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 PATVIRTINTA 

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 

2023 m.               d. įsakymu Nr. VK- 

   

  

 

 

DALYKŲ TARPINIŲ PATIKRINIMŲ IR VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOČIŲ 

APRAŠAS 

  

1. Dalykų tarpinių patikrinimų ir valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašas (toliau – aprašas) 

nustato dalykų tarpinių patikrinimų (toliau – tarpiniai patikrinimai) ir dalykų valstybinių brandos egzaminų  

užduočių pobūdį, taškų sumą ir jų paskirstymą pagal pasiekimų lygius, trukmę, užduoties pateikimą, 

priemones ir kandidatų atliktų užduočių vertinimą. 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Brandos egzaminų 

organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ vartojamas sąvokas. 

3. Dalyko tarpinio patikrinimo ir valstybinio brandos egzamino užduočių struktūra, pasiekimų sritys 

ir mokymosi turinys, užduoties taškų procentai nustatyti Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrosiose programose (toliau – bendrosios programos), patvirtintose Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministrės 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“. 

4. Tarpiniu patikrinimu ir valstybiniu brandos egzaminu vertinamos mokinių įgytos kompetencijos. 

Dalykų bendrosiose programose siektini ugdymo rezultatai aprašyti kaip mokinių kompetencijų ugdymo 

pasiekimai. Pasiekimų sritys ir pasiekimai bendrosiose programose išskirti, remiantis Kompetencijų raidos 

aprašu, pateikiamu bendrųjų programų 1 priede. Pasiekimai siejami su išskirtais kompetencijų sandais ir jų 

raiška. Kompetencijos ugdomos visų bendrųjų programų mokymo(si) turiniu. Jų ugdymo rezultatai 

nurodyti dalykų pasiekimų raidos aprašymuose. Apraše kognityvinių gebėjimų sritis charakterizuoja 

pasiekimuose vartojamos sąvokos: žinios ir supratimas (apibrėžti, apibūdinti, aptarti, nurodyti, ...), 

taikymas (taikyti, tyrinėti, lyginti, išspręsti, ...), aukštesnieji mąstymo gebėjimai (argumentuoti, pagrįsti, 

įvertinti, interpretuoti, ...).  

  

 

KALBOS 

 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS TARPINIŲ PATIKRINIMŲ IR VALSTYBINIŲ 

BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOČIŲ APRAŠAS 

 

1. Tarpinių patikrinimų ir valstybinio brandos egzamino užduočių struktūra, pasiekimų sritys ir 

mokymo(si) turinys, užduoties taškų procentai nustatyti Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės 2022 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. 

įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ pakeitimo“, 13 priedo „Lietuvių kalbos ir literatūros bendroji programa“ 39.4–39.10 

papunkčiuose. 
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2. Pirmasis tarpinis patikrinimas. Bendrasis kursas: 

2.1. Užduoties pobūdis Kalbėjimas 

Pateikiamas tekstas su keliais nukreipiamaisiais klausimais, užduotimis (pvz., 

pristatyti perskaitytą tekstą, įvertinti teksto autoriaus požiūrį į tekste svarstomą 

problemą, su juo polemizuoti ir pan.). Diskusija teksto tema/problema vyksta ne 

mažiau kaip pusę kandidato kalbėjimui skirto laiko.  

Tekstas publicistinis (pvz., straipsnis, reportažas, laiškas, interviu ar jų 

ištraukos).  

Tekstų tematika/problematika įvairi, aktuali, apimanti platų kultūrinių 

visuomeninių problemų spektrą. Gali būti pateikiami literatūrinės publicistikos 

tekstai (pvz., publicistiniu stiliumi parašytos recenzijos, straipsniai, kiti 

pamąstymai apie literatūrą, esė ar kito žanro tekstai).   

Tekstas autentiškas arba minimaliai koreguotas, iki 400 žodžių apimties. 

2.2. Tikrinamos 

gebėjimų grupės  

Kalbėjimas, klausymas ir sąveika:  

• dalyvauja įvairiose komunikavimo situacijose, klausosi ir kalba, 

atsižvelgdamas į situaciją, tikslą, adresatą;  

• tinkamai vartoja kalbinės raiškos priemones, laikosi kalbos normų;  

• taiko klausymosi ir kalbėjimo strategijas.  

Skaitymas, teksto supratimas ir literatūros bei kultūros pažinimas:  

• aptaria skaitomą tekstą, analizuoja, interpretuoja, daro išvadas, remdamiesi 

literatūros žiniomis;  

• vertina skaitomo teksto turinį ir raišką.  

2.3. Taškų skaičius  20  

2.4. Trukmė  Ruošiamasi kalbėjimui 20 min., kalbama(si) – iki 10 min.  Sudaromas laikančiųjų 

sąrašas 30 min. intervalais. 

2.5. Užduoties 

pateikimas 

Užduotis rengiama centralizuotai. Vykdymo centras – mokykla, kurioje mokinys 

mokosi, arba jungtinis kelių mokyklų centras. 

Elektroninė užduotis mokiniui, elektroninė medžiaga (vertinimo lapas, užduotis, 

vertinimo instrukcija) vertintojui. 

2.6. Priemonės ir 

priedai 

Kompiuteris mokiniui, lapai užrašams, 2 kompiuteriai dviem vertintojams.  

Reikalavimus priemonių ir medžiagos pateikimui nustato pirmojo lietuvių kalbos 

ir literatūros tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcija. 

2.7. Kandidatų atliktų 

užduočių vertinimas 

2 vertintojai, tos pačios arba kitos mokyklos mokytojai. 

 

3. Antrasis tarpinis patikrinimas. Bendrasis kursas:  

3.1. Užduoties 

pobūdis 

Skaitymas, teksto supratimas ir literatūros bei kultūros pažinimas  

Kandidatai skaito tekstą ir atlieka nurodytas užduotis.  

Parenkami į Lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą neįtraukti tekstai 

ar jų ištraukos. Pateikiami du ar daugiau tekstų, kurių bendra tekstų apimtis iki 

1200 žodžių. 

Vienas tekstas parenkamas iš grožinės literatūros, kitas/kiti tekstai gali būti 

parinkti iš grožinės literatūros, žiniasklaidos, enciklopedijų, žinynų, mokslo 

populiarinimo darbų ir kt. Tekstai autentiški arba minimaliai adaptuoti 

trumpinant, redaguojant. Tekstai gali būti su neverbaliniais elementais.  

Užduotį sudaro pasirenkamojo atsakymo klausimai ir vienas išplėsto atvirojo 

atsakymo klausimas. 

3.2. Tikrinamos 

gebėjimų grupės  

Skaitymas, teksto supratimas ir literatūros bei kultūros pažinimas:  

aptaria skaitomus tekstus, analizuoja, interpretuoja, daro išvadas, remdamiesi 

literatūros žiniomis;  

vertina skaitomų tekstų turinį ir raišką.  
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3.3. Taškų skaičius  20  

3.4. Taškų 

pasiskirstymas pagal 

kognityvinių 

gebėjimų sritis 

Žinios ir supratimas – 10 proc., taikymas – 60 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 30 proc. 

3.5. Taškų 

pasiskirstymas pagal 

pasiekimų lygius  

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., 

aukštesnysis – 20 proc.  

3.6. Trukmė  45 min.  

3.7. Užduoties 

pateikimas 

Pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

Klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

3.8. Priemonės ir 

priedai 

Reikalavimus priemonėms nustato Lietuvių kalbos ir literatūros antrojo tarpinio 

patikrinimo vykdymo instrukcija. 

3.9. Kandidatų atliktų 

užduočių vertinimas 

Centralizuotas. Atliktos užduotys vertinamos elektroninėje užduoties atlikimo 

(testavimo) sistemoje. Uždarojo atsakymo klausimai vertinami automatiškai, 

atvirojo atsakymo klausimą vertina vertintojai. 

 

4. Valstybinis brandos egzaminas. Bendrasis kursas:  

4.1. Užduoties pobūdis Rašymas 

Pateikiamos dviejų tipų užduotys: grožinio teksto interpretavimas ir probleminio 

klausimo pateikto grožinio teksto pagrindu svarstymas, remiantis kultūrine 

patirtimi. Mokinys pasirenka vieną užduotį ir kuria tekstą. Kiekvienoje užduotyje 

pateikiami nukreipiamieji klausimai. Pereinamuoju laikotarpiu (2025 ir 2026 m.) 

vienas tekstas interpretavimui parenkamas iš privalomų kūrinių.  

Mažiausia sukurto teksto apimtis – 400 žodžių.  

4.2. Tikrinamos 

gebėjimų grupės 

Skaitymas, teksto supratimas ir literatūros bei kultūros pažinimas:  

• aptaria skaitomus tekstus, analizuoja, interpretuoja, daro išvadas, remdamiesi 

literatūros žiniomis;  

• vertina skaitomų tekstų turinį ir raišką;  

• atskleidžia filologinį ir kultūrinį išprusimą.  

Rašymas ir teksto kūrimas:  

• kuria tekstus atsižvelgdamas į rašymo tikslą, adresatą ir komunikavimo 

situaciją;  

• kuria tinkamos struktūros tekstus;  

• rašo taisyklinga ir stilinga kalba.  

4.3. Taškų skaičius  60  

4.4. Trukmė  180 min.  

4.5. Užduoties 

pateikimas 

Užduoties sąsiuvinis ir atsakymų lapas.  

4.6. Priemonės ir 

priedai  

Reikalavimus priemonių ir medžiagos pateikimui nustato Lietuvių kalbos ir 

literatūros valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija. 

4.7. Kandidatų atliktų 

užduočių vertinimas 

Centralizuotas. Vertina vertintojai elektroninėje vertinimo sistemoje. 

 

 

5. Pirmasis tarpinis patikrinimas. Išplėstinis kursas: 

5.1. Užduoties pobūdis  

  

Kalbėjimas 

Pateikiamas publicistinis tekstas su keliais nukreipiamaisiais klausimais, 

užduotimis (pvz., pristatyti perskaitytą tekstą, įvertinti teksto autoriaus požiūrį į 

tekste svarstomą problemą, su juo polemizuoti ir pan.). Diskusija teksto 

tema/problema vyksta ne mažiau kaip pusę mokinio kalbėjimui skirto laiko.  
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Tekstas publicistinis (pvz., straipsnis, reportažas, laiškas, interviu ar jų 

ištraukos).  

Tekstų tematika/problematika įvairi, aktuali, apimanti platų kultūrinių 

visuomeninių problemų spektrą. Gali būti pateikiami literatūrinės publicistikos 

tekstai (pvz., publicistiniu stiliumi parašytos recenzijos, straipsniai, kiti 

pamąstymai apie literatūrą, esė ar kito žanro tekstai).   

Tekstas autentiškas arba minimaliai koreguotas, iki 500 žodžių apimties. 

5.2. Tikrinamos 

gebėjimų grupės  

Kalbėjimas, klausymas ir sąveika: 

• dalyvauja įvairiose komunikavimo situacijose, klausosi ir kalba, 

atsižvelgdamas į situaciją, tikslą, adresatą;  

• tinkamai vartoja kalbinės raiškos priemones, laikosi kalbos normų;  

• taiko klausymosi ir kalbėjimo strategijas.  

Skaitymas, teksto supratimas ir literatūros bei kultūros pažinimas:  

• aptaria skaitomą tekstą, analizuoja, interpretuoja, daro išvadas, remdamiesi 

literatūros žiniomis;  

• vertina skaitomo teksto turinį ir raišką;  

• atskleidžia filologinį ir kultūrinį išprusimą.  

5.3. Taškų skaičius  20  

5.4. Trukmė  Ruošiamasi kalbėjimui 20 min., kalbama(si) – iki 10 min.  Sudaromas 

laikančiųjų sąrašas 30 min. intervalais. 

5.5. Užduoties 

pateikimas 

Užduotis rengiama centralizuotai. Vykdymo centras – mokykla, kurioje mokinys 

mokosi, arba jungtinis kelių mokyklų centras.  

Elektroninė užduotis mokiniui, elektroninė medžiaga (vertinimo lapas, užduotis, 

vertinimo instrukcija) vertintojui. 

5.6. Priemonės ir 

priedai 

Kompiuteris mokiniui, lapas užrašams, 2 kompiuteriai dviem vertintojams. 

Reikalavimus priemonių ir medžiagos pateikimui nustato pirmojo lietuvių 

kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcija. 

5.7. Kandidatų atliktų 

užduočių vertinimas 

2 vertintojai, tos pačios arba kitos mokyklos mokytojai. 

  

6. Antrasis tarpinis patikrinimas. Išplėstinis kursas:  

6.1. Užduoties pobūdis  Skaitymas, teksto supratimas ir literatūros bei kultūros pažinimas  

Kandidatai skaito tekstą ir atlieka nurodytas užduotis.   

