
Geografijos valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimai  
Birželio 8 diena. Pradžia – 9.00 val. Trukmė – 3 val.  

 

Kandidatas, atsisėdęs į jam skirtą vietą ir pasirašęs DVIEJUOSE vykdymo protokolo 

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; 

užduoties sąsiuvinį ir atsakymų lapą užverčia ir laukia vykdytojų nurodymų;  

užduotis pradeda atlikti vykdytojui paskelbus dalyko brandos egzamino pradžią;  

 

egzamino metu:  
klauso vykdytojo nurodymų;  

užduotis atlieka savarankiškai;  

nesikalba su kitais kandidatais;  

netrukdo kitiems;  

naudojasi rašymo priemonėmis (pieštuku, tik juodai rašančiu tušinuku), trintuku, liniuote, 

matlankiu, skaičiuotuvu be tekstinės atminties, t. y. skaičiuotuvu, kurio klaviatūra neturi viso lotyniškojo 

raidyno ir skaičiuotuvo ekrane gali būti matomos viena arba dvi eilutės, iš kurių viena skirta veiksmui užrašyti, 

kita – atsakymui pateikti; 

savo priemonių neskolina (jeigu būtina keisti rašiklį, privalo tai pasakyti vykdytojui);  

atsakymų lape nerašo su užduotimi nesusijusio teksto ar ženklų, nepiešia piešinių;  

 

atlikdamas užduotis:  
stengiasi atsakyti į kuo daugiau klausimų, neatsižvelgdamas į tai, pagal kokio kurso (bendrojo ar 

išplėstinio) programą dalyko mokėsi mokykloje;  

atsakymus į užduoties klausimus pirmiausia gali rašyti užduoties sąsiuvinyje, kuriame yra palikta 

vietos juodraščiui, tačiau neabejodamas dėl atsakymo iš karto rašo jį atsakymų lape;  

atsakymų lape rašo tik juodai rašančiu tušinuku;  

pasirinktus atsakymus į klausimus su pasirenkamaisiais atsakymais atsakymų lape pažymi kryželiu, 

žymėdamas tik vieną atsakymo variantą (klausimas, kurio atsakymas pažymėtas neaiškiai arba kartu su kitu (-

ais) atsakymo variantu (-ais), vertinamas 0 taškų); 

suklydęs atsakymus į klausimus su pasirenkamaisiais atsakymais gali taisyti atsakymų lape, 

nurodytoje vietoje;  

egzamino užduoties II dalies klausimų išsamius atsakymus įrašo tam skirtoje atsakymų lapo vietoje;  

gali išeiti iš patalpos tik esant būtinybei ne ilgiau kaip 5 minutėms vykdytojo lydimas;  

 

egzamino pabaigoje:  
vykdytojams priminus, kad iki egzamino pabaigos liko 30 min., jeigu dar nerašė, tai pradeda rašyti 

savo atsakymus į atsakymų lapą; 

vykdytojams priminus, kad iki egzamino pabaigos liko 15 min. ir kandidatai iš patalpos nebus 

išleidžiami, pasitikrina, ar visi atsakymai įrašyti į atsakymų lapą;  

darbą baigia paskirtam vykdytojui paskelbus brandos 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! 


