
Brandos egzaminai

2023 metai



Egzaminų pasirinkimas

• Mokinys brandos atestatui gauti privalo 

išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą

ir dar vieno dalyko (jei nuo jo nėra atleistas) brandos 

egzaminą ar brandos darbą;

• Be lietuvių kalbos egzamino, galima rinktis ir 

laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos 

egzaminus ir brandos darbą;

• Viso būtina išlaikyti 2 egzaminus;

• Galima laikyti 7 + brandos darbas.



Brandos egzaminai ir tipai

• Yra 2 tipų brandos egzaminai:

– Valstybiniai:

• Lietuvių kalbos ir literatūros;

• Užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių).

• Biologijos;

• Chemijos;

• Fizikos;

• Informacinių technologijų;

• Istorijos;

• Matematikos;

• Geografijos.



Brandos egzaminai ir tipai

– Mokykliniai:

• Lietuvių kalbos ir literatūros;

• Menų (pagal mokymosi programą);

• Technologijų (pagal mokymosi programą);

• Muzikologijos;

• Brandos darbas (individualaus plano dalyko).



• Turi būti išlaikyti:
– lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis

egzaminas;

– matematikos valstybinis egzaminas stojant į 

universitetines ir kolegines studijas (išskyrus menų 

studijas);

– laisvai pasirenkamas valstybinis brandos 

egzaminas.

Egzaminų reikalavimai (stojant į aukštąsias mokyklas, 

valstybės finansuojamas studijų vietas)

Stojant į valstybės nefinansuojamas 

studijų vietas: vienas valstybinis 

brandos egzaminas.



Egzaminų reikalavimai (stojant į aukštąsias mokyklas, 

valstybės finansuojamas studijų vietas)
Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis 

vidurkis :

• Stojant į universitetines studijas – ne mažesnis nei 7;

• Stojant į kolegines studijas – ne mažesnis nei 6;
1. lietuvių kalba ir literatūra; 

2. užsienio kalba; 

3. matematika; 

4. istorija arba geografija; 

5. biologija arba fizika, arba chemija; 

6. meninio ugdymo srities dalykas arba 

technologijų programos krypties dalykas; 

7. bendroji kūno kultūra. 



Prašymai
• Prašymai dėl egzaminų pasirinkimo 

pateikiami iki  lapkričio 18 d. 
– (suvesti ir surinkti parašus iki lapkričio 24 d.)

– rugsėjo 25 d. (brandos darbas, menų ir technologijų egzaminas) 

– Prašyme nurodomi:
– Pasirinkti egzaminai ir tipai;

– Sutikimas dėl duomenų tvarkymo ir kt.

• Prašymus atiduoti auklėtojams (su metiniais 3 kl. 

pažymiais ir lygiais);

• Su prašymu pateikiama asmens                                          

dokumento kopija (iš abiejų pusių).

• Pasirinkto egzamino ir jo tipo keisti 

negalima.



Brandos egzaminai

– Egzaminus leidžiama laikyti:

• Lietuvių (gimtosios) kalbos – išlaikius įskaitą ir turint 

patenkinamą metinį įvertinimą;

• Kitų dalykų, kuriuos mokėsi pagali individualų planą, 

turint patenkinamą metinį įvertinimą.

• Kitų dalykų, kurių nesimokė.







Atleidimas nuo egzaminų

– Atleidžiama:

– Iki lapkrčio 24 d. pateikus prašymą ir medicininę 

pažymą, atleidimo terminas „nuolat“;

– Iki egzamino dienos pateikus prašymą ir medicininę 

pažymą ir atleidimo terminas baigiasi po pakartotinės 

sesijos datos laiko;

– Pasirinkę laikyti užsienio kalbos egzaminą ir  iki 

balandžio 7 d. pateikę tarptautinio užsienio kalbos 

egzamino (vertinimas ne žemesnis kaip B1) išlaikymo 

dokumentą ir prašymą.

– Susirgus sesijos metu ar turint izoliuotis. 

– Reikia pranešti ne vėliau kaip kitą 

dieną po egzamino. Pateikti prašymą ir 

pažymą.



Atleidimas nuo egzaminų

– Atleidžiama:

• Dėl lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar 

karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas 

nedarbingumo pažymėjimas.

– Galima prašyti ne atleisti, o atidėti egzaminą ir pakartotinėje 

sesijoje laikyti atskiroje patalpoje. 