Skaitomų tekstų parametrai: parenkami į Lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją 

programą neįtraukti tekstai ar jų ištraukos.  

Pateikiami du ar daugiau tekstų, kurių bendra tekstų apimtis iki 1500 žodžių.   

Vienas tekstas parenkamas iš grožinės literatūros, kitas/kiti tekstai gali būti 

parinkti iš grožinės literatūros, žiniasklaidos, enciklopedijų, žinynų, mokslo 

populiarinimo darbų ir kt.   

Tekstai autentiški arba minimaliai adaptuoti trumpinant, redaguojant. Tekstai 

gali būti su neverbaliniais elementais.  

Užduotį sudaro pasirenkamojo atsakymo klausimai ir vienas išplėsto atvirojo 

atsakymo klausimas. 

6.2. Tikrinamos 

gebėjimų grupės  

  

Skaitymas, teksto supratimas ir literatūros bei kultūros pažinimas:  

• aptaria skaitomus tekstus, analizuoja, interpretuoja, daro išvadas, 

remdamiesi literatūros žiniomis;  

• vertina skaitomų tekstų turinį ir raišką.  

6.3. Taškų skaičius  20  

6.4. Taškų 

pasiskirstymas pagal 

Žinios ir supratimas – 10 proc., taikymas – 60 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 30 proc. 
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kognityvinių gebėjimų 

sritis  

6.5.Taškų 

pasiskirstymas pagal 

pasiekimų lygius  

Slenkstinis – 10 proc., patenkinamas – 20 proc., pagrindinis – 45 proc., 

aukštesnysis – 25 proc.   

6.6. Trukmė  45 min.  

6.7. Užduoties 

pateikimas 

Pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

Klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

6.8. Priemonės ir 

priedai 

Reikalavimus priemonėms nustato Lietuvių kalbos ir literatūros antrojo tarpinio 

patikrinimo vykdymo instrukcija. 

6.9. Kandidatų atliktų 

užduočių vertinimas 

Centralizuotas. Atliktos užduotys vertinamos elektroninėje užduoties atlikimo 

(testavimo) sistemoje. Uždarojo atsakymo klausimai vertinami automatiškai, 

atvirojo atsakymo klausimą vertina vertintojai. 

  

7. Valstybinis brandos egzaminas. Išplėstinis kursas:  

7.1. Užduoties pobūdis  Rašymas 

Pateikiamos dviejų tipų užduotys: grožinio teksto interpretavimas ir probleminio 

klausimo pateikto grožinio teksto pagrindu svarstymas, remiantis kultūrine 

patirtimi. Mokinys pasirenka vieną užduotį ir kuria tekstą.  

Pereinamuoju laikotarpiu (2025 ir 2026 m.) vienas tekstas interpretavimui 

parenkamas iš privalomų kūrinių.  

Mažiausia sukurto teksto apimtis – 450 žodžių.  

7.2. Tikrinamos 

gebėjimų grupės  

  

Skaitymas, teksto supratimas ir literatūros bei kultūros pažinimas:  

• aptaria skaitomus tekstus, analizuoja, interpretuoja, daro išvadas, 

remdamiesi literatūros žiniomis;  

• vertina skaitomų tekstų turinį ir raišką;  

• atskleidžia filologinį ir kultūrinį išprusimą.  

Rašymas ir teksto kūrimas:  

• kuria tekstus atsižvelgdamas į rašymo tikslą, adresatą ir komunikavimo 

situaciją;  

• kuria tinkamos struktūros tekstus;  

• rašo taisyklinga ir stilinga kalba.  

7.3. Taškų skaičius  60  

7.4. Trukmė  180 min.  

7.5. Užduoties 

pateikimas 

Užduoties sąsiuvinis ir atsakymų lapas.  

7.6. Priemonės ir 

priedai  

Reikalavimus priemonių ir medžiagos pateikimui nustato Lietuvių kalbos ir 

literatūros valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija. 

7.7. Kandidatų atliktų 

užduočių vertinimas 

Centralizuotas. Vertina vertintojai elektroninėje vertinimo sistemoje. 

 

 

LENKŲ TAUTINĖS MAŽUMOS GIMTOSIOS KALBOS IR LITERATŪROS TARPINIO 

PATIKRINIMO IR VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES APRAŠAS 

 

1. Tarpinio patikrinimo ir valstybinio brandos egzamino užduočių struktūra, pasiekimų sritys ir 

mokymo(si) turinys, užduoties taškų procentai nustatyti Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. 

rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
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bendrųjų programų patvirtinimo“, 4 priedo „Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros 

bendroji programa“ 35.4 papunktyje. 

 

2. Tarpinis patikrinimas: 

2.1. Užduoties 

pobūdis 

Užduotis sudaryta iš trijų dalių. Kiekvienoje jų pateikiami uždari klausimai. 

Klausomo teksto supratimo dalyje pateikiami vienas ar keli audio arba 

audiovizualiniai įrašai, kuriuose kalbama bendrine kalba įvairiomis kultūrinėmis 

ir (ar) visuomeninėmis temomis. Bendra garso įrašų trukmė iki 5-6 min. 

Kandidatai klausosi įrašų, analizuoja ir interpretuoja pranešimus, pvz. tikrinama 

ar suprasta pagrindinė informacija/mintis, nuomonė, vertinimas, detaliai suprastas 

tekstas.  

Skaitomo teksto supratimo dalyje pateikiami įvairų socialinį kultūrinį kontekstą 

apimantys įvairaus pobūdžio tekstai. Teksto (tekstų) apimtis iki 800 žodžių. 

Kandidatai skaito tekstus, analizuoja, interpretuoja, vertina, daro išvadas.  

Teksto kūrimo dalyje pateikiamos užduotys, kuriomis patikrinami teksto 

komponavimo ir redagavimo gebėjimai, pvz. temos supratimas ir interpretavimas, 

tinkamas kalbos priemonių vartojimas teksto taisyklingumui, aiškumui, rišlumui 

pasiekti. 

2.2. Iš viso taškų  40 

2.3. Taškų 

pasiskirstymas 

pagal kognityvinių 

gebėjimų sritis  

Žinios ir supratimas – 10 proc., taikymas – 60 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 30 proc. 

 

2.4.Taškų 

pasiskirstymas 

pagal pasiekimų 

lygius  

Slenkstinis – 10 proc., patenkinamas – 20 proc., pagrindinis – 45 proc., 

aukštesnysis – 25 proc.   

 

2.5. Trukmė    90 min.  

2.6. Užduoties 

pateikimas 

Pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

Klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

2.7. Priemonės ir 

priedai  

Lapas užrašams. Kompiuteris, ausinės. Reikalavimus kompiuteriui ir ausinėms 

nustato Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio 

patikrinimo vykdymo instrukcija. 

2.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Atliktos užduotys vertinamos automatiškai elektroninėje užduoties 

atlikimo (testavimo) sistemoje. 

  

3. Valstybinis brandos egzaminas: 

3.1. Užduoties 

pobūdis 

Užduotis sudaryta iš dviejų dalių. 

Testo dalyje pateikiami literatūros ir (ar) kiti kultūros tekstai, bent vienas turi būti 

parenkamas iš grožinės literatūros. Bendra tekstų apimtis iki 800 žodžių. 

Kandidatai analizuoja, interpretuoja, vertina, lygina, daro išvadas, taiko įvairių 

kontekstų išmanymą, literatūros ir kalbos žinias. Klausimo vertė taškais 

pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

Rašto darbo dalyje teksto kūrimui pateikiamos dvi rašinio temos ir tekstas (teksto 

ištrauka) interpretacijai pasirinktinai. Kandidatas, kurdamas samprotaujamojo 

pobūdžio tekstą, privalo pasiremti bent 2 grožinės literatūros kūriniais ir (ar) kitais 

kultūros tekstais, bent vienas iš literatūros kūrinių turi būti iš Lenkų tautinės 

mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendrosios programos 32.5.3. ir 33.5.3 

papunkčiuose įvardytų privalomų kūrinių sąrašų.  
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Interpretacijai pateikti tekstai iš Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir 

literatūros bendrosios programos 32.5.3., 33.5.3., 33.5.4 ir 33.5.5 papunkčiuose 

įvardytų privalomų ir rekomenduojamų autorių ir kūrinių sąrašų. Turi būti 

nurodyta kūrinio parašymo data ir kita reikšminga informacija. Mažiausia sukurto 

teksto apimtis – 250 žodžių.  

3.2. Iš viso taškų    60 

3.3. Taškų 

pasiskirstymas 

pagal kognityvinių 

gebėjimų sritis  

Žinios ir supratimas – 10 proc., taikymas – 60 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 30 proc. 

 

3.4. Taškų 

pasiskirstymas 

pagal pasiekimų 

lygius  

Slenkstinis – 10 proc., patenkinamas – 20 proc., pagrindinis – 45 proc., 

aukštesnysis – 25 proc. 

3.5. Trukmė    180 min.  

3.6. Užduoties 

pateikimas 

Užduoties sąsiuvinis ir atsakymų lapas.  

3.7. Priemonės ir 

priedai  

Žodynai, kūriniai arba jų ištraukos iš privalomo kūrinių sąrašo. Reikalavimus 

žodynų, kūrinių ar jų ištraukų pateikimui nustato Lenkų tautinės mažumos 

gimtosios kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija. 

3.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Vertina vertintojai elektroninėje vertinimo sistemoje. 

 

 

BALTARUSIŲ TAUTINĖS MAŽUMOS GIMTOSIOS KALBOS IR LITERATŪROS TARPINIO 

PATIKRINIMO IR VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES APRAŠAS 

 

1. Tarpinio patikrinimo ir valstybinio brandos egzamino užduočių struktūra, pasiekimų sritys ir 

mokymo(si) turinys, užduoties taškų procentai nustatyti Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės 2022 

m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. 

įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ pakeitimo“, 15 priedo „Baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendroji 

programa“ 40.4 – 40.6 papunkčiuose. 

 

2. Tarpinis patikrinimas: 

2.1. Užduoties 

pobūdis 

Užduotis  sudaryta iš trijų dalių. Kiekvienoje jų pateikiami  uždari klausimai. 

Klausomo teksto supratimo dalyje pateikiami vienas ar keli audio arba 

audiovizualiniai įrašai, kuriuose kalbama bendrine kalba įvairiomis kultūrinėmis 

ir (ar) visuomeninėmis temomis. Bendra garso įrašų trukmė iki 5-6 min. 

Kandidatai klausosi įrašų, analizuoja ir interpretuoja pranešimus, pvz. tikrinama 

ar suprasta pagrindinė informacija/mintis, nuomonė, vertinimas, detaliai suprastas 

tekstas.  

Skaitomo teksto supratimo dalyje pateikiami įvairų socialinį kultūrinį kontekstą 

apimantys įvairaus pobūdžio tekstai. Teksto (tekstų) apimtis iki 800 žodžių. 

Kandidatai skaito tekstus, analizuoja, interpretuoja, vertina, daro išvadas.  

Teksto kūrimo dalyje pateikiamos užduotys, kuriomis patikrinami teksto 

komponavimo ir redagavimo gebėjimai, pvz. temos supratimas ir interpretavimas, 

tinkamas kalbos priemonių vartojimas teksto taisyklingumui, aiškumui, rišlumui 

pasiekti. 
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2.2. Iš viso taškų  40 

2.3. Taškų 

pasiskirstymas 

pagal kognityvinių 

gebėjimų sritis  

Žinios ir supratimas – 10 proc., taikymas – 60 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 30 proc. 

 

2.4.Taškų 

pasiskirstymas 

pagal pasiekimų 

lygius  

Slenkstinis – 10 proc., patenkinamas – 20 proc., pagrindinis – 45 proc., 

aukštesnysis – 25 proc.   

 

2.5. Trukmė    90 min.  

2.6. Užduoties 

pateikimas 

Pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

Klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

2.. Priemonės ir 

priedai  

Lapas užrašams. Kompiuteris, ausinės. Reikalavimus kompiuteriui ir ausinėms 

nustato Baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio 

patikrinimo vykdymo instrukcija. 

2.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Atliktos užduotys vertinamos automatiškai elektroninėje 

užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

 

3. Valstybinis brandos egzaminas: 

3.1. Užduoties 

pobūdis 

Užduotis sudaryta iš dviejų dalių. 

Testo dalyje pateikiami literatūros ir (ar) kiti kultūros tekstai, bent vienas turi būti 

parenkamas iš grožinės literatūros. Bendra tekstų apimtis iki 800 žodžių. 

