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Ug dy mo pro ce sui mo kyk lo je ne ma žą 

įta ką da ro bran dos eg za mi nų rei ka la vi mai. 
Šie met atnaujintos brandos egzami
nųprogramos2013m. (to liau – BEP) 
sie kiant jas su de rin ti su pa ko re guo to mis 
Vi du ri nio ug dy mo ben dro sio mis pro gra
mo mis. At nau jin tos BEP orien tuo tos į 
mo ki nių įgy tų kom pe ten ci jų ver ti ni mą.

Orien tuo jant BEP į mo ki nių kom pe
ten ci jų ver ti ni mą dau gu mo je pro gra mų 
gebėjimaisuskirstytiįtrisgrupes: ži nias 
ir su pra ti mą (že mes nio ly gio ge bė ji mai), 
tai ky mą, pro ble mų spren di mą (dau gu mo je 
anks tes nių pro gra mų bu vo ži nios ir su pra
ti mas bei pro ble mų spren di mas). Nau jai 
ap ra šant pro ble mų spren di mo ge bė ji mus 
su dė tin ges ni tai ky mai per kel ti į tai ky
mo da lį. Prie BEP pa teik to je me to di nė je 
me džia go je ge bė ji mų gru pės iliust ruo tos 
klau si mų pa vyz džiais.

At li kus anks tes nių me tų eg za mi nų 
už duo čių ana li zę bu vo įver tin ta, ko kia 
už duo ties taš kų da lis (pro cen tais) ati tin ka 
nau jai ap ra šy tas ge bė ji mų gru pes, ir nu
sta ty ta, kiek pro cen tų eg za mi no už duo ties 
taš kų skir ti kiek vie nai ge bė ji mų gru pei. 
Re mian tis ana li zės re zul ta tais apy tik riai 

10 proc. pa di din tas re a lus pro ble
mų spren di mo svo ris eg za mi no 
už duo ty je. Re a laus pro ble mų 
spren di mo klau si mų pa vyz džiais ga lė tų 
bū ti klau si mai, į ku riuos nė ra vie nin te lio 
tei sin go at sa ky mo, o at sa ky mų į juos ko
ky bė pri klau so nuo pro ble mos spren di mo 
efek ty vu mo ir/ar pa si rink to at sa ky mo ar
gu men ta vi mo ko ky bės.

Nors per eg za mi nus mo ki nių nuo sta tos 
ne ver ti na mos, bet, pa vyz džiui, jų pa si
rink ti gam tos moks lų pro ble mų spren di mo 
bū dai teiks mo ky to jams grįž ta mą jį ry šį 
apie tai, ko kias nuo sta tas su si for ma vę 
mo ki niai.

Pro gra mos pa ko re guo tos taip, kad jo se 
di dži ą ją da lį su da ry tų da ly kų 11–12 kla
sių kur sų me džia ga. Tam, kad mo ki niai 
ir mo ky to jai ga lė tų leng vai su pras ti, ko 
iš mo ki nio bus rei ka lau ja ma eg za mi ne, 
at nau ji nant BEP steng ta si aiš kiai, de ta
liai api brėž ti per eg za mi nus ver ti na mus 
mo ki nių pa sie ki mus. At si žvelg ta ir į 
rei ka la vi mą, kad eg za mi ną iš lai ky tų ne 
tik mo ki niai, ku rių iš plės ti nio kur so pa
sie ki mai yra bent pa ten ki na mo ly gio, bet 
ir tie, ku rių ben dro jo kur so pa sie ki mai 

yra pa grin di nio ly gio. To dėl kai ku rių 
da ly kų BEP pa tiks lin tas klau si mų iš ben
dro jo kur so pro gra mos pro cen tas. BEP 
(iš sky rus už sie nio kal bų) ap ra šy ti mi ni
ma lūs rei ka la vi mai iš lai ky ti eg za mi ną, ir 
reg la men tuo ta taš kų da lis (pro cen tais) už 
klau si mus, ati tin kan čius mi ni ma lius rei ka
la vi mus. Daž niau siai tai su da ro 40 proc. 
ben dro jo kur so klau si mų taš kų su mos 
eg za mi no už duo ty je ir su tam pa su pre li
mi na ria eg za mi no iš lai ky mo ri ba taš kais. 
Nu sta ty ta pre li mi na ri eg za mi no iš lai ky mo 
ri ba ir api brėž ti mi ni ma lūs rei ka la vi mai 
su da rys są ly gas mo ki niams at sa kin gai pa
si rink ti, ko kius eg za mi nus lai ky ti. Aiš kūs 
rei ka la vi mai su da rys prie lai das į eg za mi ną 
ei ti be bai mės.
Nuo2013m.brandosegzaminųverti

nimasbuskriterinis. Ver ti ni mo kri te ri jai 
bus ap ra šy ti iš ana li za vus 2011 m. ir 2012 m. 
mo ki nių eg za mi nų dar bus.

SaulėVINGELIENĖ
(sau le.vin ge lie ne@upc.smm.lt) 

Lietuvių kalbos ir literatūros 
brandos egzamino programa

Ne si kei čia:
eg za mi no ti pai – vals ty bi nis ir mo kyk li nis; •
es mi niai tik ri na mi ge bė ji mai ku riant ra šy ti nį teks tą (ra ši nį); •
ra ši nio ver ti ni mo sri tys; •
ra ši nio ti pai – sam pro ta vi mo ra ši nys ir li te ra tū ri nis ra ši nys. •

Kei čia si
Vi si abi tu rien tai, be si mo kan tys mo kyk lo se lie tu vių ar tau ti nės ma žu mos 

mo ko mą ja kal ba, lai ko to pa ties tu ri nio lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros bran dos 
eg za mi ną.

Eg za mi no už duo tį su da ro vie na da lis – ra ši nys. At si sa ky ta teks to su vo ki mo ir 
kal bos var to ji mo tes tų, gro ži nio teks to in ter pre ta ci jos.