• Turint vidutinį, žymų, labai žymų ar gilų klausos 

sutrikimą, gali būti atleidžiama nuo užsienio kalbos 

kalbėjimo ir klausymo dalių.



Egzamino atidėjimas

– Egzaminas atidedamas pakartotinei sesijai:

• Dėl pareigos izoliuotis ar kitų svarbių priežasčių 

(pateikus paaiškinantį dokumentą) negalinčiam laikyti 

pagrindinės sesijos metu;

• Susirgusiam prieš egzaminą arba jo nebaigus dėl 

sveikatos sutrikimo pagrindinės sesijos metu (pateikus 

prašymą dėl egzamino atidėjimo ar nevertinimo ir medicininę pažymą ne 

vėliau kaip diena po egzamino);

• Technologijų ir menų egzaminai, 

brandos darbas 

neatidedami.



Reikalavimai kandidatams
– Į egzamino centrą atvykti iki 8.00 val. (vykimas 

derinamas su lydinčiu mokytoju);

– Privalu turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą 

(asmens kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas);

– įsinešti tik dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje 

nurodytas priemones, apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones), geriamojo vandens ir 

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba vairuotojo 

pažymėjimą, kuris brandos egzamino metu gali būti 

padėtas ant suolo / stalo. 

– Į egzamino patalpą 

negalima neštis pašalinių daiktų 

(telefonų, išmaniųjų laikrodžių ir kt.);



Reikalavimai kandidatams
– Pavėlavus ne daugiau nei 30 min.,                          

leidžiama laikyti, bet laikas                                      

nepratęsiamas;

– Pavėlavus į užsienio kalbos egzamino 

(kalbėjimo dalies) daugiau

nei 15 min., šios egzamino dalies                                  

nelaiko.



Reikalavimai kandidatams
– Klauso ir vykdo visus vykdytojų nurodymus;

– Turėti juodus rašiklius ir kitas instrukcijoje 

leistinas priemones;

– Nesinaudoti korektūros priemonėmis, atsakymų 

lapuose nerašyti su užduotimi nesusijusio teksto, 

piešinių;

– Iš egzamino patalpos galima išeiti ne ilgiau kaip 

5 min., lydint vykdytojui;

– Atsakymų lapas paliekamas, užduočių sąsiuvinis 

pasiimamas (išbuvus iki egzamino pabaigos);

– Išėjus ankščiau, užduočių 

sąsiuvinius reikia palikti ir galima 

pasiimti per valandą po egzamino;



Reikalavimai kandidatams

– Šalinama iš egzamino:

• Už trukdymą;

• Nusirašinėjimą;

• Mobiliojo ryšio ir kitų informacijos perdavimo ir 

priėmimo priemonių įsinešimą į patalpą;

• Vykdytojo nurodymų nevykdymą.



Egzaminų rezultatai

– Valstybinių egzaminų rezultatai – vėliausiai iki 

liepos 12 d. (2023 m. dar nepaskelbta);

– Mokyklinių egzaminų:

• Lietuvių (gimtosios) – per 13 darbo dienų;

• Muzikologijos – per 8 darbo dienas;

• Pakartotinės sesijos – per 4 (lietuvių kalbos ir 

literatūros) darbo dienas;

– Apeliacijas galima pateikti 

direktorei – per 2 darbo dienas

nuo rezultatų paskelbimo 
(pakartotinės – 1 dieną).

• Apeliacijų rezultatai iki liepos 20 d.



I. LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITA

•Lietuvių k. įskaitą laiko visi mokiniai;

•Mokinys iki įskaitos atleistas nuo brandos 

egzaminų dėl ligos, įskaitos nelaiko;

•Nelaiko turintis klausos sutrikimą.
❑Su mokytojais pasirenkamos įskaitų temos; 

❑Įskaitos rezultatai paskelbiami ne vėliau kaip 

gegužės 23 d.;

❑Vertinimo pakeitimai nenagrinėjami;

❑Nelaikę dėl pateisinamos priežasties arba 

neišlaikę, gali laikyti dar kartą, mokyklos 

nustatytą dieną, bet ne vėliau kaip iki 

balandžio 25 d.;

❑Numatoma balandžio 20 d.

Planuojama įskaita mokykloje kovo 27 – 31 dienomis. 