Kandidatai analizuoja, interpretuoja, vertina, lygina, daro išvadas, taiko įvairių 

kontekstų išmanymą, literatūros ir kalbos žinias. Klausimo vertė taškais 

pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

Rašto darbo dalyje teksto kūrimui pateikiamos dvi rašinio temos ir tekstas 

(teksto ištrauka) interpretacijai pasirinktinai. Kandidatas, kurdamas 

samprotaujamojo pobūdžio tekstą, privalo pasiremti bent 2 grožinės literatūros 

kūriniais ir (ar) kitais kultūros tekstais, bent vienas iš literatūros kūrinių turi būti 

iš Baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendrosios 

programos 37.5.3 ir 38.5.3 papunkčiuose įvardytų privalomų kūrinių sąrašų.  

Interpretacijai pateikti tekstai iš Baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir 

literatūros bendrosios programos 37.5.3, 38.5.3, 38.5.4 ir 38.5.5 papunkčiuose 

įvardytų privalomų ir rekomenduojamų autorių ir kūrinių sąrašų. Turi būti 

nurodyta kūrinio parašymo data ir kita reikšminga informacija. Mažiausia sukurto 

teksto apimtis – 250 žodžių.  

3.2. Iš viso taškų 60 

3.3. Taškų 

pasiskirstymas 

pagal kognityvinių 

gebėjimų sritis  

Žinios ir supratimas – 10 proc., taikymas – 60 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 30 proc. 

 

3.4. Taškų 

pasiskirstymas 

pagal pasiekimų 

lygius  

Slenkstinis – 10 proc., patenkinamas – 20 proc., pagrindinis – 45 proc., 

aukštesnysis – 25 proc. 

3.5. Trukmė    180 min.  

3.6. Užduoties 

pateikimas 

Užduoties sąsiuvinis ir atsakymų lapas.  
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3.. Priemonės ir 

priedai  

Žodynai, kūriniai arba jų ištraukos iš privalomo kūrinių sąrašo. Reikalavimus 

žodynų, kūrinių ar jų ištraukų pateikimui nustato Baltarusių tautinės mažumos 

gimtosios kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija. 

3.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Vertina vertintojai elektroninėje vertinimo sistemoje. 

 

 

RUSŲ TAUTINĖS MAŽUMOS GIMTOSIOS KALBOS IR LITERATŪROS TARPINIO 

PATIKRINIMO IR VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES APRAŠAS  

 

1. Tarpinio patikrinimo ir valstybinio brandos egzamino užduočių struktūra, pasiekimų sritys ir 

mokymo(si) turinys, užduoties taškų procentai nustatyti Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės 2022 

m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. 

įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ pakeitimo“, 16 priedo „Rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendroji 

programa“ 35.4 – 35.6 papunkčiuose. 

 

2. Tarpinis patikrinimas: 

2.1. Užduoties 

pobūdis 

Užduotis  sudaryta iš trijų dalių. Kiekvienoje jų pateikiami  uždari klausimai. 

Klausomo teksto supratimo dalyje pateikiami vienas ar keli audio arba 

audiovizualiniai įrašai, kuriuose kalbama bendrine kalba įvairiomis kultūrinėmis 

ir (ar) visuomeninėmis temomis. Bendra garso įrašų trukmė iki 5-6 min. 

Kandidatai klausosi įrašų, analizuoja ir interpretuoja pranešimus, pvz. tikrinama 

ar suprasta pagrindinė informacija/mintis, nuomonė, vertinimas, detaliai suprastas 

tekstas.  

Skaitomo teksto supratimo dalyje pateikiami įvairų socialinį kultūrinį kontekstą 

apimantys įvairaus pobūdžio tekstai. Teksto (tekstų) apimtis iki 800 žodžių. 

Kandidatai skaito tekstus, analizuoja, interpretuoja, vertina, daro išvadas.  

Teksto kūrimo dalyje pateikiamos užduotys, kuriomis patikrinami teksto 

komponavimo ir redagavimo gebėjimai, pvz. temos supratimas ir interpretavimas, 

tinkamas kalbos priemonių vartojimas teksto taisyklingumui, aiškumui, rišlumui 

pasiekti. 

2.2. Iš viso taškų  40 

2.3. Taškų 

pasiskirstymas 

pagal kognityvinių 

gebėjimų sritis  

Žinios ir supratimas – 10 proc., taikymas – 60 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 30 proc. 

 

2.4.Taškų 

pasiskirstymas 

pagal pasiekimų 

lygius  

Slenkstinis – 10 proc., patenkinamas – 20 proc., pagrindinis – 45 proc., 

aukštesnysis – 25 proc.   

 

2.5. Trukmė    90 min.  

2.. Užduoties 

pateikimas 

Pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

Klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

2.7. Priemonės ir 

priedai  

Lapas užrašams. Kompiuteris, ausinės. Reikalavimus kompiuteriui ir ausinėms 

nustato Rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio 

patikrinimo vykdymo instrukcija. 



Projektas. Neredaguotas. 2023-02-13 

 

   

 

10 

2.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Atliktos užduotys vertinamos automatiškai elektroninėje 

užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

 

3. Valstybinis brandos egzaminas: 

3.1. Užduoties 

pobūdis 

Užduotis sudaryta iš dviejų dalių. 

Testo dalyje pateikiami literatūros ir (ar) kiti kultūros tekstai, bent vienas turi būti 

parenkamas iš grožinės literatūros. Bendra tekstų apimtis iki 800 žodžių. 

Kandidatai analizuoja, interpretuoja, vertina, lygina, daro išvadas, taiko įvairių 

kontekstų išmanymą, literatūros ir kalbos žinias. Klausimo vertė taškais 

pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

Rašto darbo dalyje teksto kūrimui pateikiamos dvi rašinio temos ir tekstas 

(teksto ištrauka) interpretacijai pasirinktinai. Kandidatas, kurdamas 

samprotaujamojo pobūdžio tekstą, privalo pasiremti bent 2 grožinės literatūros 

kūriniais ir (ar) kitais kultūros tekstais, bent vienas iš literatūros kūrinių turi būti 

iš Rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendrosios programos 

32.5.3 ir  papunkčiuose įvardytų privalomų kūrinių sąrašų.  

Interpretacijai pateikti tekstai iš Rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir 

literatūros bendrosios programos 32.5.3, 33.5.3, 33.5.4 ir 33.5.6 papunkčiuose 

įvardytų privalomų ir rekomenduojamų autorių ir kūrinių sąrašų. Turi būti 

nurodyta kūrinio parašymo data ir kita reikšminga informacija. Mažiausia sukurto 

teksto apimtis – 250 žodžių.  

3.2. Iš viso taškų 60 

3.3. Taškų 

pasiskirstymas 

pagal kognityvinių 

gebėjimų sritis  

Žinios ir supratimas – 10 proc., taikymas – 60 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 30 proc. 

 

3.4. Taškų 

pasiskirstymas 

pagal pasiekimų 

lygius  

Slenkstinis – 10 proc., patenkinamas – 20 proc., pagrindinis – 45 proc., 

aukštesnysis – 25 proc. 

3.5. Trukmė    180 min.  

3.6. Užduoties 

pateikimas 

Užduoties sąsiuvinis ir atsakymų lapas.  

3.7. Priemonės ir 

priedai  

Žodynai, kūriniai arba jų ištraukos iš privalomo kūrinių sąrašo. Reikalavimus 

žodynų, kūrinių ar jų ištraukų pateikimui nustato Rusų tautinės mažumos 

gimtosios kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija. 

3.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Vertina vertintojai elektroninėje vertinimo sistemoje. 

 

 

VOKIEČIŲ TAUTINĖS MAŽUMOS GIMTOSIOS KALBOS IR LITERATŪROS TARPINIO 

PATIKRINIMO IR VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES APRAŠAS 

 

1. Tarpinio patikrinimo ir valstybinio brandos egzamino užduočių struktūra, pasiekimų sritys ir 

mokymosi turinys, užduoties taškų procentai nustatyti Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės 2022 

m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. 

įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 
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patvirtinimo“ pakeitimo“, 4 priedo „Vokiečių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendroji 

programa“ 35.5 ir 35.6 papunkčiuose.  

 

2. Tarpinis patikrinimas:  

2.1. Užduoties 

pobūdis 

Užduotis  sudaryta iš trijų dalių. Kiekvienoje jų pateikiami uždari klausimai. 

Klausomo teksto supratimo dalyje pateikiami vienas ar keli audio arba 

audiovizualiniai įrašai, kuriuose kalbama bendrine kalba įvairiomis kultūrinėmis 

ir (ar) visuomeninėmis temomis. Bendra garso įrašų trukmė iki 5-6 min. 

Kandidatai klausosi įrašų, analizuoja ir interpretuoja pranešimus, pvz. tikrinama 

ar suprasta pagrindinė informacija/mintis, nuomonė, vertinimas, detaliai suprastas 

tekstas.  

Skaitomo teksto supratimo dalyje pateikiami įvairų socialinį kultūrinį kontekstą 

apimantys įvairaus pobūdžio tekstai. Teksto (tekstų) apimtis iki 800 žodžių. 

Kandidatai skaito tekstus, analizuoja, interpretuoja, vertina, daro išvadas.  

Teksto kūrimo dalyje pateikiamos užduotys, kuriomis patikrinami teksto 

komponavimo ir redagavimo gebėjimai, pvz. temos supratimas ir interpretavimas, 

tinkamas kalbos priemonių vartojimas teksto taisyklingumui, aiškumui, rišlumui 

pasiekti. 

2.2. Iš viso taškų  40 

2.3. Taškų 

pasiskirstymas 

pagal kognityvinių 

gebėjimų sritis  

Žinios ir supratimas – 10 proc., taikymas – 60 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 30 proc. 

 

2.4.Taškų 

pasiskirstymas 

pagal pasiekimų 

lygius  

Slenkstinis – 10 proc., patenkinamas – 20 proc., pagrindinis – 45 proc., 

aukštesnysis – 25 proc.   

 

2.5. Trukmė    90 min.  

2.6. Užduoties 

pateikimas 

Pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

Klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

2.. Priemonės ir 

priedai  

Lapas užrašams. Kompiuteris, ausinės. Reikalavimus kompiuteriui ir ausinėms 

nustato Vokiečių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio 

patikrinimo vykdymo instrukcija. 

2.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Atliktos užduotys vertinamos automatiškai elektroninėje 

užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

 

3. Valstybinis brandos egzaminas:  

3.1. Užduoties 

pobūdis 

Užduotis sudaryta iš dviejų dalių. 

Testo dalyje pateikiami literatūros ir (ar) kiti kultūros tekstai, bent vienas turi būti 

parenkamas iš grožinės literatūros. Bendra tekstų apimtis iki 800 žodžių. 

Kandidatai analizuoja, interpretuoja, vertina, lygina, daro išvadas, taiko įvairių 

kontekstų išmanymą, literatūros ir kalbos žinias. Klausimo vertė taškais 

pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

Rašto darbo dalyje teksto kūrimui pateikiamos dvi rašinio temos ir tekstas 

(teksto ištrauka) interpretacijai pasirinktinai. Kandidatas, kurdamas 

samprotaujamojo pobūdžio tekstą, privalo pasiremti bent 2 grožinės literatūros 

kūriniais ir (ar) kitais kultūros tekstais, bent vienas iš literatūros kūrinių turi būti 

iš Vokiečių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendrosios 

programos 32.5.3 ir 33.5.3  papunkčiuose įvardytų privalomų kūrinių sąrašų.  
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Interpretacijai pateikti tekstai iš Vokiečių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir 

literatūros bendrosios programos 32.5.3, 32.5.4, 32.5.5, 33.5.3, 33.5.4 ir 33.5.5 

papunkčiuose įvardytų privalomų ir rekomenduojamų autorių ir kūrinių sąrašų. 

Turi būti nurodyta kūrinio parašymo data ir kita reikšminga informacija. 

Mažiausia sukurto teksto apimtis – 250 žodžių.  

3.2. Iš viso taškų    60 

3.3. Taškų 

pasiskirstymas 

pagal kognityvinių 

gebėjimų sritis  

Žinios ir supratimas – 10 proc., taikymas – 60 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 30 proc. 

 

3.4. Taškų 

pasiskirstymas 

pagal pasiekimų 

lygius  

Slenkstinis – 10 proc., patenkinamas – 20 proc., pagrindinis – 45 proc., 

aukštesnysis – 25 proc. 

3.5. Trukmė    180 min.  

3.6. Užduoties 

pateikimas 

Užduoties sąsiuvinis ir atsakymų lapas.  

3.7. Priemonės ir 

priedai  

Žodynai, kūriniai arba jų ištraukos iš privalomo kūrinių sąrašo. Reikalavimus 

žodynų, kūrinių ar jų ištraukų pateikimui nustato Vokiečių tautinės mažumos 

gimtosios kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija. 

3.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Vertina vertintojai elektroninėje vertinimo sistemoje.  