Bran dos eg za mi nui pa tei kia mos dvi sam pro ta vi mo ra ši nio ir dvi li te ra tū ri nio 
ra ši nio už duo tys. Prie kiek vie nos te mos pa tei kia mas są ra šas au to rių, iš ku rių 
vie ną bū ti na pa si rink ti.

Pa di din ta ra ši nio ap im tis: vals ty bi nio bran dos eg za mi no – 500–600 žo džių; 

mo kyk li nio bran dos eg za mi no – 350–400 žo džių.
Pail gin ta eg za mi no truk mė: 4 val. lai kant vals ty bi nį bran dos eg za mi ną ir 3,5 val. 

lai kant mo kyk li nį bran dos eg za mi ną.
Lai kant mo kyk li nį bran dos eg za mi ną pa tei kia mi trys nu krei pia mie ji klau si mai; 

lei džia ma nau do tis nor mi na mai siais lie tu vių kal bos ir dvi kal biais žo dy nais.
Pro gra mo je kon kre čiau ir de ta liau ap ra šy ti eg za mi no rei ka la vi mai mo ki nių pa sie

ki mams ku riant ra šy ti nį teks tą.
Eg za mi no ver ti ni mas kri te ri nis: įver tin ti mo ki nių pa sie ki mai ly gi na mi su nu sta ty tais 

pa sie ki mų ly giais.
Nu ro dy ta vals ty bi nio bran dos eg za mi no iš lai ky mo ri ba – 30 proc. ga li mų su rink ti 

taš kų.
Kal bos tai syk lin gu mo ir kal bi nės raiš kos nor mų ap ra šas kan di da tų iš mo kyk lų lie tu vių 

mo ko mą ja kal ba ir tau ti nės ma žu mos mo ko mą ja kal ba dar bams ver tin ti per ei na muo ju 
lai ko tar piu nu sta to mas pa gal Na cio na li nio eg za mi nų cen tro ty ri mų duo me nis ir skel
bia mas tin kla la py je www.nec.lt iki 2012 m., 2013 m. ir 2014 m. lap kri čio 15 d.

Pa si kei ti mų es mė
Lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros bran dos eg za mi no pro gra ma teiks ga li my bę pa tik rin ti ir 

ob jek ty viai įver tin ti mo ki nių li te ra tū ri nį bei kul tū ri nį iš pru si mą, ben druo sius mąs ty mo 
ge bė ji mus, kal bos mo kė ji mą ir raš tin gu mą.

Zita NAUCKŪNAITĖ (zita.nauckunaite@upc.smm.lt)

Renatos Česnavičienės nuotr.



Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, 
rusų, vokiečių) brandos 
egzamino programa

Ne si kei čia:
tik ri na mi mo ki nių ge bė ji mai iš sa ky ti nio teks to su pra ti mo, ra šy ti nio teks to  •
su pra ti mo ir ra šy ti nio teks to kū ri mo veik los sri čių;
kur sų pro por ci jos: vals ty bi nio už sie nio kal bos bran dos eg za mi no   •
(to liau – eg za mi nas) už duo ty je 40 proc. taš kų ati tin ka B1 kur są ir  
60 proc. – B2 kur są.

Kei čia si
Eg za mi nas ren gia mas re mian tis vi du ri nio ug dy mo už sie nio kal bų ben drų jų 

pro gra mų B1 ir B2 kur sų rei ka la vi mais, su de rin tais su Eu ro pos Ta ry bos nu sta ty tais 
kal bos mo kė ji mo ly giais B1 ir B2.

Už duo ties struk tū ra: eg za mi no už duo tį su da ro trys da lys – sa ky ti nio teks to 
su pra ti mas (klau sy mas), ra šy ti nio teks to su pra ti mas (skai ty mas) ir ra šy ti nio teks to 
kū ri mas (ra šy mas). At si sa ky ta kal bos prie mo nių var to ji mo da lies.

Eg za mi no da lių svar ba pro cen tais: sa ky ti nio teks to su pra ti mas (klau sy  
mas) – 30 proc. (anks tes nė je pro gra mo je – 25 proc.); ra šy ti nio teks to su pra ti mas 
(skai ty mas) – 30 proc. (anks tes nė je pro gra mo je – 25 proc.); ra šy ti nio teks to kū ri
mas (ra šy mas) – 40 proc. (anks tes nė je pro gra mo je – 30 proc.).

Pro gra mo je kon kre čiau ir de ta liau ap ra šy ti eg za mi no rei ka la vi mai mo ki nių 
pa sie ki mams sa ky ti nio teks to su pra ti mo (klau sy mo), ra šy ti nio teks to su pra ti mo 
(skai ty mo) sri tyse, su siau rin ti ra šy ti nio teks to kū ri mo už duo ties rei ka la vi mai.

Pa si kei ti mų es mė
Už sie nio kal bos (an glų, pran cū zų, ru sų, vo kie čių) vals ty bi nio bran dos eg za mi no 

pro gra ma teiks ga li my bę pa tik rin ti ir ob jek ty viai įver tin ti ge bė ji mus, su da ran čius 
es mi nės už sie nio kal bos kom pe ten ci jos – ko mu ni ka ci nės kal bi nės – pa grin dą, 
įgy tus mo kan tis pa gal at nau jin tas Vi du ri nio ug dy mo ben drą sias pro gra mas.

Danguolė PAULAUSKIENĖ (danguole.paulauskiene@upc.smm.lt)

Ma te ma ti kos bran dos eg za mi no 
pro gra ma

Ne si kei čia:
vals ty bi nio ma te ma ti kos bran dos eg za mi no (to liau – eg za mi nas) už duo •
ties struk tū ra;
už da vi nių ti pai; •
eg za mi no taš kų pro cen ti nis pa si skirs ty mas pa gal da ly ko kur sus. •

Kei čia si 
Pa teik ti mo ki nių ge bė ji mų gru pių (ži nios ir su pra ti mas, ma te ma ti kos tai ky

mas, pro ble mų spren di mas) de ta lūs pa aiš ki ni mai, de ran tys su vi du ri nio ug dy mo 
ma te ma ti kos ben drą ja pro gra ma.

