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Informacijos pobūdis

• Formalioji dalis – pasirinkimai, vykdymas, 
reglamentavimas, laikaraštis, rezultatų 
skelbimas ir panaudojimas.

• Kaip galiu pasinaudoti gauta informacija?

• Specifiniai egzaminų aspektai – pagal 
mokomuosius dalykus, pagal egzaminų 
statusą. 



Rūpi

• Kodėl kasmet viešoje erdvėje kalbama apie 
egzaminų kaitą /naujoves?

• Ar tiesa, kad kasmet egzaminai sunkinami?
• Kaip žinoti, ar mokomasi to, kas bus tikrinama 

per egzaminą?
• Kodėl taip ilgai reikia laukti egzamino rezultato?
• Kam reikia tos rezultatų skaičiavimo sistemos iki 

100?
• Kaip mano vaikas žinos, kad gavo savo rezultatą, 

jei niekur nerašo savo pavardės?
• Ar mano vaikui rūpi egzaminai taip kaip man? M
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Egzamino samprata

• Rengimasis egzaminui yra strategija;

• Lūkesčių, galimybių ir pastangų derinys;

• III svarbiausi etapai: 

• ruošimasis egzaminui, 

• egzamino laikymas, 

• rezultatų panaudojimas.
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Dalykai

12 valstybinių brandos egzaminų
Tvarkaraštis ir egzaminų vykdymo tvarka tvirtinama 
centralizuotai.
Egzamino rezultatas – atestatui gauti ir stojimui į 
aukštąsias mokyklas
Užduotyse tikrinama – mokinių žinios, taikymo ir 
aukštesnieji mąstymo gebėjimai
Vertinimas – kriterinis
Vertinami  - centralizuotai, anonimiški mokinių darbai
Rezultatai skelbiami elektroninėje aplinkoje, kurioje 
galima susipažinti ir su savo darbo skenuota versija



Brandos egzaminai. Pasirinkimai

• Norint gauti brandos atestatą reikia išlaikyti du 
brandos egzaminus (išskyrus tuos atvejus, kai 
nuo pasirinkto brandos egzamino mokyklos 
vadovo įsakymu kandidatas bus atleistas). Vienas 
iš jų privalomas – lietuvių kalbos ir literatūros. Šio 
egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi 
mokinys. 

• Mokinys, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos 
egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 6 
dalykų brandos egzaminus.



Brandos egzaminai. Laikymas

• Privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros brandos 
egzaminą galima laikyti, jei šio dalyko metinis 
pažymys patenkinamas ir yra išlaikyta lietuvių 
kalbos ir literatūros įskaita.

• Pakartotinėje sesijoje brandos egzaminus galės 
laikyti tie kandidatai, kurie dėl pateisinamos 
priežasties nelaikė valstybinio ar mokyklinio 
brandos egzamino pagrindinės sesijos metu. Per 
pagrindinę sesiją neišlaikiusieji lietuvių kalbos ir 
literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos 
egzamino pakartotinėje sesijoje galės laikyti tik 
mokyklinį brandos egzaminą.



Brandos egzaminai. Rezultatų skelbimas

• Pagrindinės sesijos muzikologijos mokyklinio brandos 
egzamino I ir II dalių rezultatai skelbiami per 5 darbo dienas 
nuo egzamino dalies vykdymo dienos, o gimtųjų kalbų bei 
lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinių brandos egzaminų –
per 9 dienas.

• Valstybinių brandos egzaminų rezultatai skelbiami per 3 
darbo dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų vertinimo 
komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos. 
Planuojama visų valstybinių brandos egzaminų pagrindinės 
sesijos rezultatus paskelbti iki liepos 12 d. 

• Kandidatas, nesutinkantis su brandos egzamino darbo 
įvertinimu, per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo 
dienos gali teikti mokyklos vadovui apeliaciją dar kartą 
darbą peržiūrėti ir pakartotinai jį įvertinti.