  

 

UŽSIENIO KALBOS (PIRMOSIOS) TARPINIO PATIKRINIMO IR VALSTYBINIO BRANDOS 

EGZAMINO UŽDUOTIES APRAŠAS 

 

1. Tarpinio patikrinimo ir valstybinio brandos egzamino užduočių struktūra, pasiekimų sritys ir 

mokymo(si) turinys, užduoties taškų procentai nustatyti Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės 2022 

m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. 

įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ pakeitimo“, 18 priedo „Užsienio kalbos (pirmosios) bendroji programa“ 36.2.–36.4 

papunkčiuose.  

  

2. Tarpinis patikrinimas:  

2.1. Užduoties 

pobūdis   

Užduotis sudaryta iš trijų dalių. Kiekvienoje jų pateikiami uždarojo tipo klausimai.  

I dalis. Rašytinio teksto supratimas   

Kandidatai skaito tekstus ir atlieka užduotis (pvz., atsako į klausimus pažymėdami 

teisingą atsakymą iš 3-4 pateiktų, tekste įrašo praleistus sakinius iš 7-8 pateiktų, 

sieja teksto dalį su teiginiu).  

Pateikiami 3-4 skirtingų žanrų ir tipų tekstai atitinkantys Užsienio kalbos 

(pirmosios) bendrosios programos reikalavimus. Vieno teksto apimtis – 400-700 

žodžių. Bendra tekstų apimtis iki 1800 žodžių.  

Tikrinami gebėjimai priklauso nuo skaitymo tikslo (pvz., suprasti pagrindinę 

informaciją/mintį, nuomonę, vertinimą, detaliai suprasti tekstą, įvairias logines 

sekas).  

Šios dalies taškų suma 20, trukmė 45 min.  

II dalis. Sakytinio teksto supratimas  
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Kandidatai klausosi garso įrašų ir atlieka užduotis (pvz., atsako į klausimus 

pažymėdami teisingą atsakymą iš 3-4 pateiktų, sieja teiginį su pasisakymo  

informacija).  

Pateikiami 3-4 skirtingų žanrų ir tipų tekstai (2-5 min trukmės) atitinkantys 

Užsienio kalbos (pirmosios) bendrosios programos reikalavimus.   

Teksto klausomasi du kartus.  

Tikrinami gebėjimai priklauso nuo klausymo tikslo (pvz., suprasti pagrindinę 

informaciją/mintį, nuomonę, vertinimą, detaliai suprasti tekstą). 

Šios dalies taškų suma 12, trukmė 30 min.  

III dalis. Audiovizualinio teksto supratimas 

Kandidatai žiūri vaizdo ir garso įrašą ir atlieka užduotis (pvz., atsako į klausimus 

pažymėdami teisingą atsakymą iš 3-4 pateiktų, pažymi teksto turinį 

atitinkančius/neatitinkančius teiginius). 

Pateikiamas vaizdo ir garso įrašas (pvz., reportažas, interviu, pranešimas, 

dokumentinio filmo ištrauka). Kalba bendrinė, kalbos tempas natūralus.  

Vaizdo ir garso įrašo trukmė 3-5 min. Įrašas pateikiamas du kartus.    

Tikrinami gebėjimai priklauso nuo įrašo žiūrėjimo tikslo (pvz., suprasti pagrindinę 

mintį, reikiamą informaciją, nuomonę, detales).    

Šios dalies taškų suma 8, trukmė 15 min.   

2.2. Iš viso taškų   40   

2.3. Taškai 

procentais pagal 

kognityvinių 

gebėjimų sritis   

Žinios ir supratimas – 30 proc., taikymas – 30 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 40 proc.   

2.4. Taškai 

procentais pagal 

pasiekimų lygius   

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., 

aukštesnysis – 20 proc. 

2.5. Trukmė   90 min.  

2.6. Užduoties 

pateikimas   

Pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

Klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

2.7. Priemonės ir 

priedai    

Kompiuteris, ausinės. Reikalavimus kompiuteriui ir ausinėms nustato Užsienio 

kalbos (pirmosios) tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcija.   

2.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas   

Centralizuotas. Atliktos užduotys vertinamos automatiškai elektroninėje užduoties 

atlikimo (testavimo) sistemoje.   

   

3 Valstybinis brandos egzaminas:  

3.1. Užduoties 

pobūdis   

Užduotis sudaryta iš trijų dalių.  

I dalis.   

Rašytinio teksto produkavimas 

Esė (aiškinamojo arba argumentuojamojo tipo). / Tinklaraščio įrašas. / Straipsnis 

(mokyklos laikraščiui, projekto internetinei svetainei.   

Teksto apimtis ne mažiau 250 žodžių. Įvestis pateikiama užsienio kalba (nurodant 

temą/problemą, pateikiant citatą ar trumpą informacinį tekstą).    

Tikrinami gebėjimai priklauso nuo rašymo tikslo ir komunikacinės situacijos (pvz., 

reikšti nuomonę, pateikti kritinį komentarą, argumentuoti, aiškinti).  

Šios dalies taškų suma 14, trukmė 60 min.   

Rašytinė sąveika 

(Pusiau) oficialus laiškas (pvz., kreipimasis, prašymas, nusiskundimas).  

Teksto apimtis apie150 žodžių. Įvestis pateikiama užsienio kalba.     
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Tikrinami gebėjimai priklauso nuo rašymo tikslo ir komunikacinės situacijos (pvz., 

informuoti, išreikšti nuomonę, aprašyti savo patirtį, įvykius, įvardinti ir (ar) 

paaiškinti problemą, paprašyti paaiškinimo).  

Šios dalies taškų suma 7, trukmė 25 min.   

II dalis. Teksto mediacija   

Santrauka. / Duomenų komentavimas.  

Teksto apimtis 150-200 žodžių.  

Įvestis pateikiama užsienio kalba. Įvesties teksto apimtis  apie 700 žodžių. 

Tikrinami gebėjimai (pvz., apibendrinti, detaliai apibūdinti, palyginti).  

Šios dalies taškų suma 9, trukmė 35 min.  

III dalis. Sakytinio teksto produkavimas. Sakytinė sąveika. Mediacija  

Monologas (pvz., pagal diagramą, paveikslėlį, tekstą, teiginį).  

Diagramos, teksto, teiginio įvestis  pateikiama užsienio kalba.  

Trukmė 4 min.     

Tikrinami gebėjimai priklauso nuo kalbėjimo tikslo ir komunikacinės situacijos 

(pvz., apibūdinti diagramų ir kitą vizualią informaciją, nusakyti bendrą tendenciją, 

pakomentuoti detales). 

Dialogas (pvz., diskusija, bendros veiklos planavimas). Įvestis pateikiama užsienio 

kalba. 

Trukmė 5 min.     

Tikrinami gebėjimai priklauso nuo kalbėjimo tikslo ir komunikacinės situacijos 

(pvz., apsikeisti informacija, palaikyti pokalbį, reikšti nuomonę, paaiškinti savo 

požiūrį). 

III dalies taškų suma 30, trukmė 30 min.   

3.2. Iš viso taškų   60   

3.3. Taškai 

procentais pagal 

kognityvinių 

gebėjimų sritis   

Žinios ir supratimas – 20 proc., taikymas – 40 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 40 proc.   

3.4. Taškai 

procentais pagal 

pasiekimų lygius   

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., 

aukštesnysis – 20 proc.   

3.5. Trukmė  150 min. 

3.6. Užduoties 

pateikimas   

I ir II dalys. Užduoties sąsiuvinis ir atsakymų lapas.    

III dalis. Užduoties lapas.   

3.7. Priemonės ir 

priedai    

Reikalavimus pateikimui nustato Pirmosios užsienio kalbos valstybinio brandos 

egzamino vykdymo instrukcija.   

3.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas   

Centralizuotas. I ir II  dalis vertina vertintojai elektroninėje vertinimo sistemoje. 

III dalies atliktis vertina vertinimo komisija.  

 

 

UŽSIENIO KALBOS (ANTROSIOS) TARPINIO PATIKRINIMO IR VALSTYBINIO BRANDOS 

EGZAMINO UŽDUOTIES APRAŠAS 

 

1. Tarpinio patikrinimo ir valstybinio brandos egzamino užduočių struktūra, pasiekimų sritys ir 

mokymo(si) turinys, užduoties taškų procentai nustatyti Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės 2022 

m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. 

įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 
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patvirtinimo“ pakeitimo“, 19 priedo „Užsienio kalbos (antrosios) bendroji programa“ 33.2.–33.4 

papunkčiuose. 

 

2. Tarpinis patikrinimas: 

2.1. Užduoties 

pobūdis 

Užduotis sudaryta iš trijų dalių. Kiekvienoje jų pateikiami uždari klausimai. 

I dalis. Rašytinio teksto supratimas  

Kandidatai skaito tekstus ir atsako į klausimus pažymėdami teisingą atsakymą / 

teiginį iš keleto (trijų arba keturių) pateiktųjų; siedami tekstą / teksto dalį su 

pavadinimu, teiginiu; parinkdami (pažymint) tinkamą teksto / pastraipos pradžią.  

Pateikiami tekstai: 3-4 skirtingų žanrų ir tipų tekstai atitinkantys Užsienio kalbos 

(antrosios) bendrosios programos reikalavimus. Vieno teksto apimtis – 150-400 

žodžių (priklausomai nuo kalbos tipo).  

Bendras žodžių skaičius – 1000–1400 (priklausomai nuo kalbos tipo).  

Tikrinami gebėjimai priklauso nuo skaitymo tikslo ir komunikacinės situacijos 

(pvz., suprasti pagrindinę mintį, rasti tekste reikiamą informaciją, detaliai suprasti 

tekstą, suprasti teksto loginę struktūrą).  

Šios dalies taškų suma 20, trukmė 55 min. 

II dalis. Sakytinio teksto supratimas 

Kandidatai klausosi garso įrašų ir atsako į klausimus pažymėdami reikiamą 

atsakymą iš keleto pateiktųjų; siedami teiginį / teiginius su pasisakymo / 

pasisakymų / trumpo teksto informacija.  

Pateikiami tekstai: 2-3 skirtingų žanrų ir tipų tekstai (arba keletas trumpų tekstų) 

atitinkantys Užsienio kalbos (antrosios) bendrosios programos reikalavimus.   

Teksto klausomasi du kartus.  

Tikrinami gebėjimai priklauso nuo klausymo tikslo ir komunikacinės situacijos 

(pvz., suprasti pagrindinę informaciją/mintį, rasti tekste reikiamą informaciją, 

detaliai suprasti tekstą ir kt.) 

Šios dalies taškų suma 12, trukmė 20 min. 

III dalis. Audiovizualinio teksto supratimas 

Kandidatai žiūri vaizdo ir garso įrašą ir atsako į klausimus pažymėdami teisingą 

atsakymą iš keleto pateiktų (su trimis pasirenkamaisiais atsakymais); pažymėdami 

teksto turinį atitinkančius ir (ar) neatitinkančius teiginius.  

Pateikiamas vaizdo ir garso įrašas (pvz., TV laidos, dokumentinio filmo ištrauka).  

Vieno įrašo trukmė 5-6 min. Vaizdo ir garso įrašas pateikiamas du kartus. 

Tikrinami gebėjimai priklauso nuo komunikacinės situacijos (pvz., suprasti 

pagrindinę informaciją/mintį, reikiamą informaciją, detaliai suprasti vaizdo ir 

garso įrašą). 

Šios dalies taškų suma 8, trukmė 15 min. 

2.2. Iš viso taškų 40 

2.3. Taškai 

procentais pagal 

kognityvinių 

gebėjimų sritis 

Žinios ir supratimas – 30 proc., taikymas – 30 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 40 proc. 

2.4. Taškai 

procentais pagal 

pasiekimų lygius 

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., 

aukštesnysis – 20 proc. 

2.5. Trukmė 90 min. 

2.6. Užduoties 

pateikimas 

Pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

Klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

2.7. Priemonės ir 

priedai  

Kompiuteris, ausinės. Reikalavimus kompiuteriui ir ausinėms nustato Užsienio 

kalbos (antrosios) tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcija. 



Projektas. Neredaguotas. 2023-02-13 

 

   

 

16 

2.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Atliktos užduotys vertinamos automatiškai elektroninėje užduoties 

atlikimo (testavimo) sistemoje. 

 

3. Valstybinis brandos egzaminas: 

3.1. Užduoties 

pobūdis 

Užduotis sudaryta iš trijų dalių. 

I dalis. Rašytinio teksto produkavimas ir rašytinė interakcija (rašymas).  

Rašytinio teksto produkavimas 

Pastraipa (trūkstamos teksto dalies užpildymas) arba pasakojamojo tipo esė. 