Pa ko re guo ta eg za mi no mat ri ca – per skirs ty tos ma te ma ti kos veik los sri tys ir 
ge bė ji mų pro por ci jos.

Ap ra šy ti mi ni ma lūs rei ka la vi mai iš lai ky ti eg za mi ną, ir reg la men tuo tas už duo
ties taš kų, ati tin kan čių mi ni ma lius rei ka la vi mus, pro cen tas.

Pa di din tas už da vi nių su pa si ren ka mai siais at sa ky mais ir trum po spren di mo 
už da vi nių skai čius. 

Eg za mi no ver ti ni mas kri te ri nis, nu ro dy ta pre li mi na ri jo iš lai ky mo ri ba.

Pa si kei ti mų es mė 
Pro gra mo je ap ra šy ti ben dro jo kur so ir mi ni ma lūs rei ka la vi mai iš lai ky ti eg za

mi ną su da ro ge res nes są ly gas tiks lin gai reng tis jam tiek mo ki niams, be si mo kan
tiems ben druo ju kur su, tiek be si mo kan tie siems ne gim na zi jo se (pvz., pro fe si nio 
ren gi mo cen truo se ir pan.) ar eg za mi nui reng tis sa va ran kiš kai.

Per skirs ty tos ma te ma ti kos veik los sri tys lei džia tiks liau pri skir ti už duo ties 
taš kus pa gal pro gra mo je pa teik tą eg za mi no mat ri cą.

Ge bė ji mų pro por ci jos pa ko re guo tos sie kiant su ma žin ti įsi me na mų ži nių pa
tik ri ni mą ir pa di di nant ga li my bes mo ki niams pa ro dy ti sa vo ge bė ji mus tai kant 
ma te ma ti kos ži nias bei spren džiant pro ble mas.

Albina VILIMIENĖ (albina.vilimiene@upc.smm.lt)

In for ma ci nių tech no lo gi jų brandos  
eg za mi no pro gra ma

Ne si kei čia:
eg za mi no iš plės ti nio kur so pro gra ma vi mo prak ti nės už duo ties rei ka la vi mai  •
mo ki nių pa sie ki mams;
pro gra ma vi mo prak ti nių už duo čių po bū dis, skai čius ir svo ris eg za mi no ver •
ti ni me.

Keičiasi
In for ma ci nių tech no lo gi jų bran dos eg za mi no pro gra mo je ge bė ji mų gru pių ap ra

šy mai su de rin ti su vi du ri nio ug dy mo in for ma ci nių tech no lo gi jų ben drą ja pro gra ma. 
Ge bė ji mai ap ra šy ti de ta liau, iš skir ta tai ky mo ge bė ji mų gru pė. Pro gra mo je taip pat 
ap ra šy ti ko mu ni ka vi mo ge bė ji mai, ku riuos mo ki niai ga li pa ro dy ti per eg za mi ną.

Eg za mi no mat ri co je pa ko re guo tos ge bė ji mų gru pių pro por ci jos: ži nioms ir  
su pra ti mui įver tin ti skir ta 20 proc., tai ky mui – 60 proc., pro ble mų spren di mui –  
20 proc. už duo ties taš kų.

Taip pat eg za mi no mat ri co je kei čia si tu ri nio pro por ci jos (ben dro jo ir iš plės ti nio 
kur sų taš kų pro cen tas): 50 proc. už duo ties taš kų ga li ma su rink ti re mian tis in for ma
ci nių tech no lo gi jų ben dro jo kur so ži nio mis, su pra ti mu ir ge bė ji mais (bu vo 30 proc.), 
50 proc. – iš plės ti nio kur so pro gra ma vi mo mo du lio (bu vo 70 proc.).

At si sa ky ta per eg za mi ną tik rin ti Pa teik čių ren gi mo veik los sri ties mo ki nių 
pa sie ki mus.

Eg za mi no ben dro jo kur so už duo ty je at si sa ky ta te ori nio tes to. Jis kei čia mas 5–8 
klau si mais iš Sau gaus ir tei sė to in for ma ci jos ir in ter ne to nau do ji mo veik los sri ties 
ir dviem prak ti nė mis už duo ti mis iš Teks ti nių do ku men tų ma ke ta vi mo ir Skai ti nės 
in for ma ci jos ap do ro ji mo skai čiuok le veik los sri čių.

Pro gra mo je ap ra šy ti mi ni ma lūs rei ka la vi mai iš lai ky ti eg za mi ną, ir reg la men
tuo tas už duo ties taš kų, ati tin kan čių mi ni ma lius rei ka la vi mus, pro cen tas. Eg za mi no 
ver ti ni mas kri te ri nis, nu ro dy ta pre li mi na ri jo iš lai ky mo ri ba – 20 taš kų.

Pa si kei ti mų es mė
Eg za mi no pro gra mo je api brėž ti mo ki nių pa sie ki mai, ku riuos ga li ma pa tik rin ti 

per eg za mi ną. Ge bė ji mų gru pių ap ra šy mai pa keis ti sie kiant pa dė ti įgy ven din ti 
ug dy mo po ky čius, nu ma ty tus vi du ri nio ug dy mo in for ma ci nių tech no lo gi jų ben
dro jo je pro gra mo je.

Eg za mi no mat ri co je nu ma ty tų ge bė ji mų pro por ci jų pa kei ti mai su da ro są ly gas 
su ma žin ti aka de mi nių ži nių ap im tį už duo ty je, at skleis ti prak ti nį in for ma ci nių 
tech no lo gi jų nau din gu mą. Tu ri nio pro por ci jų pa kei ti mai mat ri co je su da ro pa lan
kes nes są ly gas mo ki niui, ku ris mo kė si in for ma ci nes tech no lo gi jas ben druo ju kur su, 
iš lai ky ti bran dos eg za mi ną.

