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Egzamino samprata
• Rengimasis egzaminui yra strategija;

• Lūkesčių, galimybių ir pastangų derinys;

• III svarbiausi etapai: 

• ruošimasis egzaminui, 

• egzamino laikymas, 

• rezultatų panaudojimas. St
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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.

• Egzaminų pasirinkimai – iki lapkričio 24 d.



Egzaminų pasirinkimas (minimalūs rodikliai)

• Nuo 2019 m. stojantieji į universitetus ar kolegijas turi būti 
išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos bei 
matematikos brandos egzaminus taip, kad jų įvertinimų 
aritmetinis vidurkis būtų ne mažesnis negu 40. 

• Stojant į kolegijas, šių trijų valstybinių brandos egzaminų 
įvertinimų vidurkis turės būti ne mažesnis negu 25. 

• Išimtis – menų studijos, į jas stojantiems vidurkis bus 
skaičiuojamas tik iš dviejų valstybinių brandos egzaminų –
lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos.



Mokyklos įvertinimo reikšmė

• Nuo 2019 m. stojant į aukštąsias mokyklas taip pat atsižvelgiama į 
mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkį. Į universitetus galės būti 
priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų įvertinimų 
vidurkis bus ne mažesnis negu 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6.

• Vidurkis bus skaičiuojamas pasirenkant penkis geriausius įvertinimus iš 
brandos atestato priede įrašytų aštuonių dalykų: 

• lietuvių kalbos ir literatūros; 
• gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų arba vokiečių); 
• užsienio kalbos; 
• matematikos; 
• istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso; 
• biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba integruoto gamtos mokslų kurso; 
• meninio ugdymo srities dalyko arba technologijų programos krypties dalyko, arba 

integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės 
arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalyko; 

• bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo 
krypties (sporto) programos dalyko.



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 13 d. 



Apeliacijos

• Apeliaciją bus galima pateikti per 2 darbo dienas nuo egzamino 
rezultatų paskelbimo dienos. Pateikus apeliaciją, mokinio darbas 
vertinamas iš naujo. 

• Apeliacijos dėl valstybinių brandos egzaminų rezultatų bus 
išnagrinėtos iki liepos 20 d.



Tinklalapyje teikiama informacija
• 2020 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


Mokinių supažindinimas su dokumentais
• Turėtų būti ne formalus, o realus.

• Dokumentų, su kuriais mokiniai supažindinami pasirašytinai, sąrašas papildytas Valstybinių 
brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatais.

NSA siūlymai dėl atsakymų į kandidatų klausimus

Mokyklos lygmuo

• mokyklos vadovas paskiria atsakingus už kandidatų informavimą  asmenis, kurie kandidatus 
informuoja visais egzaminų vykdymo, vertinimo ir rezultatų gavimo klausimais;

• informacijos šaltiniai: BE tvarkos aprašas, tvarkaraščiai, dalykų programos, kriterinio
vertinimo nuostatai, vykdymo instrukcijos, KELTO,  NEC tinklalapio informacija ir kt.

Savivaldybės lygmuo

• Už egzaminus atsakingas savivaldybės atstovas teikia informaciją savivaldybės 
administruojamų mokyklų kandidatams jų ar jų tėvų atskirų prašymų ar skundų pagrindu.

Nacionalinis lygmuo

• Kandidatų egzaminų rezultatai  teikiami  el. sistema tiesiogiai kandidatui, informacija teikiama 
pagal kandidatų raštiškus prašymus dėl nenumatytų atvejų, VBE darbo nevertinimo ar 
vertinimo, įvertintų darbų pažiūrėjimo ir kitais aktualiais klausimais, kurių galimas sprendėjas 
yra tik Nacionalinė švietimo agentūra.  



Lietuvių kalbos ir literatūros brandos 
egzaminas
• platesnis autorių pasirinkimas, galimybė naudotis kūriniais, tikslesnis 

vertinimas.

• Laikydami brandos egzaminą, abiturientai autorius galės pasirinkti iš visų šio 
dalyko egzamino programoje privalomų autorių. Laikantieji per egzaminą galės 
naudotis privalomų programinių autorių kūriniais, pateiktais elektroniniu 
formatu. 