Kuriamo teksto apimtis 150-170 žodžių. Įvestis pateikiama užsienio kalba. 

Taškų suma 12, trukmė 45 min. 

Rašytinė interakcija 

Pusiau oficialus laiškas (teikti informaciją / teirautis informacijos, skųstis, 

paaiškinti).   

Kuriamo teksto apimtis 100-120 žodžių. Įvestis pateikiama užsienio kalba.  

Taškų suma 8, trukmė 30 min.  

Šios dalies taškų suma 20, trukmė 75 min.  

II dalis. Teksto mediacija  

Rašytinio (publicistinio ar informacinio) teksto santrauka. Rašytinio teksto apimtis 

iki 400 žodžių.  

Kuriamo teksto apimtis 120-150 žodžių.   

Įvestis (rašytinis tekstas) pateikiama užsienio kalba.  

Alternatyva: grafiškai pateiktų duomenų aprašymas / komentavimas.  

Apimtis apie 150 žodžių. 

Šios dalies taškų suma 10, trukmė 50 min. 

III dalis. Sakytinio teksto produkavimas ir sakytinė interakcija (kalbėjimas). 

Mediacija 

Sakytinio teksto produkavimas 

Monologas (pvz., pagal diagramą, paveikslėlį, tekstą, teiginį, pateiktą struktūrą / 

klausimus ir pan.).   

Trukmė apie 3 min.   

Diagramos, teksto, teiginio įvestis pateikiama užsienio kalba. 

Sakytinė interakcija  

Dialogas (mokinys–mokinys). Tikrinami gebėjimai priklauso nuo kalbėjimo tikslo 

ir komunikacinės situacijos (pvz., apsikeisti informacija, reikšti nuomonę, 

vertinimą ir kitas komunikacines intencijas asmeninio gyvenimo situacijose pagal 

pateiktą situaciją / pokalbio planą).  

Trukmė apie 4 min.  

Įvestis  pateikiama užsienio kalba. 

III dalies taškų suma 30, trukmė 25 min. 

3.2. Iš viso taškų 60 

3.3. Taškai 

procentais pagal 

kognityvinių 

gebėjimų sritis 

Žinios ir supratimas – 20 proc., taikymas – 40 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 40 proc. 

3.4. Taškai 

procentais pagal 

pasiekimų lygius 

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., 

aukštesnysis – 20 proc. 

3.5. Trukmė 150 min. 

3.6. Užduoties 

pateikimas 

I ir II dalis. Užduoties sąsiuvinis ir atsakymų lapas.  

III dalis. Užduoties lapas. 
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3.7. Priemonės ir 

priedai  

Reikalavimus pateikimui nustato Užsienio kalbos (antrosios) valstybinio brandos 

egzamino vykdymo instrukcija. 

3.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. I ir II dalių atliktis vertina vertintojai elektroninėje vertinimo 

sistemoje. III dalies atliktis vertina vertinimo komisija. 

 

 

MATEMATIKA, GAMTOS MOKSLAI IR TECHNOLOGIJOS 

 

MATEMATIKOS TARPINIŲ PATIKRINIMŲ IR VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO 

UŽDUOČIŲ APRAŠAS 

 

1. Tarpinių patikrinimų ir valstybinio brandos egzamino užduočių struktūra, pasiekimų sritys ir 

mokymo(si) turinys, užduoties taškų procentai nustatyti Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės 2022 

m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. 

įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ pakeitimo“, 20 priedo „Matematikos bendroji programa“ 43 punkte. 

 

2. Pirmasis ir antrasis tarpiniai patikrinimai. Bendrasis ir išplėstinis kuras: 

2.1. Užduoties 

pobūdis  

Užduotis sudaryta iš dviejų dalių. Kiekvienoje jų pateikiami uždaviniai / klausimai. 

I dalis: uždarojo tipo uždaviniai / klausimai.  

10 taškų.  

Klausimų tipai: pasirenkamojo atsakymo su vienu teisingu atsakymu, pasiūlytų 

atsakymų porų susiejimo; eiliškumo nustatymo; objektų įkėlimo iš pateikto sąrašo;  

elementų pažymėjimo vizualizacijoje (paveiksle, brėžinyje, diagramoje, schemoje, 

lentelėje) ir pan. 

II dalis: trumpojo atsakymo uždaviniai / klausimai. 

10 taškų. 

2.2. Iš viso taškų 20 

2.3. Trukmė 45 min.  

2.4. Kognityvinių 

gebėjimų sritys 

Žinios ir supratimas – 40 proc., taikymas – 50 proc., aukštesnieji mąstymo gebėjimai 

– 10 proc.    

2.5. Taškų 

procentai pagal 

pasiekimų lygius 

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., aukštesnysis 

– 20 proc.  

2.6. Užduoties 

pateikimas 

Pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

Klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

2.7. Priemonės ir 

priedai  

Kompiuteris, skaičiuotuvas, formulių rinkinys. Reikalavimus kompiuteriui ir 

priedams nustato Matematikos tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcija..  

2.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Atliktos užduotys vertinamos automatiškai elektroninėje užduoties 

atlikimo (testavimo) sistemoje. 

 

3. Valstybiniai brandos egzaminai. Bendrasis kursas. Išplėstinis kursas: 

3.1. Užduoties 

pobūdis  

Užduotis sudaryta iš dviejų dalių. Kiekvienoje jų pateikiami uždaviniai / klausimai. 

I dalis: trumpojo atsakymo (10 taškų, 10 uždavinių).   

II dalis: pilno sprendimo 7 – 9 uždaviniai / klausimai, iš kurių struktūruoti 4 – 6 

uždaviniai / klausimai (iš viso 12 – 18 struktūrinių dalių) ir 2 – 4 nestruktūruoti 

uždaviniai / klausimai. II dalies uždaviniai / klausimai vertinami 50 taškų.  

3.2. Iš viso taškų 60 
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3.3. Kognityvinių 

gebėjimų sritys 

Žinios ir supratimas – 30 proc., taikymas – 45 proc., aukštesnieji mąstymo gebėjimai 

–  25 proc.    

3.4. Taškų 

procentai pagal 

pasiekimų lygius 

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., aukštesnysis 

–  20 proc. 

3.5. Trukmė 180 min. 

3.6. Užduoties 

pateikimas 

Užduoties sąsiuvinis ir atsakymų lapas. 

3.7. Priemonės ir 

priedai  

Skaičiuotuvas, formulių rinkinys. Reikalavimus kompiuteriui ir priedams nustato 

Matematikos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija..  

3.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Vertina vertintojai elektroninėje vertinimo sistemoje. 

 

 

BIOLOGIJOS TARPINIO PATIKRINIMO IR VALSTYBINIO BRANDOSEGZAMINO 

UŽDUOTIES APRAŠAS  

 

1.  Tarpinio patikrinimo ir valstybinio brandos egzamino užduočių struktūra, pasiekimų sritys ir 

mokymo(si) turinys, užduoties taškų procentai nustatyti Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. 

įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ 23 priedo „Biologijos bendroji programa“ 36.4., 36.5. papunkčiuose. 

 

2. Tarpinis patikrinimas:  

2.1. Užduoties 

pobūdis 

Užduotis sudaryta iš dviejų dalių. Kiekvienoje jų pateikiami uždari klausimai. 

I dalis. Klausimai 

15 klausimų. Klausimų tipai, pvz., vieno ar kelių teisingų atsakymų pasirinkimo, 

kortelių sudėliojimo nurodyta tvarka, kelių teiginių susiejimo, tinkamos reikšmės 

priskyrimo, informacijos tekste suradimo ir kt.  

I dalies  taškų suma 15.   

II dalis. Struktūriniai klausimai 

3–4 struktūriniai klausimai, iš kurių bent vienas turi būti skirtas tiriamosios veiklos 

ir duomenų interpretavimo pasiekimams patikrinti. Kiekvieną struktūrinį klausimą 

sudaro poklausimiai, susiję su pagrindine bendra informacija, pateikta struktūrinio 

klausimo pradžioje, nepriklausomi vienas nuo kito ir nesusiję su prieš tai pateiktais 

atsakymais. Įvadinė informacija pateikiama tekstu, bet gali būti papildoma 

diagramomis, paveikslais, schemomis, lentelėmis ir pan. Poklausimiai, pvz., vieno 

ar kelių teisingų atsakymų pasirinkimo, kortelių sudėliojimo nurodyta tvarka, kelių 

teiginių susiejimo, tinkamos reikšmės priskyrimo, informacijos tekste suradimo ir 

kt.  

II dalies taškų suma 25. 

2.2. Iš viso taškų  40  

2.3. Kognityvinių 

gebėjimų sritys 

Žinios ir supratimas – 30 proc., taikymas – 50 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai –  20 proc.    

2.4. Taškų 

procentai pagal 

pasiekimų lygius 

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., aukštesnysis 

– 20 proc. 

 

2.5. Trukmė 90 min. 
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2.6. Užduoties 

pateikimas 

Pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

Klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

2.7. Priemonės ir 

priedai   

Lapas užrašams, kompiuteris, skaičiuotuvas. Reikalavimus kompiuteriui ir 

priemonėms nustato Biologijos tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcija..  

2.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Atlikta užduotis vertinama automatiškai elektroninėje užduoties 

atlikimo (testavimo) sistemoje. 

 

3. Valstybinis brandos egzaminas: 

3.1. Užduoties 

pobūdis 

Užduotis sudaryta iš dviejų dalių. 

I dalis. Klausimai  

15 klausimų. Trumpojo atsakymo klausimai, pvz., kai reikia įrašyti žodį, skaičių, 

trumpą frazę, pateikti pavyzdžių ar pan.  

I dalies taškų suma 15.   

II dalis. Struktūriniai klausimai 

5–6 struktūriniai klausimai, iš kurių bent vienas turi būti skirtas tiriamosios veiklos 

ir duomenų interpretavimo pasiekimams patikrinti. Kiekvieną struktūrinį klausimą  

sudaro poklausimiai, susiję su pagrindine bendra informacija, pateikta struktūrinio 

klausimo pradžioje, nepriklausomi vienas nuo kito ir nesusiję su prieš tai pateiktais 

atsakymais. Įvadinė informacija pateikiama tekstu, bet gali būti papildoma 

diagramomis, paveikslais, schemomis, lentelėmis ir pan.  

II dalies taškų suma 45. 

3.2. Iš viso taškų  60  

3.3. Kognityvinių 

gebėjimų sritys 

Žinios ir supratimas – 30 proc., taikymas – 50 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai –  20 proc.    

3.4. Taškų 

procentai pagal 

pasiekimų lygius 

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., aukštesnysis 

– 20 proc. 

3.5. Trukmė 120 min. 

3.6. Užduoties 

pateikimas 

Užduoties sąsiuvinis ir atsakymų lapas.  

3.7. Priemonės ir 

priedai 

Skaičiuotuvas. Reikalavimus priemonėms nustato Biologijos valstybinio brandos 

egzamino vykdymo instrukcija..  

3.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Vertina vertintojai elektroninėje vertinimo sistemoje. 

 

 

CHEMIJOS TARPINIO PATIKRINIMO IR VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO 

UŽDUOTIES APRAŠAS 

 

1. Tarpinio patikrinimo ir valstybinio brandos egzamino užduočių struktūra, pasiekimų sritys ir 

mokymo(si) turinys, užduoties taškų procentai nustatyti Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. 

įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ 24 priedo „Chemijos bendroji programa“ 39.4., 39.5. papunkčiuose. 
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2. Tarpinis patikrinimas: 

2.1. Užduoties 

pobūdis 

Užduotis sudaryta iš dviejų dalių. Kiekvienoje jų pateikiami uždari klausimai. 

I dalis. Klausimai 

15 klausimų. Klausimų tipai, pvz., vieno ar kelių teisingų atsakymų pasirinkimo, 

kortelių sudėliojimo nurodyta tvarka, kelių teiginių susiejimo, tinkamos reikšmės 

priskyrimo, informacijos tekste suradimo ir kt.  

I dalies taškų suma 15.   

II dalis. Struktūriniai klausimai 

3–4 struktūriniai klausimai, iš kurių bent vienas turi būti skirtas tiriamosios veiklos 

ir duomenų interpretavimo pasiekimams patikrinti. Kiekvieną struktūrinį klausimą 

sudaro poklausimiai, susiję su pagrindine bendra informacija, pateikta struktūrinio 

klausimo pradžioje, nepriklausomi vienas nuo kito ir nesusiję su prieš tai pateiktais 

atsakymais. Įvadinė informacija pateikiama tekstu, bet gali būti papildoma 

diagramomis, paveikslais, schemomis, lentelėmis ir pan. Poklausimiai, pvz., vieno 

ar kelių teisingų atsakymų pasirinkimo, kortelių sudėliojimo nurodyta tvarka, kelių 

teiginių susiejimo, tinkamos reikšmės priskyrimo, informacijos tekste suradimo ir 

kt.  

