PATVIRTINTA
Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus
2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. VK-550
2021–2022 MOKSLO METŲ UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ, PRANCŪZŲ, RUSŲ,
VOKIEČIŲ) VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO KLAUSYMO, SKAITYMO IR
RAŠYMO DALIŲ VYKDYMO INSTRUKCIJA
EGZAMINO DATA*
Pagrindinė sesija
2022 m. birželio 6 d. – užsienio kalba (anglų)
birželio 14 d. – užsienio kalba (prancūzų, vokiečių)
birželio 20 d. – užsienio kalba (rusų)
9–12 val.
Pakartotinė sesija
2022 m. birželio 29 d. – užsienio kalba (anglų)
birželio 30 d. – užsienio kalba (rusų)
liepos 1 d. – užsienio kalba (prancūzų, vokiečių)
13–16 val.
EGZAMINO MEDŽIAGA
Kandidatui
 Egzamino užduoties sąsiuvinis (klausymo, skaitymo ir rašymo testai)
 Atsakymų lapas (A3 formato)
Egzamino metu visi egzamino užduoties sąsiuviniai ir atsakymų lapai turi būti egzamino
patalpoje.
Egzamino vykdytojui
 Vokas su egzamino užduoties sąsiuviniais, klausymo testo įrašu (duomenų laikmena),
atsakymų lapais, kodų lapu ir tuščiu voku
Duomenų laikmenoje yra įrašyti klausymui skirti tekstai, instrukcijos ir nurodytos trukmės
pauzės, per kurias kandidatai turi atlikti užduotis.
 Egzamino vykdymo protokolas (2 egz.)
 Egzamino vykdymo reikalavimai
EGZAMINUI REIKALINGOS PRIEMONĖS
 Kompiuteris, turintis bent vieną laisvą USB jungtį duomenų laikmenai prijungti ir garso
kolonėles. Kompiuteryje turi būti įdiegta programa, gebanti atkurti audio failus MP3 formatu.
PRIEMONĖS, KURIOMIS GALI NAUDOTIS KANDIDATAI
 Rašymo priemonės (juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), pieštukas), trintukas
EGZAMINO EIGA
8.45 val.
Lentoje užrašyta klausymo, skaitymo ir rašymo testų trukmė, egzamino pradžios
(12.45 val.)**
ir pabaigos laikas.
Kandidatai sėdi nurodytose vietose.

Brandos egzamino data ir laikas gali būti pakeisti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu
(žr. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 20 punktą).
**
Skliaustuose nurodytas užsienio kalbos (prancūzų / vokiečių / anglų / rusų) brandos egzamino pakartotinėje sesijoje laikas.
*
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8.45–9 val.
(12.45–13
val.)

9–9.30 val.
(13–13.30
val.)
9.30 val.
(13.30 val.)
10.30–12 val.
(14.30–16
val.)
11.30 val.
(15.30 val.)
11.45 val.
(15.45 val.)
12 val.
(16 val.)