• Kiekvienas mokinys, kol iki egzamino pabaigos liks pusantros valandos, 
kompiuteriu galės naudotis vieną kartą 20 min. arba du kartus po 10 minučių. 
Kaip ir anksčiau, jie taip pat galės naudotis Dabartinės lietuvių kalbos žodynu ir 
dvikalbiais žodynais. 

• Rašinys bus vertinamas 100 taškų. Tai padės tiksliau įvertinti mokinio darbą. 

• Mokinys, kuris nepasirems nė vienu iš 36 privalomų programinių autorių, 
egzamino neišlaikys.

mokiniai per egzaminus turės 
naudotis tik juodos spalvos 

tušinukais, korektūros priemonėmis 
naudotis negalima. 



Užsienio kalbos

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

• Kalbėjimo dalis – balandžio 15–17 d.

Egzamino įvertinimas atestate bus įrašomas tik balais, o 
kalbos mokėjimo lygis nenurodomas. Surinkus 16 
egzamino taškų mokiniui bus priskirimas B1 kalbos 
mokėjimo lygis.

mokiniai per egzaminus turės 
naudotis tik juodos spalvos 

tušinukais, korektūros priemonėmis 
naudotis negalima. 



Matematikos VBE

• 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).

mokiniai per egzaminus turės 
naudotis tik juodos spalvos 

tušinukais, korektūros priemonėmis 
naudotis negalima. 



Brandos darbas

• Pasirenkamasis.

• Šiais mokslo metais daugiau kaip 200 abiturientų pasirinko rengti 
brandos darbus, daugiausia iš biologijos, istorijos, chemijos. Jo 
rezultatas bus įskaitytas stojant į aukštąsias mokyklas. Jei brandos 
darbas iš I ar II konkursinio dalyko bus įvertintas 9 ar 10, tai 
stojančiajam bus skiriama papildomai 0,25 konkursinio balo. 

•



žinių 

taikymas ir 

supratimas

problemų

sprendimas, 

analizavimas, 

interpretavimas, 

vertinimas

Brandos 

egzaminas

Kokias žinias ir  gebėjimus tikrina brandos 
egzamino užduotys

mokiniai per egzaminus turės 
naudotis tik juodos spalvos 

tušinukais, korektūros priemonėmis 
naudotis negalima. 

• Kokie iš aptartų 
gebėjimų svarbiausi 
šiuolaikiniam 
žmogui?

• Kas ugdoma 
šiandienos 
mokykloje?

• Kas vertinama per 
egzaminus?

• Kodėl egzaminų 
užduotys sulaukia 
kritikos?



Žinios ir supratimas

• atpažinti ...

• paminėti ...

• pavadinti ...

• apibrėžti (nusakyti sąvokos turinį) ...

• išvardyti ...

• atrinkti ...

• nurodyti ...

mokiniai per egzaminus turės 
naudotis tik juodos spalvos 

tušinukais, korektūros priemonėmis 
naudotis negalima. 



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. mokiniai per egzaminus turės 
naudotis tik juodos spalvos 

tušinukais, korektūros priemonėmis 
naudotis negalima. 



Užduotys, sulaukusios kritikos

• Ką gali juokas?

• Kaip suprantamas vyriškumas?

• Požiūris į paribio žmogų lietuvių literatūroje

• Įvertinti doktrinų reikšmę šiandieninei visuomenei 

• Įvertinti tarpukario prezidentų nuostatų reikšmę 
šiandieninei Lietuvai.

mokiniai per egzaminus turės 
naudotis tik juodos spalvos 

tušinukais, korektūros priemonėmis 
naudotis negalima. 



mokiniai per egzaminus turės 
naudotis tik juodos spalvos 

tušinukais, korektūros priemonėmis 
naudotis negalima. 



Kodėl būtent šios užduotys sulaukė didžiausios kritikos ir netgi 
pasipiktinimo?

• iš mokytojų...

• iš tėvų...

• iš mokinių...

mokiniai per egzaminus turės 
naudotis tik juodos spalvos 

tušinukais, korektūros priemonėmis 
naudotis negalima. 