II dalies taškų suma 25.  

2.2. Iš viso taškų 40 

2.3. Kognityvinių 

gebėjimų sritys 

Žinios ir supratimas – 30 proc., taikymas – 50 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai –  20 proc.    

2.4. Taškų 

procentai pagal 

pasiekimų lygius 

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., aukštesnysis 

–  20 proc. 

2.5. Trukmė 90 min. 

2.6. Užduoties  

pateikimas 

Pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

Klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

2.7. Priemonės ir 

priedai 

Periodinė cheminių elementų lentelė, medžiagų tirpumo vandenyje lentelė, 

elektrinių neigiamumų lentelė, rūgščių ir bazių jonizacijos konstantų vertės, 

elektrocheminė metalų įtampų eilė, cheminių ryšių ir stiprumo lentelė, BMR, IR, 

MS spektrų lentelė ir kita, atsižvelgiant į užduotį, reikalinga medžiaga. Lapas 

užrašams, kompiuteris, skaičiuotuvas. Reikalavimus kompiuteriui, priemonėms ir 

priedams nustato Chemijos tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcija..  

2.8.  Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Atliktos užduotys vertinamos automatiškai elektroninėje užduoties 

atlikimo (testavimo) sistemoje. 

 

3. Valstybinis brandos egzaminas: 

3.1. Užduoties 

pobūdis 

 

Užduotis sudaryta iš dviejų dalių. 

I dalis. Klausimai  

20 klausimų. Trumpojo atsakymo klausimai, pvz., kai reikia įrašyti žodį, skaičių, 

matavimo vienetą, formulę, trumpą frazę, pateikti pavyzdžių ar pan.  

I dalies taškų suma 20.   

II dalis. Struktūriniai klausimai 

4–5 struktūriniai klausimai, iš kurių bent vienas turi būti skirtas tiriamosios veiklos 

ir duomenų interpretavimo pasiekimams patikrinti. Kiekvieną struktūrinį klausimą  

sudaro poklausimiai, susiję su pagrindine bendra informacija, pateikta struktūrinio 

klausimo pradžioje, nepriklausomi vienas nuo kito ir nesusiję su prieš tai pateiktais 

atsakymais. Įvadinė informacija pateikiama tekstu, bet gali būti papildoma 

diagramomis, paveikslais, schemomis, lentelėmis ir pan.  

II dalies taškų suma 40. 
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3.2. Iš viso taškų 60 

3.3. Kognityvinių 

gebėjimų sritys 

Žinios ir supratimas – 30 proc., taikymas – 50 proc., aukštesnieji mąstymo gebėjimai 

–  20 proc.    

3.4. Taškų 

procentai pagal 

pasiekimų lygius 

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., aukštesnysis 

– 20 proc. 

3.5 Trukmė 120 min. 

3.6.Užduoties  

pateikimas 

Užduoties sąsiuvinis ir atsakymų lapas. 

3.7. Priemonės ir 

priedai 

Periodinė cheminių elementų lentelė, medžiagų tirpumo vandenyje lentelė, 

elektrinio neigiamumo lentelė, rūgščių ir bazių jonizacijos konstantų vertės, 

elektrocheminė metalų įtampų eilė, medžiagų standartinių susidarymo entalpijų 

vertės, cheminių ryšių ilgio ir stiprumo lentelė ir kita atsižvelgiant į užduotį 

reikalinga medžiaga. Skaičiuotuvas. Reikalavimus priemonėms ir priedams nustato 

Chemijos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija..  

3.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Vertina vertintojai elektroninėje vertinimo sistemoje. 

 

 

FIZIKOS TARPINIO PATIKRINIMO IR VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO 

UŽDUOTIES APRAŠAS 

 

1. Tarpinio patikrinimo ir valstybinio brandos egzamino užduočių struktūra, pasiekimų sritys ir 

mokymo(si) turinys, užduoties taškų procentai nustatyti Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. 

įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ 25 priedo „Fizikos bendroji programa“ 37.4 ir 37.5 papunkčiuose.  

 

2. Tarpinis patikrinimas: 

2.1. Užduoties 

pobūdis 

Užduotis sudaryta iš dviejų dalių. Kiekvienoje jų pateikiami uždari klausimai. 

I dalis. Klausimai 

15 klausimų. Klausimų tipai, pvz., vieno ar kelių teisingų atsakymų pasirinkimo, 

kortelių sudėliojimo nurodyta tvarka, kelių teiginių susiejimo, tinkamos reikšmės 

priskyrimo, informacijos tekste suradimo ir kt.  

I dalies taškų suma 15.   

II dalis. Struktūriniai klausimai 

3–4 struktūriniai klausimai, iš kurių bent vienas turi būti skirtas tiriamosios veiklos 

ir duomenų interpretavimo pasiekimams patikrinti. Kiekvieną struktūrinį klausimą 

sudaro poklausimiai, susiję su pagrindine bendra informacija, pateikta struktūrinio 

klausimo pradžioje, nepriklausomi vienas nuo kito ir nesusiję su prieš tai pateiktais 

atsakymais. Įvadinė informacija pateikiama tekstu, bet gali būti papildoma 

diagramomis, paveikslais, schemomis, lentelėmis ir pan. Poklausimiai, pvz., vieno 

ar kelių teisingų atsakymų pasirinkimo, kortelių sudėliojimo nurodyta tvarka, kelių 

teiginių susiejimo, tinkamos reikšmės priskyrimo, informacijos tekste suradimo ir 

kt.  

II dalies taškų suma 25. 

2.2. Iš viso taškų 40 

2.3. Kognityvinių 

gebėjimų sritys 
Žinios ir supratimas – 30 proc., taikymas – 50 proc., aukštesnieji mąstymo gebėjimai 

– 20 proc.    
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2.4. Taškų 

procentais pagal 

pasiekimų lygius 

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., aukštesnysis 

– 20 proc. 

2.5. Trukmė 90 min. 

2.6. Užduoties 

pateikimas 

Pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

Klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

2.7. Priemonės ir 

priedai 

Pagrindinės fizikos formulės ir kita, atsižvelgiant į užduotį, reikalinga medžiaga. 

Lapas užrašams, kompiuteris, skaičiuotuvas. Reikalavimus kompiuteriui, 

priemonėms ir priedams nustato Fizikos tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcija..  

2.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Atliktos užduotys vertinamos automatiškai elektroninėje atlikimo 

(testavimo) sistemoje. 

 

3. Valstybinis brandos egzaminas: 

3.1. Užduoties 

pobūdis 

Užduotis sudaryta iš dviejų dalių. 

I dalis. Klausimai  

20 klausimų. Trumpojo atsakymo klausimai, pvz., kai reikia įrašyti žodį, skaičių, 

matavimo vienetą, formulę, trumpą frazę, pateikti pavyzdžių ar pan.  

I dalies taškų suma 20.   

II dalis. Struktūriniai klausimai 

4–5 struktūriniai klausimai, iš kurių bent vienas turi būti skirtas tiriamosios veiklos 

ir duomenų interpretavimo pasiekimams patikrinti. Kiekvieną struktūrinį klausimą  

sudaro poklausimiai, susiję su pagrindine bendra informacija, pateikta struktūrinio 

klausimo pradžioje, nepriklausomi vienas nuo kito ir nesusiję su prieš tai pateiktais 

atsakymais. Įvadinė informacija pateikiama tekstu, bet gali būti papildoma 

diagramomis, paveikslais, schemomis, lentelėmis ir pan.  

II dalies taškų suma 40. 

3.2. Iš viso taškų 60 

3.3. Kognityvinių 

gebėjimų sritys 

Žinios ir supratimas – 30 proc., taikymas – 50 proc., aukštesnieji mąstymo gebėjimai 

– 20 proc.    

3.4. Taškų 

procentais pagal 

pasiekimų lygius 

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., aukštesnysis 

– 20 proc. 

3.5. Trukmė 120 min. 

3.6. Užduoties 

pateikimas 

Užduoties sąsiuvinis ir atsakymų lapas. 

3.7. Priemonės ir 

priedai 

Pagrindinės fizikos formulės ir kita, atsižvelgiant į užduotį, reikalinga medžiaga. 

Skaičiuotuvas. Reikalavimus priemonėms ir priedams nustato Fizikos tarpinio 

valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija..  

3.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Vertina vertintojai elektroninėje vertinimo sistemoje. 

 

 

INFORMATIKOS TARPINIO PATIKRINIMO IR VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO 

UŽDUOTIES APRAŠAS 

 

1. Tarpinio patikrinimo ir valstybinio brandos egzamino užduočių struktūra, pasiekimų sritys ir 

mokymo(si) turinys, užduoties taškų procentai nustatyti Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. 
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įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ 21 priedo „Informatikos bendroji programa“ 40.2-40.3 papunkčiuose. 

 

2. Tarpinis patikrinimas: 

2.1. Užduoties 

pobūdis 

Užduotis sudaryta iš trijų dalių. Kiekvienoje jų pateikiami uždari klausimai. 

I dalis. Pasirenkamojo atsakymo klausimai 

Atsakant į šiuos klausimus, reikia (jei nenurodyta kitaip) pasirinkti iš pateiktų 

atsakymų (pavyzdžiui, sąvokų, terminų, apibrėžimų ir kt.) teisingą ir pažymėti 

(įkelti, sujungti ir kt.).  

II dalis. Trumpojo atsakymo klausimai 

Atsakant į šiuos klausimus, reikia (jei nenurodyta kitaip) pažymėti (įkelti, sujungti 

ir pan.) žodį, skaičių ar kt. 

III dalis. Struktūriniai klausimai 

Struktūrinį klausimą sudaro poklausimiai, susiję su pagrindine bendra informacija, 

pateikta klausimo pradžioje. Įvadinė informacija pateikiama tekstu ir gali būti 

papildoma paveikslais, lentelėmis, diagramomis, schemomis ir pan. Struktūrinį 

klausimą sudarantys poklausimiai nepriklausomi vienas nuo kito ir nesusiję su prieš 

tai pateiktais atsakymais. 

2.2. Iš viso taškų 40 

2.3. Kognityvinių 

gebėjimų sritys 

Žinios ir supratimas – 30 proc., taikymas – 50 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 20 proc.    

2.4. Taškų 

procentais pagal 

pasiekimų lygius 

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., aukštesnysis 

– 20 proc. 

2.5. Trukmė 90 min. 

2.6. Užduoties 

pateikimas 

Pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

Klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

2.7. Priemonės ir 

priedai 

Lapas užrašams. Reikalavimus kompiuteriui ir priedams nustato Informatikos 

tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcija. 

2.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Atliktos užduotys vertinamos automatiškai elektroninėje atlikimo 

(testavimo) sistemoje. 

 

3. Valstybinis brandos egzaminas: 

3.1. Užduoties 

pobūdis 

Užduotis sudaryta iš trijų dalių.  

I dalis. Klausimai ir struktūriniai klausimai 

10–20 įvairaus tipo (įskaitant ir struktūrinius) klausimų (15–20 taškų). 

Trumpojo atsakymo klausimai: atsakant į šiuos klausimus, reikia (jei nenurodyta 

kitaip) pažymėti (įrašyti, įkelti, sujungti ir pan.) žodį, skaičių, trumpą frazę ar kt. 

Kiekvienas teisingas trumpojo atsakymo klausimo atsakymas vertinamas 1–2 

taškais. 

Atvirojo atsakymo klausimai: atsakant į šiuos klausimus, reikia (jei nenurodyta 

kitaip) pateikti argumentuotą kelių sakinių atsakymą, pateikti pavyzdžių. 

Kiekvienas teisingas atvirojo atsakymo klausimo atsakymas vertinamas 1–3 

taškais. 

Struktūriniai klausimai: juos sudaro skirtingo tipo poklausimiai, susiję su 

pagrindine bendra informacija, pateikta klausimo pradžioje. Įvadinė informacija 

pateikiama tekstu ir gali būti papildoma paveikslais, lentelėmis, diagramomis, 

schemomis ir pan. Struktūrinį klausimą sudarantys poklausimiai nepriklausomi 

vienas nuo kito ir nesusiję su prieš tai pateiktais atsakymais. 

II dalis. Praktinė užduotis 
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1 praktinė užduotis (10–15 taškų). 

Atliekant šią užduotį kompiuteriu, reikia (jei nenurodyta kitaip) pagal pateiktą 

sąlygą laikantis nurodymų atlikti pateiktų duomenų tyrybos veiksmus (pavyzdžiui, 

rikiuoti, atrinkti, grupuoti, pavaizduoti ir kt.) ir pateikti išvadas. Kiekvienas 

teisingai atliktas veiksmas vertinamas 1–3 taškais. 