Eg za mi no nau jos už duo ties po bū dis su da ro są ly gas pa tik rin ti ir ob jek ty viai 
įver tin ti prak ti nius mo ki nių ge bė ji mus, o ne tik te ori nes ži nias.

Povilas LEONAVIČIUS (povilas.leonavicius@upc.smm.lt)
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Bio lo gi jos bran dos eg za mi no  
pro gra ma

Ne si kei čia:
vals ty bi nio bio lo gi jos bran dos eg za mi no (to liau – eg za mi nas) už duo ties  •
struk tū ra;
klau si mų skai čius ir ti pai; •
ver ti na mi tik at sa ky mų la pe pa teik ti at sa ky mai. •

Kei čia si
Eg za mi no pro gra mą la biau orien tuo jant į kom pe ten ci jų ver ti ni mą mo ki nių ge

bė ji mai su skirs ty ti į tris gru pes: ži nias ir su pra ti mą, tai ky mą bei pro ble mų spren di
mą. To dėl eg za mi no mat ri co je pa ko re guo tos ge bė ji mų gru pių pro por ci jos: ži nioms 
ir su pra ti mui įver tin ti skir ta 40 proc., tai ky mui – 40 proc., pro ble mų spren di mui –  
20 proc. už duo ties taš kų.

Pro gra mo je taip pat de ta liau ap ra šy ti ir gam ta moks li nio ko mu ni ka vi mo ge bė
ji mai, ku riuos mo ki niai ga li pa ro dy ti per eg za mi ną.

Re mian tis vi du ri nio ug dy mo bio lo gi jos ben drą ja pro gra ma ver ti na mi mo ki nių 
pa sie ki mai su skirs ty ti į 7 veik los sri tis. Me to do lo gi nių bio lo gi jos klau si mų veik los 
sri tis eg za mi no už duo ty je yra in teg ruo ta ir ver ti na ma re mian tis ki tų veik los sri čių 
tu ri niu, to dėl eg za mi no mat ri co je šiai veik los sri čiai pro cen tai at ski rai ne ski ria mi.

Pa ko re guo to je eg za mi no mat ri co je per skirs ty tos taš kų pro por ci jos tarp da ly ko 
veik los sri čių.

Di des nis dė me sys ski ria mas ti ria mie siems dar bams – pa tei kia mas ne tik ti ria
mų jų dar bų są ra šas, bet ir rei ka la vi mai ži nioms bei ge bė ji mams, ku riuos mo ki niai 
įgi jo at lik da mi ti ria muo sius dar bus. Jie pa teik ti ati tin ka mo se veik los sri ty se ir 
ap ra šo mi per pa sie ki mus.

Pa si kei ti mų es mė
Eg za mi no pro gra mo je api brėž ti tik tie pa sie ki mai, ku riuos ga li ma pa tik rin ti 

per eg za mi ną.
Ge bė ji mų gru pių ap ra šai ir svo ris eg za mi no mat ri co je pa keis ti to dėl, kad šiuo lai

ki niam žmo gui svar bu ge bė ti tai ky ti ži nias re a lio se gy ve ni mo si tu a ci jo se, at pa žin ti 
ir spręs ti pro ble mas re mian tis gam tos moks lų ži nio mis. Be to, pro ble mų spren di mo 
ge bė ji mai yra vie ni iš svar biau sių gam ta moks li nė je kom pe ten ci jo je.

Jo lan ta DZI KA VI ČIŪ TĖ (jo lan ta.dzi ka vi ciu te@upc.smm.lt)

Che mi jos bran dos eg za mi no  
pro gra ma

Ne si kei čia:
vals ty bi nio che mi jos bran dos eg za mi no (to liau – eg za mi nas) už duo ties struk tū ra; •
klau si mų skai čius ir ti pai; •
eg za mi no taš kų pro cen ti nis pa si skirs ty mas pa gal da ly ko kur sus; •
ver ti na mi tik at sa ky mų la pe pa teik ti at sa ky mai. •

Kei čia si
Ge bė ji mų gru pių ap ra šy mai su de rin ti su vi du ri nio ug dy mo che mi jos ben drą ja pro gra ma 

(to liau – che mi jos  VUBP), tai gi ge bė ji mai ap ra šy ti de ta liau, iš skir ta tai ky mo ge bė ji mų gru pė. 
Ypač pa si kei tė pro ble mų spren di mo ge bė ji mų ap ra šas.

Eg za mi no mat ri co je pa ko re guo tos ge bė ji mų gru pių pro por ci jos: ži nioms ir su pra ti mui įver
tin ti skir ta 40 proc., tai ky mui – 40 proc., pro ble mų spren di mui – 20 proc. už duo ties taš kų.

Eg za mi no rei ka la vi mai mo ki nių pa sie ki mams ne tik pa tiks lin ti at si žvel giant į che mi jos 
VUBP, bet ir la biau de ta li zuo ti. Ap ra šy ti mi ni ma lūs rei ka la vi mai iš lai ky ti eg za mi ną, ir reg la
men tuo tas už duo ties taš kų, ati tin kan čių mi ni ma lius rei ka la vi mus, pro cen tas.

Eg za mi no mat ri co je per skirs ty tos taš kų pro por ci jos tarp veik los sri čių.
Veik los sri tys, pa gal ku rias eg za mi no pro gra mo je pa tei kia mi rei ka la vi mai mo ki nių 

pa sie ki mams, iš da lies su tam pa su veik los sri ti mis che mi jos VUBP. Da lis veik los sri čių, pa
teik tų che mi jos VUBP, su gru puo tos į tris veik los sri tis, o Che mi jos me to do lo gi jos ir Ap lin kos 
che mi jos veik los sri tys in teg ruo tos į ki tas. Rei ka la vi mai mo ki nių ži nioms bei ge bė ji mams,  
ku riuos jie įgi jo at lik da mi la bo ra to ri nius dar bus bei spręs da mi ben dro jo po bū džio che
mi nius už da vi nius, pa teik ti at ski ra sri ti mi – Che mi nis eks pe ri men tas. Ben drie ji che mi niai 
skai čia vi mai.

