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EGZAMINO DATA
Pagrindinė sesija
2018 m. birželio 12 d.
9–13 val.
Pakartotinė sesija
2018 m. liepos 4 d.
13–17 val.
EGZAMINO MEDŽIAGA
kandidatui
 egzamino užduoties sąsiuvinis.
egzamino vykdytojui
 vokas su egzamino užduoties sąsiuviniais;
 egzamino vykdymo protokolas (iš duomenų perdavimo sistemos KELTAS);
 egzamino vykdymo reikalavimai.
egzamino vertinimo komisijai
 vertinimo instrukcija (iš duomenų perdavimo sistemos KELTAS);
 rašinio / teksto interpretacijos vertinimo lapai;
 kandidatų gautų taškų suvestinė (iš duomenų perdavimo sistemos KELTAS).
EGZAMINUI REIKALINGOS PRIEMONĖS
 kūrinių tekstai (knygose, antologijose), norminiai (rašybos, gramatinių formų) žodynai.
PRIEMONĖS, KURIOMIS GALI NAUDOTIS KANDIDATAI
 rašymo priemonės (juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), pieštukas);
 kūrinių tekstai (knygose, antologijose), norminiai (rašybos, gramatinių formų) žodynai.
8.45 val.
(12.45 val.)
8.45–9 val.
(12.45–13 val.)

Lentoje užrašytas egzamino pradžios ir pabaigos laikas.
Kandidatai sėdi nurodytose vietose.
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 užduoties sąsiuvinius.
Vykdytojas išdalija užduoties sąsiuvinius protokole įrašytiems kandidatams.
Vykdytojas nurodo kandidatams pasitikrinti, ar egzamino užduoties sąsiuviniuose nėra tuščių lapų ir
kito aiškiai matomo spausdinimo broko, paprašo užsirašyti vardus, pavardes ir mokyklos pavadinimą
išdalytuose švarraščiuose. Esant brokui, vykdytojas pakeičia egzamino dalies užduoties sąsiuvinį kitu.
Vykdytojas kandidatams perskaito dalyko brandos egzamino vykdymo reikalavimus, egzamino
trukmę.

9 val.
(13 val.)
9–13 val.
(13–17 val.)

Vykdytojas skelbia dalyko brandos egzamino pradžią.

12.30 val.
(16.30 val.)
12.45 val.
(16.45 val.)
13 val.
(17 val.)

Vykdytojas praneša kandidatams, kad iki brandos egzamino pabaigos liko 30 minučių.

Kandidatai atlieka užduotis.
9.30 val. (13.30 val.) vykdytojai ant kiekvienos nepanaudotos brandos egzamino užduoties užrašo
Nepanaudota. Vėlavimo, išėjimo, tvarkos pažeidimo, rašiklio keitimo atvejus vykdytojas fiksuoja
vykdymo protokole.
Po 11 val. (15 val.) kandidatai gali pasinaudoti knygose, antologijose esančiais kūrinių tekstais,
norminiais (rašybos, gramatinių formų) žodynais.
Kandidatai, atlikę užduotis ir vykdytojui atidavę užduoties sąsiuvinius, išleidžiami iš egzamino
patalpos.
Vykdytojas praneša kandidatams, kad iki brandos egzamino pabaigos liko 15 minučių, ir perspėja, kad
niekas negali išeiti iš patalpos iki egzamino pabaigos.
Vykdytojas praneša kandidatams, kad egzaminas baigėsi, paprašo juos užversti užduoties sąsiuvinius ir
likti savo vietose. Surenka kandidatų egzamino užduoties sąsiuvinius ir užpildo vykdymo protokolą.
Kandidatų egzamino užduoties sąsiuvinius, nepanaudotus užduoties sąsiuvinius, panaudotą voką
atiduoda vyresniajam egzamino vykdytojui.
Kandidatus išleidžia iš egzamino patalpos.

Pastabos:
1) reikalingas knygas į egzamino patalpas atneša vyresnysis vykdytojas iki 11 val. (15 val.); jose neturi būti
apžvalginių ar literatūros kritikos straipsnių;
2) skliaustuose nurodytas pakartotinės sesijos egzamino laikas.
o.s
.