NEC tinklalapyje teikiama informacija
• 2017 m. įskaitų ir brandos egzaminų tvarkaraštis
• Brandos egzaminų programos ir dalyko brandos egzamino 

minimalius reikalavimus iliustruojančios užduotys, kriterinio
vertinimo aprašai ir juose aprašytų tikrinamų gebėjimų 
pavyzdžiai

• http://nec.lt/bio_aprasas/
• Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 
• Valstybinių brandos egzaminų užduočių pavyzdžiai, 

vertinimo instrukcijos, užduočių atsakymų lapai
• Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) VBE 

užduoties specifikacija – užduoties struktūra ir tipai, 
tikrinami mokinių gebėjimai 

http://www.nec.lt/failai/5653_Ka_gali_juokas_3.pdf


2017 metų brandos egzaminų 
aktualijos

• Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) VBE bus 
keturių dalių – kalbėjimas, klausymas, skaitymas, rašymas.

• Kalbėjimo dalis – balandžio 10–13 d.
Egzamino įvertinimas atestate bus įrašomas tik balais, o 
kalbos mokėjimo lygis nenurodomas. Surinkus 16 egzamino 
taškų mokiniui bus priskirimas B1 kalbos mokėjimo lygis.
• Patikslinti lietuvių kalbos ir literatūros VBE vertinimo 

kriterijai, bet raštingumo reikalavimai palikti tokie patys 
kaip ir 2014 metais.

• http://www.nec.lt/failai/5653_Ka_gali_juokas_3.pdf

Privalomi literatūros kurso autoriai:

http://www.nec.lt/546/

http://www.nec.lt/failai/5653_Ka_gali_juokas_3.pdf


Matematikos VBE programos esminiai aspektai

• Egzaminas nėra privalomas atestatui gauti.

• Egzamino užduoties taškų suma 60.

• Egzamino užduotį sudaro: 
– uždaviniai su pasirenkamaisiais atsakymais (10 

uždavinių , vertinami po 1 tašką, iš viso 10 taškų);

– trumpojo atsakymo (4–10 nestruktūruotų arba 
struktūruotų uždavinių, uždavinys arba jo dalys 
vertinamos po 1 tašką, vertinamas tik atsakymas,  iš 
viso 12 taškų); 

– atvirojo atsakymo (struktūruoti arba nestruktūruoti) 
(6–8 uždaviniai – vertinami ne mažiau kaip 2 taškais, 
iš viso 38 taškai).



2017 metai
• Užsienio kalbų egzaminai iš keturių dalių;

• 2017 metų PUPP, įskaitų ir brandos egzaminų 
tvarkaraštis; patvirtintas, atsižvelgiant į skirtingų 
tikslinių grupių interesus;

• Valstybinių brandos egzaminų užduotyse 
akcentuojamas problemų sprendimo blokas (20 
proc.);

• Informacinių technologijų VBE vykdomas 
elektroninėje aplinkoje.



Duomenys apie kandidatų valstybinių brandos 

egzaminų pasirinkimus (2013–2016 metais)

 

  Skaičiais    Procentais 

 

 
2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m 

Iš viso kandidatų 39980 38562 37279 33654    

Lietuvių kalba ir 

literatūra 23465 22206 21095 19353 58,69 % 57,59 % 56,59 % 

Užsienio kalba 

(rusų) 2641 2625 2160 1692 6,61 % 6,81 % 5,79 % 

Užsienio kalba 

(anglų) 16998 17849 21892 20617 42,52 % 46,29 % 58,72 % 

Užsienio kalba 

(prancūzų) 62 52 54 28 0,16 % 0,13 % 0,14 % 

Užsienio kalba 

(vokiečių) 256 185 199 140 0,64 % 0,48 % 0,53 % 

Matematika 15973 16538 15290 18688 39,95 % 42,89 % 41,02 % 

Informacinės 

technologijos 2630 2992 2874 2525  7,76 % 7,71 % 

Biologija 8499 8892 8953 7491 21,26 % 23,06 % 24,02 % 

Chemija 3295 3259 3131 2229 8,24 % 8,45 % 8,40 % 

Fizika 3112 3393 3293 2885 6,58 % 8,80 % 8,83 % 

Istorija 16213 15268 13006 10924 40,55 % 39,59 % 34,89 % 

Geografija 4772 5889 6179 4822 11,94 % 15,27 % 16,58 % 
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Žinios ir supratimas

• atpažinti ...

• paminėti ...

• pavadinti ...

• apibrėžti (nusakyti sąvokos turinį) ...

• išvardyti ...