Eg za mi no ver ti ni mas kri te ri nis, nu ro dy ta pre li mi na ri jo iš lai ky mo ri ba – 16 taš kų.

Pa si kei ti mų es mė
Ge bė ji mų gru pių ap ra šy mai pa keis ti sie kiant pa dė ti įgy ven din ti ug dy mo po ky čius, nu

ma ty tus che mi jos VUBP. Ska ti na mas įgy tų ži nių tai ky mas, re a lių pro ble mų spren di mas, 
nau jau sių moks lo po pu lia ri ni mo straips nių nag ri nė ji mas. Eg za mi no pro gra mo je dau giau 
reikš mės tei kia ma ži nių tai ky mui re a lio se gy ve ni mo si tu a ci jo se, pro ble mų at pa ži ni mui ir 
aiš ki ni mui, re mian tis gam tos moks lų su pra ti mu, to dėl dau giau dė me sio ren gian tis lai ky ti 
eg za mi ną rei kės skir ti pro ble mų spren di mo ge bė ji mų ug dy mui.

Gied rė MI SIU KE VI ČIE NĖ (gied re.mi siu ke vi cie ne@upc.smm.lt)

Fi zi kos bran dos eg za mi no  
pro gra ma

Ne si kei čia:
vals ty bi nio fi zi kos bran dos eg za mi no (to liau – eg za mi nas) už duo ties struk tū ra; •
klau si mų skai čius ir ti pai; •
eg za mi no taš kų pro cen ti nis pa si skirs ty mas pa gal da ly ko kur sus; •
eg za mi no taš kų pro cen ti nis pa si skirs ty mas pa gal da ly ko veik los sri tis, tik pa va di •
ni mai su de rin ti su pa va di ni mais vi du ri nio ug dy mo fi zi kos ben dro jo je pro gra mo je 
(to liau – fi zi kos VUBP).

Kei čia si
Ge bė ji mų gru pių ap ra šy mai su de rin ti su fi zi kos VUBP: iš skir ta tai ky mo ge bė ji mų 

gru pė, pa keis tas pro ble mų spren di mo ge bė ji mų ap ra šas, ge bė ji mai ap ra šy ti de ta liau.
Eg za mi no mat ri co je pa ko re guo tos ge bė ji mų gru pių pro por ci jos: ži nioms ir su pra

ti mui įver tin ti skir ta 30 proc., tai ky mui – 50 proc., pro ble mų spren di mui – 20 proc. 
už duo ties taš kų.

Reg la men tuo tas ty ri mo ge bė ji mų tik ri ni mas eg za mi no už duo ty je – 6 proc. už duo ties 
taš kų. Ty ri mo ge bė ji mai api brėž ti me to do lo gi nių fi zi kos klau si mų veik los sri ty je, ty ri mų 
te ma ti ka – ki to se veik los sri ty se.

Eg za mi no rei ka la vi mai mo ki nių pa sie ki mams ne tik pa tiks lin ti at si žvel giant į fi zi kos 
VUBP, bet ir la biau de ta li zuo ti. Ap ra šy ti mi ni ma lūs rei ka la vi mai iš lai ky ti eg za mi ną, ir 

reg la men tuo tas už duo ties taš kų, ati tin kan čių mi ni ma lius rei ka la vi mus, pro cen tas.
Eg za mi no ver ti ni mas kri te ri nis, nu ro dy ta pre li mi na ri jo iš lai ky mo ri ba – 16 taš kų.

Pa si kei ti mų es mė
Ge bė ji mų gru pių ap ra šy mai pa keis ti sie kiant pa dė ti įgy ven din ti ug dy mo po ky čius, nu ma

ty tus fi zi kos VUBP. Ska ti na mas įgy tų ži nių tai ky mas, jų per kė li mas į nau ją kon teks tą, re a lių 
pro ble mų spren di mas, nau jau sių moks lo po pu lia ri ni mo straips nių nag ri nė ji mas. Nau jai api brė
žus pro ble mų spren di mo ge bė ji mus su dė tin ges ni, ne kar tą per pa mo kas spręs ti stan dar ti niai 
už da vi niai (pvz., kū no ju dė ji mo nuo žul nia plokš tu ma ar kam pu į ho ri zon tą mes to kū no ju dė
ji mo nag ri nė ji mo) pri ski ria mi tai ky mo, o ne pro ble mų spren di mo ge bė ji mams. Tuo sie kia ma, 
kad pa mo ko se bū tų mo ko ma si spręs ti pro ble mas, o ne tre ni ruo ja ma si spręs ti su dė tin ges nius 
stan dar ti nius už da vi nius.

Eg za mi no mat ri co je ge bė ji mų gru pių pro por ci jos pa ko re guo tos stip riai su ma ži nant me cha
niš kai įsi me na mų ži nių kie kį ir pa di di nant re a lų pro ble mų spren di mą.

Ka dan gi la bo ra to ri niai dar bai ir ty ri mai yra fi zi kos mo ky mo si pa grin das, o įgy ven di nant 
Eu ro pos Są jun gos struk tū ri nių fon dų re mia mą pro jek tą „Tech no lo gi jų, me nų ir gam tos moks
lų in fra struk tū ra“ mo kyk los ap si rū pi no rei kia ma įran ga gam tos moks lų ka bi ne tams, at si ra do 
pa grin das ty ri mų klau si mus įtrauk ti į eg za mi no už duo tį ne si bai mi nant, kad da lis mo ki nių bus 
dis kri mi nuo ja ma, nes ne ga lė jo ty ri mų at lik ti.

