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P a k e i č i u  2020–2021 mokslo metų informacinių technologijų valstybinio brandos 

egzamino vykdymo instrukcijos, patvirtintos Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2021 m. 

kovo 18 d. įsakymu Nr. VK-152 „Dėl 2020–2021 mokslo metų valstybinių brandos egzaminų 

vykdymo instrukcijų patvirtinimo“, punktą „Egzaminui reikalingos priemonės“ ir išdėstau jį taip: 

„EGZAMINUI REIKALINGOS PRIEMONĖS** 

 Kiekvienam kandidatui skirtas kompiuteris, atitinkantis šiuos reikalavimus: 

o turi turėti laisvą USB jungtį, turėti mažiausiai 4 GB operatyvinės atminties, mažiausiai 

dviejų branduolių 1,2 GHz taktinio dažnio ir x86 architektūros procesorių; 

o turi būti įdiegta programinė įranga: „FreePascal 0.6.4a“ arba „CHARM PASCAL 2.5“ 
versijos***, ne ankstesnė kaip „CodeBlocks 12“ versija („Windows 7“, „Windows 8“, 

„Windows 10“), „DEV C++ 5.11“ versijos programavimo terpėmis, failų ir katalogų 

tvarkymo programa (įskaitant ir pakavimo programą): „Windows Explorer“ („My 

Computer“), „7-Zip“; PDF failų peržiūros programa (ne ankstesnė kaip „Adobe 

Reader 10“ versija arba ne ankstesnė kaip „Foxit Reader 7“ versija arba lygiavertė); 

tekstų rengyklė (ne ankstesnė kaip raštinės paketo „MS Office 2010“ versija (išskyrus 

„MS Office 365“, kuri yra personalizuota ir reikalauja prisijungimo prie interneto) arba 

ne ankstesnė kaip „LibreOffice 6 Writer“ versija); skaičiuoklė (ne ankstesnė kaip 

raštinės paketo „MS Office 2010“ arba ne ankstesnė kaip „LibreOffice 6 Calc“ 

versija); naršyklė (ne ankstesnė kaip „MS Internet Explorer 11.0“ versija, ne ankstesnė 

kaip „Mozilla Firefox 70“ versija arba ne ankstesnė kaip „Google Chrome 80“ versija); 

o visa įdiegta programinė įranga turi būti tinkamai sukonfigūruota (tekstų rengyklė ir 

skaičiuoklė turi būti lokalizuotos) ir išbandytas jos veikimas; 

o operacinėje sistemoje turi būti įjungtas failo vardo plėtinių rodymas; 

 Vykdytojo kompiuteris, prijungtas prie interneto 

 Bent vienas atsarginis kompiuteris kiekvienai grupei 

Kompiuteriai turi būti įjungti prieš prasidedant egzaminui, kiekviename kompiuteryje turi 

būti atidaryta elektroninė egzamino užduoties atlikimo sistema. Kompiuteriuose ir išdalytuose 

kandidatų atmintukuose negali būti failų egzamino tematika. 
_______________________________________________ 

** Egzamino centro administratorius su informacinių technologijų mokytoju ar specialistu paruošia kompiuterių klasę ir 

egzaminui reikalingas priemones ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki egzamino pradžios. Ne vėliau kaip prieš 12 valandų 

iki egzamino pradžios vyresnysis vykdytojas kartu su informacinių technologijų mokytoju ar specialistu patikrina 



 

 

vykdymo centre paruoštus kompiuterius, jų programinės įrangos veikimo kokybę. 
*** Mokyklos, kurių mokiniai mokosi „Pascal“ programavimo kalbos ir yra pasirinkę laikyti informacinių technologijų 

egzaminą, informuoja apie tai brandos egzamino centro administratorių. Egzamino centro administratorius su 

informacinių technologijų mokytoju ar specialistu kandidatams skirtuose kompiuteriuose įdiegia „FreePascal 0.6.4a“ arba 

„CHARM PASCAL 2.5“ versiją.“. 
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