• atrinkti ...

• nurodyti ...



Problemų sprendimo gebėjimai – tai mokinio gebėjimai suprasti ir išspręsti 
problemines situacijas, kai sprendimo metodas nėra iš anksto aiškus

• apibūdinti ...

• klasifikuoti, palyginti, susieti sąvokas ...

• apibūdinti ir paaiškinti ...

• spręsti problemas ...

• analizuoti ...

• argumentuoti ...

• vertinti ...

• Problemų sprendimo etapai:

• Tyrinėjimas ir supratimas;

• Planavimas ir vykdymas;

• Pateikimas ir formulavimas;

• Stebėjimas ir reflektavimas.



Kandidato ir vertintojo kodai





Kriterinis vertinimas

Patvirtinti valstybinių brandos egzaminų kriterinio
vertinimo nuostatai. 

http://www.nec.lt/failai/3422_VBE_kriterinio_verti
nimo_nuostatai.pdf

Jame skelbiama, kad kandidatams, išlaikiusiems 
dalyko valstybinį brandos egzaminą, pagal gautus 
rezultatus yra nustatomas vienas iš šių valstybinių 
brandos egzaminų pasiekimų lygių: patenkinamas, 
pagrindinis arba aukštesnysis pasiekimų lygis. 



Matematikos, užsienio kalbų, biologijos, chemijos, fizikos, istorijos, 
geografijos kriterinių ribų skaitinių reikšmių nustatymas ir VBE įvertinimų 

balais apskaičiavimas

 

Įvertinimas 
balais 
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Informacinių technologijų kriterinių ribų skaitinių reikšmių 
nustatymas ir VBE įvertinimų balais apskaičiavimas



Lietuvių kalbos ir literatūros kriterinių ribų skaitinių reikšmių 
nustatymas ir VBE įvertinimų balais apskaičiavimas
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Bandomojo informacinių technologijų VBE rezultatai 
pagal kriterines ribas Neišlaikė 15,10%

Ptenkinamas pasiekimų lygis 45,74%

Pagrindinis pasiekimų lygis 27,80%

Aukštesnysis pasiekimų lygis 11,36%



Lietuvių kalbos ir literatūros VBE



Taškai Kandidatai Balai Taškai Kandidatai Balai Taškai Kandidatai Balai Taškai Kandidatai Balai

0 1 0 25 95 23 51 119 49 76 27 83

1 0 0 26 85 24 52 79 50 77 28 84

2 0 0 27 96 24 53 103 52 78 24 86

3 0 0 28 110 25 54 79 53 79 28 86

4 0 0 29 103 26 55 89 54 80 19 87

5 0 0 30 117 27 56 105 56 81 11 88

6 2 0 31 124 28 57 89 57 82 14 89

7 3 0 32 110 28 58 75 58 83 14 90

8 5 0 33 103 29 59 87 60 84 14 91

9 8 0 35 111 31 60 71 61 85 12 92

10 9 0 36 111 32 61 87 63 86 7 93

11 10 0 37 122 32 62 69 64 87 9 94

12 12 0 38 123 33 63 62 65 88 6 95

13 24 0 39 133 34 64 78 67 89 8 96

14 23 0 40 123 35 65 60 68 90 6 97

15 25 0 41 142 36 66 53 69 91 4 98

16 32 16 42 106 37 67 54 71 92 1 99

17 41 16 43 134 38 68 57 72 93 4 100

18 44 17 44 116 40 69 37 73 94 3 100

19 47 18 45 109 41 70 50 75 95 3 100

20 44 19 46 111 42 71 49 76 96 2 100

21 56 20 47 136 44 72 41 77 97 0 100

22 72 20 48 127 45 73 38 79 98 0 100

23 76 21 49 93 46 74 41 80 99 0 100

24 77 22 50 105 48 75 33 81 100 0 100



Darbų ir rezultatų publikavimas







VBE rezultatų skelbimas



Ką galiu padaryti?

• P – pasirenku gerai išlaikyti egzaminą

• P – pažįstu save

• P – pasirengiu

• P – pozityviai mąstau

• S – skaidau problemą į mažas dalis

• V – valdau savo laiką 

• T – turiu realią kryptį

• M – mokymasis vyksta mokymosi būdu


