2022 m. pagrindinės sesijos užsienio kalbos (vokiečių) valstybinio brandos egzamino
klausymo, skaitymo ir rašymo dalių vykdymo reikalavimai
Birželio 14 diena. Pradžia – 9.00 val. Trukmė – 3 val.
Užsienio kalbos (vokiečių) egzamino užduotį sudaro trys dalys: klausymas (sakytinio teksto
supratimas), skaitymas (rašytinio teksto supratimas) ir rašymas (rašytinio teksto kūrimas).
Pirmosios dalies – klausymo – trukmė yra 30 min. Pavėlavę kandidatai per klausymo dalį į
egzamino patalpą neįleidžiami.
Vykdytojas 9.30 val. pavėlavusiems kandidatams išduoda pasirašytinai užduoties sąsiuvinį, tačiau
brandos egzaminui skirto laiko nepratęsia ir vėlavimą fiksuoja vykdymo protokole.
Praėjus 30 minučių nuo brandos egzamino pradžios, vykdytojas ant kiekvieno nepanaudoto
atsakymo lapo ir nepanaudotos brandos egzamino užduoties puslapio užrašo ,,Nepanaudota“.
Kandidatas, atsisėdęs į jam skirtą vietą ir pasirašęs vykdymo protokolo DVIEJUOSE
egzemplioriuose:
PRIEŠ atlikdamas užduotis:
gauna dalyko brandos egzamino užduoties sąsiuvinį ir atsakymų lapą ir padeda juos ant stalo/ suolo
krašto;
vykdytojui leidus, patikrina, ar nėra tuščių lapų ar kito aiškiai matomo spausdinimo broko, o
pastebėjęs užduoties sąsiuvinyje ar atsakymų lape spausdinimo broką ar tuščius lapus, apie tai praneša
vykdytojui;
įsitikina, kad ant jo atsakymų lapo užklijuotas kodas, kurio numeris sutampa su jo (kandidato) eilės
numeriu;
užverčia užduoties sąsiuvinį ir atsakymų lapą ir laukia vykdytojo nurodymų;
užduotis pradeda atlikti tik vykdytojui paskelbus dalyko brandos egzamino pradžią;
egzamino metu:
klauso vykdytojo nurodymų;
užduotis atlieka savarankiškai;
nesikalba su kitais kandidatais;
netrukdo kitiems;
naudojasi tik rašymo priemonėmis (pieštuku, tik juodai rašančiu tušinuku) ir trintuku, jų neskolina
(jeigu būtina keisti rašiklį, praneša vykdytojui);
atsakymų lape nerašo su užduotimi nesusijusio teksto ar ženklų, nepiešia piešinių;
atlikdamas užduotis:
atsakymus į užduoties klausimus pirmiausia gali rašyti užduoties sąsiuvinyje, tačiau būdamas tikras
dėl atsakymo iš karto rašo (žymi) juos atsakymų lape tam skirtose vietose tik juodai rašančiu tušinuku
tvarkingai ir įskaitomai;
atsakinėdamas į klausimus su pasirenkamaisiais atsakymais, atsakymų lape žymi tik vieną atsakymo
variantą;
atlikdamas klausymo testo užduotis, atsakymus perrašo į atsakymų lapą klausymo testo pabaigoje
per tam skirtas dvi minutes;
užduotis atlieka vokiečių kalba, stengdamasis jų atlikti kuo daugiau, nepriklausomai nuo to, kokiu
lygiu šio dalyko mokėsi mokykloje;
gali išeiti iš patalpos tik esant būtinybei, vykdytojo lydimas ir ne ilgiau kaip 5 minutėms;
pasilieka pakankamai laiko perrašyti ar įrašyti savo atsakymus į atsakymų lapą;
atsakymų lape nerašo jokių užrašų ar kitokių ženklų, kurie leistų identifikuoti jį kaip darbo autorių
– tai reiškia, kad po atlikta rašymo dalies užduotimi kandidatas negali pasirašyti savo vardu ar pavarde;

egzamino pabaigoje:
vykdytojui priminus, kad iki egzamino pabaigos liko 30 min., pradeda perrašyti (jeigu dar neįrašė)
savo atsakymus į atsakymų lapą;
vykdytojui priminus, kad iki egzamino pabaigos liko 15 min. ir kandidatai iš patalpos nebus
išleidžiami, pasitikrina, ar visi užduočių atsakymai perrašyti ar įrašyti į atsakymų lapą;
darbą baigia vykdytojui paskelbus egzamino pabaigą ir laukia, kol vykdytojas surinks darbus ir
užklijuos 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 likus 15
min. iki egzamino pabaigos, gali išeiti iš egzamino patalpos, tačiau tik palikęs ant stalo savo užduoties
sąsiuvinį, kuriame užrašė savo vardą su pavarde, ir atsakymų lapą ir negali sugrįžti 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 egzamino užduoties sąsiuvinį; kandidatas,
nepasiėmęs savo egzamino užduoties sąsiuvinio per valandą po egzamino, galės jį paimti tik kitą dieną iš
egzamino centro administratoriaus.
Sąžiningo elgesio taisyklė
Kandidatas nenusirašinėja, klauso vykdytojo nurodymų, netrukdo kitiems, neįsineša į patalpą jokių
mobiliojo ryšio ir kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių, laikosi higienos normos
reikalavimų.
Kandidatas, nusižengęs šiai taisyklei, nutraukia užduoties atlikimą ir yra šalinamas iš egzamino
patalpos.
Linkime sėkmės!