Eg za mi no rei ka la vi mų de ta li za vi mas pa dės tiek mo ky to jams, tiek mo ki niams aiš kiau 
nu brėž ti ri bą tarp ben dro jo ir iš plės ti nio kur sų rei ka la vi mų. Pa vyz džiui, mo kan tis ben druo ju 
kur su pa kan ka tai ky ti ko or di na tės, grei čio, pa grei čio ir po slin kio lyg tis nag ri nė jant tie sia ei gį 
to ly giai kin ta mą ju dė ji mą ir spren džiant už da vi nius, tik kai kū no ju dė ji mo ir ko or di na čių ašies 
kryp tys su tam pa.

Ona VAŠ ČEN KIE NĖ (ona.vas cen kie ne@upc.smm.lt)



Is to ri jos bran dos eg za mi no  
pro gra ma

Ne si kei čia
Vals ty bi nio is to ri jos bran dos eg za mi no už duo ties struk tū ra.

Kei čia si
Nau jai, de ta liai api brėž tos ge bė ji mų gru pės: ži nios ir su pra ti mas; ži nių tai ky mas, 

ty ri nė ji mas ir ver ti ni mas; pro ble mų spren di mas.
Eg za mi no mat ri cos po ky čiai:

pa ko re guo tos ge bė ji mų gru pių pro por ci jos: ži nioms ir su pra ti mui skir ta   •
40 proc., ži nių tai ky mui, ty ri nė ji mui ir ver ti ni mui – 50 proc., pro ble mų spren di
mui – 10 proc. už duo ties taš kų;
pa si kei tė te mi nių sri čių pro por ci jos: vi du ri niams am žiams skir ta 20 proc., nau jie •
siems am žiams – 30 proc., nau jau sia jai is to ri jai – 50 proc. už duo ties taš kų;
pa ko re guo tos te mų pro por ci jos – tiek pa sau lio is to ri jai, tiek Lie tu vos is to ri jai  •
skir ta po 50 proc. už duo ties taš kų.

Pa si kei tė taš kų pro cen tas už eg za mi no da lis. Pir ma jai da liai skir ta 20–30 proc., 
ant ra jai – 70–80 proc. už duo ties taš kų.

Pail gė jo eg za mi no truk mė. Nu ma ty ta, kad jis vyks 3 val. (bu vo 2,5 val.).
Eg za mi no rei ka la vi mai pa tiks lin ti at si žvel giant į vi du ri nio ug dy mo is to ri jos ben drą ją 

pro gra mą ir la biau de ta li zuo ti. Su kon kre tin tos te mos (pvz., Lie tu vos so vie ti za ci ja ir 
rep re si jos 1944 m., 1945–1953 m.: ko lū kių kū ri mas, trė mi mai, po li ti nės rep re si jos, 
prie var ti nis at eiz mo die gi mas, cen zū ra ir kul tū ros ide o lo gi za ci ja); kon kre čiai ap ra šo ma, 
ką rei kia ži no ti apie is to ri nę as me ny bę (pvz., Vin cen to Slad ke vi čiaus, Si gi to Tam ke vi čiaus, 
Ni jo lės Sa dū nai tės vaid muo ka ta li kiš ka me pa si prie ši ni me), ir kt.

Ap ra šy ti mi ni ma lūs rei ka la vi mai iš lai ky ti eg za mi ną, ir reg la men tuo tas už duo ties 
taš kų, ati tin kan čių mi ni ma lius rei ka la vi mus, pro cen tas.

Pa si kei ti mų es mė
Ka dan gi vie nas iš is to ri jos ug dy mo si tiks lų vi du ri nio ug dy mo pa ko po je – ug dy tis 

is to ri nį kri ti nį mąs ty mą, ge bė ji mų gru pių pro por ci jos pa keis tos ir pa pil dy tos pro b
le mų spren di mu. Tai reiš kia, kad eg za mi ne at si ras pro ble mų spren di mo ge bė ji mus 
tik ri nan čių už duo čių.

Ko re guo jant te ma ti ką at si ra do te mų, rei ka lau jan čių kri ti nio ver ti ni mo ir in ter pre ta
ci jos (pvz., Ro mo Ka lan tos au ka ir skir tin gos jos in ter pre ta ci jos to me to vi suo me nė je).

Tuo sie kia ma su ma žin ti me cha niš kai įsi me na mų ži nių kie kį ir ska tin ti dar bą su is to
ri niais šal ti niais, pro ble mų spren di mą is to ri jos pa mo ko se.

Ni jo lė SEL VEST RA VI ČIŪ TĖ-GRY BO VIE NĖ (ni jo le.gry bo vie ne@upc.smm.lt)

Geografijos bran dos  
eg za mi no pro gra ma

Ne si kei čia:
vals ty bi nio ge og ra fi jos bran dos eg za mi no už duo ties struk tū ra; •
klau si mų skai čius ir ti pai; •
tu ri nys ir te ma ti ka; •
rei ka la vi mų mo ki nių ben dro jo ir iš plės ti nio kur sų pa sie ki mams  •
po ky čiai yra re dak ci nio po bū džio.

Kei čia si
Anks tes nė je pro gra mo je bu vu si ži nių tai ky mo, ana li zės bei ver ti ni mo 

ge bė ji mų gru pė su skai dy ta į dvi da lis – tai ky mo ir pro ble mų spren di mo 
ge bė ji mus. Vi sos trys ge bė ji mų gru pės – ži nios ir su pra ti mas, tai ky mas, 
pro ble mų spren di mas – de ta liai ap ra šy tos.

Eg za mi no mat ri cos po ky čiai:
pa ko re guo tos ge bė ji mų gru pių pro por ci jos: 50 proc. skir ta ži •
nioms ir su pra ti mui, 40 proc. – tai ky mui ir 10 proc. – pro ble mų 
spren di mui;
pa ko re guo tos te mi nių sri čių pro por ci jos: po 10 proc. skir ta ge •
og ra fi nės in for ma ci jos ir re gio ni nės ge og ra fi jos sri tims bei po  
40 proc. – gam ti nės ir vi suo me ni nės ge og ra fi jos sri tims.