Žinių, jų taikymo reikalaujančios užduotys
ugdymo procese

mokiniai per egzaminus turės 
naudotis tik juodos spalvos 

tušinukais, korektūros priemonėmis 
naudotis negalima. 



mokiniai per egzaminus turės 
naudotis tik juodos spalvos 

tušinukais, korektūros priemonėmis 
naudotis negalima. 



mokiniai per egzaminus turės 
naudotis tik juodos spalvos 

tušinukais, korektūros priemonėmis 
naudotis negalima. 



Ląstelių dalijimasis

Pasitikrink, ką išmokai. Kokios mitozės fazės pavaizduotos piešiniuose?
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1. Branduolys

2. Lygusis ET

3. Mikrovamzdeliai

4. Lizosoma

5. Mitochondrija

6. Mikrofilamentai

7. Goldžio kompleksas

8. Peroksisoma

9. Šiurkštusis ET

10. Chloroplastas

11. Prokariotinis žiuželis

12. Eukariotinis žiuželis

13. Ribosoma

14. Branduolėlis

15. Centriolės

16. Citoskeletas

17. Centrinė vakuolė

18. Chromoplastas

Pažymėkite, kokio tipo membraną turi šios ląstelės organelės (A 

– jokios neturi, B – vienasluoksnė, C – dvisluoksnė membrana).

mokiniai per egzaminus turės 
naudotis tik juodos spalvos 

tušinukais, korektūros priemonėmis 
naudotis negalima. 



Kaip VBE konstruojamos užduotys, kurios matuoja 
aukštesniuosius mąstymo gebėjimus?



Kriterinis vertinimas

Patvirtinti valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai. 

http://www.nec.lt/failai/3422_VBE_kriterinio_vertinimo_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. 



Kodėl taikomas egzamino taškų konvertavimas į balus

Konvertavimo reikia tam, kad:
• šių metų kandidato gautas 80 balų įvertinimas būtų lygus 

praėjusiais metais kito kandidato gautiems 80 balų, t. y. 
reikia palyginamumo tarp skirtingų metų egzaminų;

• galima būtų palyginti, pavyzdžiui, kandidato lietuvių 
kalbos ir literatūros VBE rezultatus su matematikos ar 
istorijos VBE rezultatais esant skirtingoms taškų sumoms 
skirtingose užduotyse. Šis palyginimas naudingas ir stojant 
į Lietuvos aukštąsias mokyklas, nes kandidatai gali pateikti 
skirtingą VBE krepšelį; 

• kandidatai galėtų gauti 100 balų, surinkę mažesnį taškų 
skaičių, nes vertinimo sistemos principas – nebausti 
mokinio už atsitiktinę, smulkią, akies ir pan. klaidą.



Matematikos, užsienio kalbų, biologijos, chemijos, fizikos, istorijos, geografijos kriterinių ribų skaitinių 
reikšmių nustatymas ir VBE įvertinimų balais apskaičiavimas
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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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Lietuvių kalbos ir literatūros VBE pasiekimų lygiai 
balais ir taškais



Matematikos VBE pasiekimų lygiai balais ir taškais



Informacinių technologijų VBE pasiekimų lygiai balais ir taškais



Biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos, užsienio kalbų 
(anglų, prancūzų, rusų, vokiečių)  VBE pasiekimų lygiai balais ir taškais



Bendra visų VBE pasiekimų lygių balais ir taškais schema
Balai 0–15 16–35 36–85 86–99 100

Preliminarios ribos

Lietuvių k. ir literatūra

Taškų procentinė dalis / taškai
0–29 30–50 51–77 78–92 93–100

Informacinės technologijos

Taškų procentinė dalis / taškai
0–19 20–50 51–77 78–92 93–100

Matematika

Taškų procentinė dalis / taškai

0–15

/

0–9

16–40

/

10–24

41–77

/

25–46

78–92

/

47–55

93–100

/

56–60

Likę egzaminai

Taškų procentinė dalis / taškai
0–15 16–40 41–77 78–92 93–100



Darbų ir rezultatų publikavimas





VBE rezultatų skelbimas

mokiniai per egzaminus turės 
naudotis tik juodos spalvos 

tušinukais, korektūros priemonėmis 
naudotis negalima. 


