PATVIRTINTA
Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus
2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-115
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS VALSTYBINIS BRANDOS EGZAMINAS
EGZAMINO DATA
Pagrindinė sesija
2016 m. birželio 6 d.
9–13 val.
Pakartotinė sesija
2016 m. birželio 23 d.
9–13 val.
EGZAMINO MEDŽIAGA
kandidatui
 egzamino užduoties sąsiuvinis;
 atsakymų lapas (A3 formato);
egzamino vykdytojui
 vokas su egzamino užduoties sąsiuviniais, atsakymų lapais, kodų lapu ir tuščiu voku;
 egzamino vykdymo protokolas (2 egz.);
 egzamino vykdymo reikalavimai.
EGZAMINUI REIKALINGOS PRIEMONĖS
 ne mažiau kaip vienas dabartinės lietuvių kalbos žodynas grupės keturiolikai kandidatų;
 ne mažiau kaip vienas dvikalbis žodynas mokyklų tautinės mažumos mokomąja kalba trims grupės
kandidatams.
PRIEMONĖS, KURIOMIS GALI NAUDOTIS KANDIDATAI
 rašymo priemonės (pieštukas, tamsiai mėlynai rašantis (-ys) rašiklis (-iai)), trintukas;
 dabartinės lietuvių kalbos žodynai ir dvikalbiai žodynai mokyklų tautinių mažumų mokomąja kalba
kandidatams.
EGZAMINO EIGA
8.45 val.
Lentoje užrašytas egzamino pradžios ir pabaigos laikas.
Kandidatai sėdi nurodytose vietose.
8.45–9 val.
Vykdytojas pakviečia pirmąjį vykdymo protokole įrašytą kandidatą patvirtinti, kad vokas su
egzamino užduoties sąsiuviniais nepažeistas (nėra kirpimo ar plėšimo žymių). Jeigu vokas
nepažeistas, kandidatas pasirašo egzamino vykdymo protokole nurodytoje vietoje, jei pažeistas,
kviečiamas vyresnysis vykdytojas.
Vykdytojas pažymėtoje vietoje prakerpa voką, išima 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
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 egzamino užduoties sąsiuvinį arba atsakymų lapą kitu, atsakymų lapo nurodytoje
vietoje užrašydamas kandidato skaitmeninį kodą.
Vykdytojas kandidatams perskaito dalyko brandos egzamino vykdymo reikalavimus, egzamino
trukmę. Kandidatai užrašo savo darbo vietos žymę nurodytoje vietoje ant užduoties sąsiuvinio
viršelio.
9 val.
Vykdytojas skelbia dalyko brandos egzamino pradžią.
9–13 val.
Kandidatai atlieka egzamino užduotis.
Prireikus žodyno kandidatas pakelia ranką ir, jei reikiamu žodynu nesinaudoja kitas grupės
kandidatas, vykdytojas jį atneša. Žodyną galima turėti ant suolo iki jo prireiks kitam grupės
kandidatui.
9.30 val. vykdytojai ant kiekvieno nepanaudoto atsakymų lapo ir kiekvienos nepanaudotos
brandos egzamino užduoties puslapio užrašo Nepanaudota. Vėlavimo, išėjimo, tvarkos
pažeidimo, rašiklio keitimo atvejus vykdytojas fiksuoja egzamino vykdymo protokole.
Kandidatai, atlikę užduotis ir vykdytojui atidavę užduočių sąsiuvinius, atsakymų lapus,
išleidžiami iš egzamino patalpos. Vykdytojas ant užduoties sąsiuvinio užrašo anksčiau išėjusio
kandidato vardą ir pavardę.
12.30 val.
Vykdytojas praneša kandidatams, kad iki brandos egzamino pabaigos liko 30 minučių.
12.45 val.
Vykdytojas praneša kandidatams, kad iki brandos egzamino pabaigos liko 15 minučių, ir
perspėja, kad niekas negali išeiti iš patalpos iki egzamino pabaigos.
13 val.
Vykdytojas praneša kandidatams, kad egzaminas baigėsi, paprašo juos užversti užduoties
sąsiuvinius, atsakymų lapus ir likti savo vietose. Surenka kandidatų egzamino atsakymų lapus,
užpildo egzamino protokolo abu egzempliorius. Į tuščią voką įdeda kandidatų atsakymų lapus,
egzamino vykdymo protokolo vieną egzempliorių, nepanaudotus užduoties sąsiuvinius,
nepanaudotus atsakymų lapus, kodų lapą, panaudotą voką ir užklijuoja. Kandidatus išleidžia iš
egzamino patalpos. Kandidatai išsineša savo užduoties sąsiuvinius.

Pastabos:
1) ant stalo prie žodynų turi būti gerai matomos kortelės su užrašais: prie dabartinės lietuvių kalbos žodynų turi
būti užrašyta „Dabartinės lietuvių kalbos žodynai“, prie dvikalbių žodynų turi būti užrašyta „Dvikalbiai žodynai“;
2) kandidatai, iš egzamino išėję anksčiau, per vieną valandą po egzamino pabaigos gali atsiimti užduoties
sąsiuvinius iš dalyko egzamino centro administratoriaus.

