sveikatinančiomis temomis. 

 Atsižvelgiant į tai, tikslinėms grupėms rengiami mokyklų sveikatos ugdymo planai, 

novatoriškai organizuojami aktyvaus pobūdžio užsiėmimai, vykdomos prevencinės programos, 

ruošiama dalomoji medžiaga.  

 

 

 

 