Vykdytojas pakviečia pirmąjį egzamino vykdymo protokole įrašytą kandidatą
patvirtinti, kad vokas su egzamino užduoties sąsiuviniais nepažeistas (nėra
kirpimo ar plėšimo žymių, apsauginė klijavimo juosta vientisos spalvos, be
matomų simbolių). Jeigu vokas nepažeistas, kandidatas pasirašo egzamino
vykdymo protokole nurodytoje vietoje, jei pažeistas, kviečiamas vyresnysis
vykdytojas.
Vykdytojas pažymėtoje vietoje prakerpa voką, išima duomenų laikmeną, kodų
lapą, užduoties sąsiuvinius, atsakymų lapus ir tuščią voką atliktoms užduotims
sudėti.
Vykdytojas ant atsakymų lapų ir protokolo abiejų egzempliorių priklijuoja kodus
ir išdalija užduoties sąsiuvinius ir atsakymų lapus protokole įrašytiems
kandidatams. Kandidatas, gavęs egzamino užduoties sąsiuvinį ir jam skirtą
atsakymų lapą, įsitikina, ar kandidato vietos ir ant atsakymų lapo užklijuoto kodo
numeriai atitinka jo eilės numerį protokole, ir, patikrinęs protokole įrašytą jo
asmens kodą, pasirašo ant protokolo abiejų egzempliorių skiltyje šalia savo vardo
ir pavardės.
Vykdytojas nurodo kandidatams pasitikrinti, ar egzamino užduoties
sąsiuviniuose ir atsakymų lapuose nėra tuščių lapų ir kito aiškiai matomo
spausdinimo broko. Esant brokui, vykdytojas pakeičia užduoties sąsiuvinį arba
atsakymų lapą kitu, nurodytoje vietoje užrašydamas kandidato skaitmeninį kodą.
Vykdytojas įdeda duomenų laikmeną į kompiuterį, nustato tinkamą garsą (tam
tikslui prieš klausymo testo įrašo atitinkama užsienio kalba pradžią yra įrašytas
trumpas lietuviškas tekstas).
Vykdytojas kandidatams perskaito dalyko brandos egzamino vykdymo
reikalavimus, egzamino trukmę. Informuoja kandidatus, kad testų atlikimo laikas
yra orientacinis, t. y. kandidatas, baigęs kurį nors testą anksčiau, gali pradėti
atlikti kitą testą, tačiau svarbu, kad egzamino pabaigos laikas būtų toks, koks yra
nurodytas, paprašo atsiversti užduoties sąsiuvinius, atsakymų lapus ir pasiruošti
atlikti klausymo testą. Kandidatai užrašo savo darbo vietos žymę nurodytoje
vietoje ant užduoties sąsiuvinio.
Vykdytojas paleidžia klausymo testo garso įrašą iš duomenų laikmenos.
Kandidatai atlieka klausymo testą.
Vykdytojai elgiasi ypač tyliai, kad netrukdytų kandidatams klausyti įrašo.
Pavėlavę kandidatai klausymo testo metu į egzamino patalpą neįleidžiami.
Pasibaigus klausymo testui, vykdytojas išjungia (sustabdo) įrašą.
Vykdytojai į egzamino patalpą įleidžia pavėlavusius kandidatus.
Vykdytojai ant kiekvieno nepanaudoto atsakymų lapo ir nepanaudotos brandos
egzamino užduoties puslapio užrašo Nepanaudota.
Kandidatai atlieka skaitymo testą.
Kandidatai atlieka rašymo testą.
Kandidatai, anksčiau atlikę užduotis, vykdytojui atiduoda atsakymų lapą, ant
užduočių sąsiuvinio užrašo savo vardą ir pavardę, padeda jį ant savo stalo ir
išeina.
Vykdytojas praneša kandidatams, kad iki brandos egzamino pabaigos liko
30 minučių.
Vykdytojas praneša kandidatams, kad iki brandos egzamino pabaigos liko
15 minučių, ir įspėja, kad niekas negali išeiti iš patalpos iki egzamino pabaigos.
Vykdytojas praneša kandidatams, kad egzaminas baigėsi, paprašo juos užversti
užduoties sąsiuvinius, atsakymų lapus ir likti savo vietose. Surenka atsakymų
lapus, užpildo abu egzamino vykdymo protokolo egzempliorius. Į tuščią voką
įdeda kandidatų atsakymų lapus, egzamino vykdymo protokolo vieną
egzempliorių, nepanaudotus užduoties sąsiuvinius, nepanaudotus atsakymų
lapus, kodų lapą, panaudotą voką duomenų laikmeną ir užklijuoja. Kandidatus
išleidžia iš egzamino patalpos, atiduoda vyresniajam vykdytojui užklijuotą voką
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ir antrą egzamino vykdymo protokolo egzempliorių ir išeina iš patalpos.
Kandidatai išsineša savo užduoties sąsiuvinius.
Kandidatai, anksčiau išėję 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 nepasiėmę galės jį
paimti tik kitą dieną iš egzamino centro administratoriaus.
EGZAMINO EIGA, ATSIRADUS TECHNINIŲ NESKLANDUMŲ
Atsiradus
garso įrašo
(kompiuterio)
trikdžių

Vykdytojas trumpam nutraukia egzaminą, fiksuoja laiką egzamino vykdymo
protokole ir priima sprendimą dėl atsarginio kompiuterio ar atsarginės duomenų
laikmenos panaudojimo arba klausymo dalies nukėlimo į egzamino pabaigą.
Priėmęs sprendimą tęsti klausymo dalį, fiksuoja laiką vykdymo protokole ir
informuoja kandidatus, kiek laiko ši dalis bus pratęsta. Jeigu egzamino centre
egzaminą laiko mažiau kaip 9 kandidatai, vykdytojas panaudoja atsarginę
duomenų laikmeną, gautą iš Nacionalinės švietimo agentūros atskirame voke.
Egzaminas tęsiamas – kandidatai toliau atlieka klausymo testą.
Priėmęs sprendimą nukelti klausymo dalį, vykdytojas apie tai informuoja
kandidatus. Jeigu egzamino centre egzaminą laiko daugiau kaip 9 kandidatai,
vykdytojas pasako, lentoje ir vykdymo protokolo pastabose užrašo tikslų laiką,
pratęsdamas egzamino dalis tiek, kiek jos buvo nutrauktos. Kandidatai atlieka
skaitymo ir rašymo testus. Pagalbą teikiantis vykdytojas iki nukeltos klausymo
dalies pradžios iš kitos egzamino patalpos atneša duomenų laikmeną. Egzaminas
baigiamas klausymo testu.
Abiem atvejais surašomas aktas. Jį pasirašo vyresnysis vykdytojas ir vykdytojai.
Aktas perduodamas Nacionalinei švietimo agentūrai voke kartu su atsakymų
lapais.
____________________

