
2019 metai 



Lietuvių kalba ir literatūra 

(privaloma) 
 

2019 m. balandžio 18 d. 

 
 



VALSTYBINIAI MOKYKLINIAI 

PRIVALOMAS Lietuvių kalba ir literatūra (2019-06-01)  

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis (2019 

m. balandžio 24-26 d.) 

Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir 

rašymo dalys (2019-05-11) 

Matematikos (2019-06-14) 

Chemijos (2019-05-28) 

Istorijos (2019-06-18) 

Informacinių technologijų (2019-05-30) 

Biologijos (2019-06-04) 

Fizikos (2019-06-10) 

Geografijos (2019-06-20) 

Gimtosios kalbos (rusų) I dalis  

(2019-05-14)* 

Gimtosios kalbos (rusų) II, III dalys  

(2019-05-22)* 

Dailė  

(Nuo 2018-10-01 iki 2019-04-01) 

Technologijų  

(Nuo 2018-10-01 iki 2019-04-01) 

Brandos darbas  

(Nuo 2018-10-01 iki 2019-04-01) 

 

*Gimtosios kalbos (rusų) egzaminas pasirenkamas 



VISŲ EGZAMINŲ PRADŽIA 

9 VAL. 

 

RAŠYTI TIK JUODU 

RAŠIKLIU! 



 

 Be lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, galima 

pasirinkti laikyti ne daugiau kaip 6  dalykų 

brandos egzaminus. Technologijų, menų brandos 

egzaminus galima rinktis tiems, kurie mokosi 

pagal pasirinkto meninio ugdymo dalyko 

programą. 



Mokiniui, turinčiam patenkinamą to dalyko, 

kurio egzaminą ruošiasi laikyti, įvertinimą ir 

išlaikytą įskaitą (kalbų), leidžiama laikyti 

brandos egzaminą. 

 

 



 Mokinys gali būti atleistas nuo brandos 
egzaminų, jeigu iki 2018 spalio 24 d. mokyklos 
direktoriui pateikė prašymą atleisti nuo 
egzaminų ir medicininę pažymą su ligos 
pavadinimu, kuri yra ligų, galinčių būti pagrindu 
atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąraše. 

 Mokiniui, negalinčiam dalyvauti egzamine dėl 
ligos, mokyklos direktorių informuoti ne vėliau 
kaip kitą darbo dieną po dalyko brandos 
egzamino ir pristatyti medicinę pažymą. 



 Atvykus į egzaminą privaloma turėti asmens tapatybę 
patvirtinantį  dokumentą 

 Su savimi galima turėti tik vykdymo instrukcijoje nurodytas 
priemones 

 Pavėlavusiems į egzaminą, užduoties atlikimo laikas 
nepratęsiamas 

 Klausyti vykdytojo nurodymų, užduotis atlikti 
savarankiškai, nesikalbėti tarpusavyje, netrukdyti kitiems 

 Vykdytojas nutraukia užduoties atlikimą ir šalina iš 
egzamino patalpos už trukdymą, nusirašinėjimą, mobiliojo 
ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių 
įsinešimą į patalpą ir vykdytojo nurodymų nevykdymą 



- Išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros brandos 

egzaminą 

- Išlaikyti vieną iš pasirinktų dalykų brandos 

egzaminą 

- Turėti visus teigiamus metinius įvertinimus 



Laikyti menų, technologijų 

egzaminus ir rengti brandos 

darbą – iki rugsėjo 21 d. 

Laikyti kitus egzaminus - iki 

spalio 19d. 


