Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimai
Birželio 29 diena. Pradžia – 9.00 val. Trukmė – 4 val.
Kandidatas, atsisėdęs į jam skirtą vietą ir pasirašęs vykdymo protokolo 2-juose egzemplioriuose:
prieš atlikdamas užduotis
gauna dalyko brandos egzamino užduoties sąsiuvinį ir atsakymų lapą;
juos padeda ant stalo / suolo krašto;
vykdytojui leidus patikrina, ar nėra tuščių lapų ar kito aiškiai matomo spausdinimo broko (pastebėjęs praneša
vykdytojui);
įsitikina, kad atsakymų lapas pažymėtas lipduku, kurio numeris sutampa su kandidato eilės numeriu;
užduočių sąsiuvinius ir atsakymų lapus užverčia ir laukia vykdytojų nurodymų;
užduotis pradeda atlikti vykdytojui paskelbus dalyko brandos egzamino pradžią;
egzamino metu
iš užduoties sąsiuvinyje pateiktų dviejų samprotavimo rašinio ir dviejų literatūrinio rašinio temų pasirenka vieną;
pasirenka vieną autorių iš prie temos rekomenduojamųjų arba visų privalomų programos autorių sąrašo
(rašydamas literatūrinį rašinį antrą autorių renkasi savo nuožiūra);
klauso vykdytojo nurodymų;
užduotis atlieka savarankiškai;
nesikalba su kitais kandidatais;
netrukdo kitiems;
naudojasi tik rašymo priemonėmis (pieštuku, juodai rašančiu tušinuku) ir trintuku, jų neskolina (jeigu būtina
keisti tušinuką, privalo tai pasakyti vykdytojui);
gali naudotis dabartinės lietuvių kalbos žodynu*, dvikalbiais žodynais** gali naudotis kandidatai iš mokyklų
tautinių mažumų mokomąja kalba. Egzamino metu pateikiama ne mažiau kaip vienas dabartinės lietuvių kalbos žodynas
grupės devyniems kandidatams ir ne mažiau kaip vienas dvikalbis žodynas mokyklų tautinės mažumos mokomąja kalba
trims grupės kandidatams. Prireikus žodyno kandidatas turi pakelti ranką ir, jei reikiamu žodynu nesinaudoja kitas grupės
kandidatas, vykdytojas jį atneša. Žodyną galima turėti ant suolo iki jo prireiks kitam grupės kandidatui;
nuo 10 val. gali naudotis kompiuteriu; kompiuteriu iš viso kiekvienas gali naudotis 20 min.: vieną kartą ne
ilgiau kaip 20 min. arba du kartus po 10 min.; eilė naudotis kompiuteriu sudaroma pagal kandidatų sėdėjimo vietų
numerius didėjimo tvarka. Kompiuteriu naudotis nėra privaloma, tačiau nusprendęs juo naudotis kandidatas turi tinkamai
suplanuoti savo laiką, nes likus pusantros valandos iki egzamino pabaigos kompiuteriu bus galima naudotis 10 min., jei
jo lauks kiti kandidatai. Norintys naudotis kompiuteriu kandidatai turi planuoti savo ir kitų laiką ir nelaukti
egzamino pabaigos;
pirmiausia rašinį gali rašyti pateiktame juodraštyje, tačiau pasilieka pakankamai laiko darbui perrašyti į
atsakymų lapą;
atsakymų lape rašo tik juodai rašančiu tušinuku aiškiai ir įskaitomai;
atsakymų lape užrašo pasirinkto rašinio temą;
parašo ne mažiau kaip 500 žodžių apimties rašinį, kaip numatyta Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino
programoje;
atsakymų lape nurodo minimalaus žodžių skaičiaus (500 žodžių) ribą (vertinant bus atsižvelgiama į darbo
apimtį);
rašo tik jam, o ne vertintojams skirtose vietose;
atsakymų lape nerašo su užduotimi nesusijusio teksto ar ženklų, nepiešia piešinių;
gali išeiti iš patalpos tik esant būtinybei ne ilgiau kaip 5 minutėms vykdytojo lydimas;
egzamino pabaigoje
prieš atiduodamas atsakymų lapą pasitikrina, ar jame nepaliko klaidų;
darbą baigia paskirtam vykdytojui paskelbus egzamino pabaigą ir laukia, kol vykdytojai surenka atsakymų lapus
ir užklijuoja vokus;
iš egzamino patalpos išeina tik vykdytojui leidus ir išsineša savo egzamino užduoties sąsiuvinį;
baigęs darbą anksčiau, nei vykdytojas paskelbia egzamino pabaigą, tačiau ne vėliau kaip prieš 15 min. iki
egzamino pabaigos, palikęs ant stalo užduoties sąsiuvinį, kuriame užrašė vardą su pavarde, atsakymų lapą, gali išeiti iš
brandos egzamino patalpos, tačiau negali grįžti į ją iki egzamino pabaigos;
anksčiau išėjęs iš egzamino vykdymo patalpos, pasibaigus egzaminui gali per valandą sugrįžti į patalpą, kurioje
laikė egzaminą, ir nuo savo stalo pasiimti savo užduoties sąsiuvinį. Per valandą po egzamino nepasiėmęs galės jį paimti
tik kitą dieną iš egzamino centro administratoriaus.
Sąžiningo elgesio taisyklė
Kandidatas nenusirašinėja, klauso vykdytojų nurodymų, netrukdo kitiems, neįsineša į patalpą mobiliojo ryšio ir
kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių, laikosi higienos normos reikalavimų.
Kandidatas, nusižengęs šiai taisyklei, nutraukia užduoties atlikimą ir šalinamas iš egzamino patalpos.
Linkime sėkmės!

* S. Keinys ir kt. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2000 (arba kitas 2003 m. ar
vėlesnių metų leidimas).
**Lenkų–lietuvių – V. J. Vaitkevičiūtė. Lenkų–lietuvių kalbų žodynas. Leidykla: Enciklopedija, Valiulio leidykla, 2001.
Rusų–lietuvių – Ch. Lemchenas, J. Macaitis. Rusų–lietuvių kalbų žodynas. Mokslo ir enciklopedijų leidybos
institutas, Vilnius, 2000.
Pastaba: dvikalbiai žodynai gali būti ir kitokio leidimo, tinka tokie, kokius mokykla turi, jei juose nėra taisyklių.