Api brėž tos ge og ra fi jos erd vės ly gio pro por ci jos eg za mi no už duo
ty je: apy tiks liai 30 proc. skir ta lo ka li nei erd vei, 50 proc. – re gio ni nei ir  
20 proc. – glo ba li nei.

Nu ro dy ta pre li mi na ri eg za mi no iš lai ky mo ri ba – 16 taš kų.
Pail gė jo eg za mi no truk mė. Nu ma ty ta, kad jis vyks 3 val. (bu vo  

2,5 val.).
Iš skir ti mi ni ma lūs rei ka la vi mai mo ki nių pa sie ki mams.
Svars to ma ga li my bė įves ti at sa ky mų la pą.

Pa si kei ti mų es mė
At si žvel giant į vi du ri nio ug dy mo ge og ra fi jos ben dro jo je pro gra mo je 

iš kel tą tiks lą ge bė ji mų gru pių pro por ci jos eg za mi no mat ri co je pa keis tos 
ir pa pil dy tos pro ble mų spren di mu. Tai reiš kia, kad eg za mi ne at si ras  
pro ble mų spren di mo ge bė ji mus tik ri nan čių už duo čių.

Tuo sie kia ma su ma žin ti me cha niš kai įsi me na mų ži nių kie kį ir ska tin ti 
pro ble mų spren di mo ge bė ji mų ug dy mą ge og ra fi jos pa mo ko se.

Ša rū nas GE RU LAI TIS (sa ru nas.ge ru lai tis@upc.smm.lt)

Tech no lo gi jų brandos eg za mi no 
pro gra ma

Ne si kei čia:
mo kyk li nio tech no lo gi jų bran dos eg za mi no (to liau – eg za mi nas) struk tū ra  •
ir or ga ni za vi mas;
eg za mi no rei ka la vi mai, tik su kon kre tin ti ver ti ni mo ro dik liai; •
mo ki nių veik los sri tys, tik pa va di ni mai su de rin ti su pa va di ni mais vi du ri nio  •
ug dy mo tech no lo gi jų ben dro jo je pro gra mo je (to liau – tech no lo gi jų VUBP);
eg za mi no bai gia mo jo dar bo da lys. •

Keičiasi
Pro gra mos sky rius Ben dro sios nuo sta tos pa pil dy tas są vo kų pa aiš ki ni mais.
Ge bė ji mų gru pių ap ra šy mai su de rin ti su tech no lo gi jų VUBP. Iš skir tos trys ge bė ji

mų gru pės: ži nios ir su pra ti mas (že mes nio ly gio ge bė ji mai), tai ky mas bei pro ble mų 
spren di mas.

Nu ro dy ta pre li mi na ri eg za mi no iš lai ky mo ri ba – 61 taš kas.
Su kon kre tin ti ver ti ni mo ro dik liai.

At si sa ky ta mo ky to jo ren gia mo ap ra šo mo jo mo ki nio kom pe ten ci jų ver ti ni mo.
Mo kan ty sis mo ky to jas įtrauk tas į eg za mi no ver ti ni mą.
Pa reng tos at ski ros kri te ri nio ver ti ni mo len te lės mo ky to jui ir ko mi si jai (Tech

no lo gi jų bran dos eg za mi no pro gra mos 2–6 prie dai).

Pa si kei ti mų es mė
Ge bė ji mų gru pių ap ra šy mai pa keis ti sie kiant pa dė ti įgy ven din ti ug dy mo po ky

čius, nu ma ty tus tech no lo gi jų VUBP: ska ti na mas mo ki nių kū ry biš ku mas, įgy tų ži nių 
tai ky mas, pro ble mų, ky lan čių dar bo pro ce se, spren di mas, al ter na ty vų pa ieš ka.

Ge bė ji mų pro por ci jos eg za mi no mat ri co je pa ko re guo tos ska ti nant ug dy ti mo
ki nių prak ti nių ži nių tai ky mo bei pro ble mų spren di mo ge bė ji mus.

Ver ti ni mo ro dik liai su kon kre tin ti sie kiant eg za mi no ver ti ni mo skaid ru mo. Pa
lik ti tik tie ro dik liai, ku riuos ga li ste bė ti ir ob jek ty viai įver tin ti eg za mi no ver ti ni mo 
ko mi si ja. Mo kan ty sis mo ky to jas ste bi ir ver ti na mo ki nio veik lą pro ce se ren giant 
bai gia mo jo dar bo ap ra šą bei ku riant bai gia mo jo dar bo pro duk tą. Ver ti ni mo ko
mi si ja ver ti na eg za mi no bai gia mo jo dar bo ap ra šą, bai gia mo jo dar bo pro duk tą, 
eg za mi no bai gia mo jo dar bo pri sta ty mą. Pa gei dau jant mo ky to jams at si sa ky ta 
mo ky to jo ren gia mo ap ra šo mo jo mo ki nio kom pe ten ci jų ver ti ni mo, ir pa reng tos 
at ski ros kri te ri nio ver ti ni mo len te lės mo ky to jui ir ko mi si jai.

Eg lė VAI VA DIE NĖ (eg le.vai va die ne@upc.smm.lt)



Menų brandos egzamino 
programa

Nuo 2013 m. vie to je dai lės ir mu zi kos mo kyk li nių bran dos eg za mi nų įve da mas 
me nų bran dos eg za mi nas (to liau – eg za mi nas).

Ne si kei čia:
kū ry bi nė da lis; •
tu ri nio sri tys; •
mi ni ma liai ko re guo ti kū ry bi nės už duo ties ver ti ni mo kri te ri jai; •
eg za mi nas yra iš lai ky tas, kai įver tin tos vi sos jo da lys. •

Kei čia si
Eg za mi nas ap ima aš tuo nias vi du ri niam ug dy mui ga lio jan čias ben drą sias me

ni nio ug dy mo pro gra mas: dai lę, fil mų kū ri mą, fo to gra fi ją, gra fi nį di zai ną, mu zi ką, 
kom piu te ri nes mu zi kos tech no lo gi jas, šo kį ir te at rą.