III dalis. Programavimo praktinė užduotis 

1–2 praktinės programavimo užduotys (30–35 taškai). 

Atliekant šią užduotį kompiuteriu, reikia (jei nenurodyta kitaip) pagal pateiktą 

sąlygą laikantis nurodymų sukurti programą. Kiekviena teisingai suprogramuota 

užduoties dalis vertinama 1–3 taškais. 

3.2. Iš viso taškų 60 

3.3. Kognityvinių 

gebėjimų sritys 

Žinios ir supratimas – 20 proc., taikymas – 60 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 20 proc.    

3.4. Taškų 

procentais pagal 

pasiekimų lygius 

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., aukštesnysis 

– 20 proc. 

3.5. Trukmė 180 min. 

3.6. Užduoties 

pateikimas 

Pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

Klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

3.7. Priemonės ir 

priedai   

Kompiuteris. Užduoties sąsiuvinis, praktinės užduoties pradinis failas (failai). 

Reikalavimus kompiuteriui ir priedams nustato Informatikos valstybinio brandos 

egzamino vykdymo instrukcija..  

3.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Vertina vertintojai elektroninėje vertinimo sistemoje. 

 

 

INŽINERINIŲ TECHNOLOGIJŲ TARPINIO PATIKRINIMO IR VALSTYBINIO BRANDOS 

EGZAMINO UŽDUOTIES APRAŠAS  

 

 1. Tarpinio patikrinimo ir valstybinio brandos egzamino užduočių struktūra, pasiekimų sritys ir 

mokymo(si) turinys, užduoties taškų procentai nustatyti Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 „Dėl švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“ 28 priedo „Inžinerinių technologijų 

bendroji programa“ 29.1., 29.2. papunkčiuose.  

 

2. Tarpinis patikrinimas:  

 2.1. Užduoties 

pobūdis  

Užduotis sudaryta iš dviejų dalių. Kiekvienoje jų pateikiami uždari klausimai. 

I dalis. Klausimai 

15 klausimų. Klausimų tipai, pvz., vieno ar kelių teisingų atsakymų pasirinkimo, 

kortelių sudėliojimo nurodyta tvarka, kelių teiginių susiejimo ir (ar) priskyrimo, 

tinkamos reikšmės ir (ar) operacijos priskyrimo, vaizdo medžiaga su įterptais 

klausimais, informacijos tekste suradimo ir kt.  

I dalies taškų suma 15.   

II dalis. Struktūriniai klausimai 

3–4 struktūriniai klausimai, iš kurių 1–2 – technologinių operacijų ir (ar) veiklos 

patikrinimo ir duomenų interpretavimo. Kiekvieną struktūrinį klausimą sudaro 

poklausimiai, susiję su pagrindine bendra informacija, pateikta struktūrinio 

klausimo pradžioje, nepriklausomi vienas nuo kito ir nesusiję su prieš tai pateiktais 

atsakymais. Įvadinė informacija pateikiama tekstu, bet gali būti papildoma 
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diagramomis, paveikslais, schemomis, įrankių, įrangos, sistemų pavyzdžiais, 

lentelėmis ir pan. Poklausimiai, pvz., vieno ar kelių teisingų atsakymų pasirinkimo, 

kortelių sudėliojimo nurodyta tvarka, kelių teiginių susiejimo, tinkamos reikšmės 

priskyrimo, vaizdo medžiaga su įterptais klausimais, informacijos tekste suradimo 

ir kt.  

II dalies taškų suma 25. 

2.2. Iš viso taškų   40   

2.3. Kognityvinių 

gebėjimų sritys  

Žinios ir supratimas – 30 proc., taikymas – 50 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 20 proc.     

2.4. Taškų 

procentai pagal 

pasiekimų lygius  

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., aukštesnysis 

– 20 proc.  

  

2.5. Trukmė   90 min.  

2.6. Užduoties 

pateikimas  

Pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

Klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno klausimo.  

2.7. Priemonės ir 

priedai   

Lapas užrašams. Kompiuteris, ausinės. Reikalavimus kompiuteriui ir ausinėms 

nustato Inžinerinių technologijų  tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcija.  

2.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas  

Centralizuotas. Atliktos užduotys vertinamos automatiškai elektroninėje atlikimo 

(testavimo) sistemoje.  

 

3. Valstybinis brandos egzaminas:   

3.1. Užduoties 

pobūdis   

Užduotis sudaryta iš dviejų dalių.  

I dalis. Klausimai  

15 klausimų. Trumpojo atsakymo klausimai, pvz., kai reikia įrašyti žodį, skaičių, 

trumpą frazę, vaizdo medžiaga su įterptais klausimais, pateikti pavyzdžių ar pan.  

II dalis. Struktūriniai klausimai 

4–5 struktūriniai klausimai, iš kurių 1 – 2 – technologinių operacijų ir (ar) veiklos 

patikrinimo ir duomenų interpretavimo. Kiekvieną struktūrinį klausimą  sudaro 

poklausimiai, susiję su pagrindine bendra informacija, pateikta struktūrinio 

klausimo pradžioje, nepriklausomi vienas nuo kito ir nesusiję su prieš tai pateiktais 

atsakymais. Įvadinė informacija pateikiama tekstu, bet gali būti papildoma 

diagramomis, paveikslais, schemomis, vaizdine medžiaga, lentelėmis, priemonių, 

įrankių, įrangos, sistemų pavyzdžiais ir pan.  

3.2. Iš viso taškų   60   

3.3. Kognityvinių 

gebėjimų sritys  

Žinios ir supratimas – 30 proc., taikymas – 50 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 20 proc.     

3.4. Taškų 

procentai pagal 

pasiekimų lygius  

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., aukštesnysis 

– 20 proc. 

3.5. Trukmė   120 min.  

3.6. Užduoties 

pateikimas  

Užduoties sąsiuvinis ir atsakymų lapas.   

3.7. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas  

Centralizuotas. Vertina vertintojai elektroninėje vertinimo sistemoje.  
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VISUOMENINIS UGDYMAS 

 

ISTORIJOS TARPINIO PATIKRINIMO IR VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO 

UŽDUOTIES APRAŠAS 

1. Tarpinio patikrinimo ir valstybinio brandos egzamino užduočių struktūra, pasiekimų sritys ir 

mokymo(si) turinys, užduoties taškų procentai nustatyti Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. 

įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ pakeitimo“, 31 priedo „Istorijos bendroji programa“ (toliau – programa) 35.4 ir 35.5 

papunkčiuose. 

 

2. Tarpinis patikrinimas: 

2.1. Užduoties 

pobūdis 

Užduotis sudaryta iš dviejų dalių. Kiekvienoje jų pateikiami uždari klausimai.  

I dalis. Klausimai 

15 klausimų. Klausimų tipai, pvz., vieno ar kelių teisingų atsakymų pasirinkimo, 

kortelių sudėliojimo nurodyta tvarka, kelių teiginių susiejimo, tinkamos reikšmės 

priskyrimo, informacijos tekste suradimo ir kt.  

I dalies  taškų suma 15.   

II dalis. Struktūriniai klausimai 

3-4 struktūriniai klausimai, iš šių pasiekimų sričių: istorinės raidos supratimas, 

orientavimasis istoriniame laike ir erdvėje bei istorijos tyrimas ir interpretavimas ir 

teminių sričių (visuotinė istorija – 50 proc., Lietuvos istorija – 50 proc.). Kiekvieną 

struktūrinį klausimą sudaro poklausimiai, susiję su pagrindine bendra informacija, 

pateikta struktūrinio klausimo pradžioje, nepriklausomi vienas nuo kito ir nesusiję 

su prieš tai pateiktais atsakymais. Įvadinė informacija pateikiama tekstu ir gali būti 

papildoma žemėlapiais, vaizdo bei garso šaltiniais, diagramomis, paveikslais, 

schemomis, lentelėmis ir pan. Poklausimiai, pvz., vieno ar kelių teisingų atsakymų 

pasirinkimo, kortelių sudėliojimo nurodyta tvarka, kelių teiginių susiejimo, 

tinkamos reikšmės priskyrimo, informacijos tekste suradimo ir kt.  

II dalies taškų suma 25. 

2.2. Iš viso taškų 40  

2.3. Kognityvinių 

gebėjimų sritys 

Žinios ir supratimas – 30 proc., taikymas – 50 proc., aukštesnieji mąstymo gebėjimai 

– 20 proc.    

2.4. Taškų 

procentai pagal 

pasiekimų lygius 

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., aukštesnysis 

– 20 proc. 

2.5. Trukmė 90 min. 

2.6. Užduoties 

pateikimas 

Pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

Klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

2.7. Priemonės ir 

priedai   

Lapas užrašams, kompiuteris, ausinės. Reikalavimus kompiuteriui, priemonėms ir 

priedams nustato Istorijos tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcija..  

2.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Atliktos užduotys vertinamos automatiškai elektroninėje užduoties 

atlikimo (testavimo) sistemoje. 

  

3. Valstybinis brandos egzaminas: 

3.1. Užduoties 

pobūdis  

Užduotis sudaryta iš dviejų dalių. 

I dalis. Klausimai 

Atviro tipo klausimai pagal pateiktus istorijos šaltinius (rašytinius, vaizdinius 

šaltinius, istorikų tekstus, istorinius žemėlapius, istorinę statistiką ir kt.).  
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Atviro tipo klausimai gali būti trumpi ir struktūruoto atsakymo, reikalaujantys kelių 

skirtingų informacijos naudojimo (informacijos radimo, palyginimo, analizės, 

apibendrinimo) etapų užrašymo.  

Teisingas atsakymas į klausimą vertinamas 1 tašku. 

I dalies taškų suma 30. 

II dalis. Istorinio pasakojimo kūrimas (samprotaujamojo pobūdžio tekstas). 

Probleminio klausimo svarstymas pagal pateiktus istorijos šaltinius. Užduotyje 

pateikiami nukreipiamieji klausimai. 

Mažiausia sukurto teksto apimtis – 250 žodžių. 

II dalies taškų suma 30. 

3.2. Iš viso taškų 60 

3.3. Trukmė 180 min. 

3.4. Užduoties 

pateikimas  

Užduočių sąsiuvinis ir atsakymų lapas.  

3.5. Priemonės ir 

priedai   

Lapas užrašams. Žodynai (popierinis ir (ar) elektroninis variantas kompiuteryje) ir 

suskaitmeninti šaltiniai. Reikalavimus priemonėms ir priedams nustato Istorijos 

valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija..  

3.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Vertina vertintojai elektroninėje vertinimo sistemoje. 

 

 

GEOGRAFIJOS TARPINIO PATIKRINIMO IR VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO 

UŽDUOTIES APRAŠAS 

 

1. Tarpinio patikrinimo ir valstybinio brandos egzamino užduočių struktūra, pasiekimų sritys ir 

mokymo(si) turinys, užduoties taškų procentai nustatyti Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. 

įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ 32 priedo „Geografijos bendroji programa“ 36.4 ir 36.5 papunkčiuose.   

 

2. Tarpinis patikrinimas:   

2.1. Užduoties 

pobūdis  

Užduotis sudaryta iš dviejų dalių. Kiekvienoje jų pateikiami uždari klausimai. 

I dalis. Klausimai  

15 klausimų. Klausimų tipai, pvz., vieno ar kelių teisingų atsakymų pasirinkimo, 

kortelių sudėliojimo nurodyta tvarka, kelių teiginių susiejimo, tinkamos reikšmės 

priskyrimo, informacijos tekste suradimo ir kt.  

I dalies  taškų suma 15.   

II dalis. Struktūriniai klausimai 

3-4 struktūriniai klausimai, iš šių pasiekimų sričių: geografinio pažinimo ir 

orientavimosi, geografinių reiškinių ir procesų analizės. Kiekvieną struktūrinį 

klausimą sudaro poklausimiai, susiję su pagrindine bendra informacija, pateikta 

struktūrinio klausimo pradžioje, nepriklausomi vienas nuo kito ir nesusiję su prieš tai 

pateiktais atsakymais. Įvadinė informacija pateikiama tekstu ir gali būti papildoma 

žemėlapiais, vaizdo bei garso šaltiniais, diagramomis, paveikslais, schemomis, 

lentelėmis ir pan. Poklausimiai, pvz., vieno ar kelių teisingų atsakymų pasirinkimo, 

kortelių sudėliojimo nurodyta tvarka, kelių teiginių susiejimo, tinkamos reikšmės 

priskyrimo, informacijos tekste suradimo ir kt. 

II dalies taškų suma 25. 

2.2. Iš viso taškų  40   
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2.3. Kognityvinių 

gebėjimų sritys  

Žinios ir supratimas – 30 proc., taikymas – 50 proc., aukštesnieji mąstymo gebėjimai 

– 20 proc.  