Pa ki to eg za mi no mat ri ca. Dau giau svo rio – 50 proc. – ski ria ma mo ki nių 
kū ry bi nei raiš kai.

Eg za mi ną mo ki nys ga lės lai ky ti kaip at li kė jas (mu zi ka, šo kis, te at ras) ar ba kaip 
kū rė jas (dai lė, fil mų kū ri mas, fo to gra fi ja, gra fi nis di zai nas, mu zi ka ir kom piu te ri nės 
mu zi kos tech no lo gi jos, šo kis ir te at ras).

At si sa ky ta tes to. Vie to je jo mo ki nys ra šys sa vo kū ry bi nio dar bo ap ra šą, ku ria
me pa ro dys, kiek jis su pran ta pa si rink tą me no ša ką/sri tį. Kū ry bi nio dar bo ap ra še 
at si skleis mo ki nio me no is to ri jos ir te ori jos ži nios, es te ti nė nuo vo ka, kul tū ri nė 
orien ta ci ja.

Eg za mi ne tai ko mas kri te ri nis ver ti ni mas – mo ki niai iš anks to ži nos eg za mi no 
rei ka la vi mus. Ver ti na mas ne tik mo ki nio kū ry bi nis dar bas, ap ra šas, re zul ta tų pri
sta ty mas ver ti ni mo ko mi si jai, bet ir pa si ren gi mo eg za mi nui pro ce sas.

Pa si reng ti lai ky ti eg za mi ną mo ki niui pa dės dar bo va do vas. Ga lu ti nį eg za mi no 
įver ti ni mą pa tei kia ver ti ni mo ko mi si ja, at si žvelg da ma į va do vo ver ti ni mą.

Pa si kei ti mų es mė
Eg za mi no po ky čiai nu ro do kryp tį me ni nio ug dy mo kai tai.
Eg za mi no už duo ties po bū dis su da ro są ly gas įver tin ti ne tik mo ki nio pa si rink to 

da ly ko, bet ir ben drą sias kom pe ten ci jas.
Su da ry tos ga li my bės lai ky ti me nų bran dos eg za mi ną vi siems mo ki niams, 

o ne tik tiems, ku rie pa si rin ko mo ky tis mu zi kos ar dai lės. Taip at ve ria mos pla
čios ga li my bės dau giau dė me sio skir ti mo ki nių kū ry bin gu mo ir są mo nin gu mo 
ug dy mui.

Žyd rė JAU TA KY TĖ (zyd re.jau ta ky te@upc.smm.lt)

Bal ta ru sių, len kų, ru sų, vo kie čių 
gim tų jų kal bų mo kyk li nio  
bran dos eg za mi no pro gra ma

Ne si kei čia
Da ly ki niai bal ta ru sių, len kų, ru sų, vo kie čių gim tų jų kal bų mo kyk li nio bran dos 

eg za mi no (to liau – eg za mi nas) tu ri nio rei ka la vi mai.

Kei čia si
Eg za mi no struk tū ra ir mat ri ca. Nau ja eg za mi no mat ri ca pa tei kia ma len te

lė je.

Ge bė ji mų gru pės

Eg za mi no da lys

Žinios ir 
supratimas

Taikymas 
tipinėse 

situacijose

Problemų 
sprendimas

Svarba 
(proc.)

Kal bė ji mas 30
Teks to su vo ki mas 30
Teks to kū ri mas 40
Svar ba (proc.) 25 50 25 100

Pa si kei tė kal bė ji mo už duo ties po bū dis.
Teks to su vo ki mo ir teks to kū ri mo da lys vyk do mos be per trau kos, to dėl su ma žė jo 

teks to su vo ki mo klau si mų skai čius ir teks to kū ri mo ap im tis.
Per svars ty ti teks to kū ri mo ver ti ni mo kri te ri jai, ir nu sta ty ta to kia jų svar ba: 

tu ri nys – 50 proc., teks to san da ra – 10 proc., kal bi nė raiš ka – 10 proc., raš tin
gu mas – 30 proc.

Eg za mi no pro gra mo je įtvir tin tas rei ka la vi mas, kad mo ki nys iš lai kys gim to sios 
kal bos mo kyk li nį bran dos eg za mi ną su rin kęs ne ma žiau kaip 25 proc. taš kų.

Pa si kei ti mų es mė
Tau ti nių ma žu mų gim tų jų kal bų mo kyk li nia me bran dos eg za mi ne su jun gia

mos anks čiau at skir tos kal bė ji mo ir ra šy mo da lys. Ge bė ji mų pro por ci jų pa kei
ti mai eg za mi no mat ri co je su da ro pa lan kes nes są ly gas mo ki niams sėk min gai 
iš lai ky ti gim to sios kal bos eg za mi ną, o vi sų kal bi nės veik los sri čių su jun gi mas –  
vi sa pu siš kai pa de monst ruo ti ko mu ni ka ci nius ge bė ji mus ir kul tū ri nį iš pru si mą.

Kal bė ji mo už duo tis pa keis ta sie kiant pa dė ti mo ki niams ug dy tis ty ri nė ji mo 
ge bė ji mus, rei ka lin gus sėk min goms to les nėms stu di joms. Moks lo me tų pra džio je 
kal bė ji mui bus pa tei kia mi te mi niai, pro ble mi niai as pek tai, su si ję su kal bi niu ir 
li te ra tū ri niu kul tū ri niu ug dy mu. Mo ki nys pa si rinks vie ną iš pa skelb tų te mų ir 
reng sis jos pri sta ty mui.

Da nu ta SZEJ NIC KA (da nu ta.szej nic ka@upc.smm.lt)