2.4. Taškų 

procentais pagal 

pasiekimų lygius  

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., aukštesnysis 

– 20 proc.  

2.5. Trukmė   90 min.  

2.6. Užduoties 

pateikimas  

Pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

Klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

2.7. Priemonės ir 

priedai 

Lapas užrašams, kompiuteris, ausinės, skaičiuotuvas. Reikalavimus kompiuteriui, 

priemonėms ir priedams nustato Geografijos tarpinio patikrinimo vykdymo 

instrukcija..  

2.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas   

Centralizuotas. Atliktos užduotys vertinamos automatiškai elektroninėje atlikimo 

(testavimo) sistemoje.  

   

3. Valstybinis brandos egzaminas:   

3.1. Užduoties 

pobūdis  

I dalis. Klausimai 

Atviro tipo klausimai pagal pateiktus šaltinius reikalaujantys žinių taikymo, 

geografinės informacijos (tekstų statistinių duomenų, iliustracijų) atrankos, 

analizavimo, vertinimo gebėjimų ir kt.. Atviro tipo klausimai gali būti trumpi ir 

struktūruoto atsakymo, reikalaujantys kelių skirtingų informacijos naudojimo 

(informacijos radimo, palyginimo, analizės, apibendrinimo) etapų užrašymo.  

I dalies taškų suma 30. 

II dalis. Argumentuotas teksto kūrimas 

Argumentuoto teksto kūrimo (darbas su šaltiniais, analizė, interpretavimas, 

vertinimas, sprendimai, rezultatų interpretavimas ir išvadų pateikimas samprotavimo 

rašinyje). Probleminio klausimo svarstymas pagal pateiktus geografinius šaltinius. 

Užduotyje pateikiami nukreipiamieji klausimai.  

Mažiausia sukurto teksto apimtis – 150 žodžių. 

II dalies taškų suma 30. 

3.2. Iš viso taškų   60  

3.3. Kognityvinių 

gebėjimų sritys  

Žinios ir supratimas – 30 proc., taikymas – 50 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 20 proc.  

3.4. Taškų 

procentais pagal 

pasiekimų lygius  

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., aukštesnysis 

– 20 proc. 

3.5. Trukmė 180 min. 

3.6. Užduoties 

pateikimas   
Užduoties sąsiuvinis ir atsakymų lapas. 

3.7. Priemonės ir 

priedai   

Juodraštis, rašiklis, pieštukai, trintukas, liniuotė, matlankis ir skaičiuotuvas be 

tekstinės atminties.  Reikalavimus priemonėms nustato Geografijos valstybinio 

brandos egzamino vykdymo instrukcija..  

3.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Vertina vertintojai elektroninėje vertinimo sistemoje.  
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EKONOMIKOS IR VERSLUMO TARPINIO PATIKRINIMO IR VALSTYBINIO BRANDOS 

EGZAMINO UŽDUOTIES APRAŠAS  

 

1. Tarpinio patikrinimo ir valstybinio brandos egzamino užduočių struktūra, pasiekimų sritys ir 

mokymosi turinys, užduoties taškų procentai nustatyti Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. 

įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ 33 priedo „Ekonomikos ir verslumo bendroji programa“ 28.3 ir 28.4. 

papunkčiuose.   

 

2. Tarpinis patikrinimas:   

2.1. Užduoties 

pobūdis  

Užduotis sudaryta iš dviejų dalių. Kiekvienoje jų pateikiami uždari klausimai. 

I dalis. Klausimai  

15 klausimų. Klausimų tipai, pvz., vieno ar kelių teisingų atsakymų pasirinkimo, 

kortelių sudėliojimo nurodyta tvarka, kelių teiginių susiejimo, tinkamos reikšmės 

priskyrimo, informacijos tekste suradimo ir kt.  

I dalies  taškų suma 15.   

II dalis. Struktūriniai klausimai 

5–10 struktūrinių klausimų. Kiekvieną struktūrinį klausimą sudaro poklausimiai, 

susiję su pagrindine bendra informacija, pateikta struktūrinio klausimo pradžioje, 

nepriklausomi vienas nuo kito ir nesusiję su prieš tai pateiktais atsakymais. Įvadinė 

informacija pateikiama tekstu ir gali būti papildoma diagramomis, paveikslais, 

schemomis, lentelėmis ir pan. Poklausimiai, pvz., vieno ar kelių teisingų atsakymų 

pasirinkimo, kortelių sudėliojimo nurodyta tvarka, kelių teiginių susiejimo, tinkamos 

reikšmės priskyrimo, informacijos tekste suradimo ir kt. 

II dalies taškų suma 25. 

2.2. Iš viso taškų 40 

2.3. Kognityvinių 

gebėjimų sritys   

Žinios ir supratimas – 30 proc., taikymas – 50 proc., aukštesnieji mąstymo gebėjimai 

– 20 proc.     

2.4. Taškų 

procentais pagal 

pasiekimų lygius  

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., aukštesnysis 

– 20 proc. 

2.5. Trukmė  90 min. 

2.6. Užduoties 

pateikimas   

Pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

Klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno klausimo.     

2.7. Priemonės ir 

priedai  

Juodraštis, skaičiuotuvas.  Reikalavimus kompiuteriui, priemonėms ir priedams 

nustato Ekonomikos tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcija.  

Kandidatų atliktų 

užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Atliktos užduotys vertinamos automatiškai elektroninėje atlikimo 

(testavimo) sistemoje.  
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3. Valstybinis brandos egzaminas: 

3.1. Užduoties 

pobūdis  

Užduotis sudaryta iš trijų dalių. 

I dalis.  Trumpojo atsakymo klausimai 

20 klausimų. Klausimai pateikiami iš dviejų mokymo(si) turinio sričių: valstybės 

vaidmens ekonomikoje ir ekonomikos rodiklių nagrinėjimas bei vertinimas; 

globalinių ekonominių procesų supratimas.   

I dalies taškų suma 20. 

II dalis. Struktūriniai klausimai 

2–4 struktūriniai klausimai. Darbas su statistiniais šaltiniais, analizė, 

interpretavimas, vertinimas. Klausimai iš dviejų mokymo(si) turinio sričių: 

valstybės vaidmens ekonomikoje ir ekonomikos rodiklių nagrinėjimas bei 

vertinimas; globalinių ekonominių procesų supratimas. Pateikti statistiniai 

duomenys analizuojami, sisteminami, atliekama grafinė analizė, palyginami ir 

pateikiamos išvados. Kiekvieną struktūrinį klausimą sudaro poklausimiai, susiję su 

pagrindine bendra informacija, pateikta struktūrinio klausimo pradžioje, 

nepriklausomi vienas nuo kito ir nesusiję su prieš tai pateiktais atsakymais. Įvadinė 

informacija pateikiama tekstu ir gali būti papildoma diagramomis, paveikslais, 

schemomis, lentelėmis ir pan.  

II dalies taškų suma 20. 

III dalis. Praktinės užduotys 

3–6 praktinės užduotys. Praktinės užduotys – sprendimai, rezultatų interpretavimas 

ir argumentuotas išvadų pateikimas. Praktinės užduotys iš trijų mokymo(si) turinio 

sričių: orientavimasis rinkoje; asmeninių finansų tvarkymas; verslo organizavimas 

ir verslumo gebėjimų ugdymasis. Praktines užduotis sudaro uždaviniai ir situacijos 

analizavimas. Uždavinius reikia išspręsti ir argumentuoti gautus sprendimo 

rezultatus. Pateiktą situaciją reikia analizuoti pagal nurodytus užduoties klausimus 

ir pateikti apibendrinančias įžvalgas. 

III dalies taškų suma 20. 

3.2. Iš viso taškų  60 

3.3. Kognityvinių 

gebėjimų sritys  

Žinios ir supratimas – 30 proc., taikymas – 50 proc., aukštesnieji mąstymo gebėjimai 

– 20 proc.  

3.4. Taškų 

procentais pagal 

pasiekimų lygius  

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., aukštesnysis 

– 20 proc.  

3.5. Trukmė 120 min. 

3.6. Užduoties 

pateikimas 

Užduoties sąsiuvinis ir atsakymų lapas. 

3.7. Priemonės ir 

priedai  

Reikalavimus priemonėms ir priedams nustato Ekonomikos valstybinio brandos 

egzamino vykdymo instrukcija.  

3.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas  

Centralizuotas. Vertina vertintojai elektroninėje vertinimo sistemoje.  

 

 

FILOSOFIJOS TARPINIO PATIKRINIMO IR VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO 

UŽDUOTIES APRAŠAS 

 

1. Tarpinio patikrinimo ir valstybinio brandos egzamino užduočių struktūra, pasiekimų sritys ir 

mokymo(si) turinys, užduoties taškų procentai nustatyti Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. 
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įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ pakeitimo“, 39 priedo „Filosofijos bendroji programa“ 30.1 ir 30.2 papunkčiuose. 

 

2. Tarpinis patikrinimas: 

2.1. Užduoties 

pobūdis 

Užduotis sudaryta iš dviejų dalių. Kiekvienoje jų pateikiami uždari klausimai.  

I dalis. Klausimai 

15 klausimų. Klausimų tipai, pvz., vieno ar kelių teisingų atsakymų pasirinkimo, 

kortelių sudėliojimo nurodyta tvarka, kelių teiginių susiejimo, tinkamos reikšmės 

priskyrimo, informacijos tekste suradimo ir kt.  

I dalies  taškų suma 15.   

II dalis. Struktūriniai klausimai 

3-4 struktūriniai klausimai. Kiekvieną struktūrinį klausimą sudaro poklausimiai, 

susiję su pagrindine bendra informacija, pateikta struktūrinio klausimo pradžioje, 

nepriklausomi vienas nuo kito ir nesusiję su prieš tai pateiktais atsakymais. Įvadinė 

informacija pateikiama tekstu ir gali būti papildoma paveikslais, schemomis, ir pan. 

Poklausimiai, pvz., vieno ar kelių teisingų atsakymų pasirinkimo, kortelių 

sudėliojimo nurodyta tvarka, kelių teiginių susiejimo, tinkamos reikšmės 

priskyrimo, informacijos tekste suradimo ir kt. 

II dalies taškų suma 25. 

2.2. Iš viso taškų 40  

2.3. Kognityvinių 

gebėjimų sritys 

Žinios ir supratimas – 30 proc., taikymas – 50 proc., aukštesnieji mąstymo gebėjimai 

–  20 proc.    

2.4. Taškų 

procentai pagal 

pasiekimų lygius 

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., aukštesnysis 

– 20 proc. 

2.5. Trukmė 90 min. 

2.6. Užduoties 

pateikimas 

Pateikiama ir atliekama elektroninėje užduoties atlikimo (testavimo) sistemoje. 

Klausimo vertė taškais pateikiama prie kiekvieno klausimo. 

2.7. Priemonės ir 

priedai  

Lapas užrašams.  Reikalavimus kompiuteriui priemonėms ir priedams nustato 

Filosofijos tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcija.  

2.8.  Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Atliktos užduotys vertinamos automatiškai elektroninėje atlikimo 

(testavimo) sistemoje. 

  

3. Valstybinis brandos egzaminas: 

3.1. Užduoties 

pobūdis  

I dalis. Klausimai 

Klausimai pagal pateiktus filosofijos šaltinius (rašytinius tekstus ar jų ištraukas.  

Klausimai gali būti trumpi ir struktūruoto atsakymo, reikalaujantys kelių skirtingų 

informacijos naudojimo etapų (pvz., informacijos radimo, palyginimo, analizės, 

apibendrinimo) užrašymo.  

I dalies taškų suma 20. 

II dalis. Filosofinis esė (rašto darbas) 

Pagal pateiktus filosofinius šaltinius (4–5) sukuria filosofinį esė. 

Mažiausia sukurto teksto apimtis – 250 žodžių. 

II dalies taškų suma 40. 

 3.2. Iš viso taškų 60 

3.3. Kognityvinių 

gebėjimų sritys  

Žinios ir supratimas – 30 proc., taikymas – 50 proc., aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai – 20 proc.  

3.4. Taškų 

procentais pagal 

pasiekimų lygius  

Slenkstinis – 15 proc., patenkinamas – 25 proc., pagrindinis – 40 proc., 

aukštesnysis – 20 proc.  
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3.5. Trukmė 180 min. 

3.6. Užduoties 

pateikimas  

Užduočių sąsiuvinis ir atsakymų lapas.  

3.7. Priemonės ir 

priedai   

Reikalavimus priemonėms ir priedams nustato Filosofijos valstybinio brandos 

egzamino vykdymo instrukcija..  

3.8. Kandidatų 

atliktų užduočių 

vertinimas 

Centralizuotas. Vertina vertintojai elektroninėje vertinimo sistemoje. 

 


