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BRANDOS EGZAMINAI 
•  valstybiniai ir mokykliniai :lietuvių kalbos; 

•  tik valstybiniai: biologijos, chemijos, fizikos, istorijos, 
geografijos, informacinių technologijų, matematikos, 
užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos 
egzaminai; 

•  tik mokykliniai:dailės, muzikos, muzikologijos ir 
technologijų brandos egzaminai. 



BRANDOS ATESTATAS 

 
• reikia išlaikyti : privalomąjį lietuvių kalbos ir dar vieno dalyko 
brandos egzaminą.  
 

 
 
 
 
Pastaba: mokiniams, pretenduojantiems į valstybės 
finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose, teks 
išlaikyti ne mažiau kaip tris egzaminus.  
* Technologijų brandos egzaminą gali rinktis tik tas mokinys, 
kuris mokosi pagal to dalyko programą. 
 

 
 
 
 
 
Iš viso abiturientas gali laikyti ne daugiau kaip 6 egzaminus. 



PRAŠYMAS 
•  Prašyme turi būti nurodomi pasirinkti egzaminai, 

egzaminų tipai, I-ojo semestro įvertinimai, pareiškiamas 
sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo, brandos 
egzaminų organizavimo, pritaikymo, vykdymo, 
vertinimo, mokymosi rezultatų sutikrinimo stojimo į 
kitas mokyklas tikslais. 

• Prašymą laikyti dalykų brandos 
egzaminus kandidatas teikia gimnazijos 
direktoriui iki kovo 1 dienos. 



PRAŠYMAS 
• www.tamo.lt 
• ð Prisijungti 
• ðEgzaminų pasirinkimas  
• ðužpildyti 
• ðatspausdinti 
• ðpasirašyti  
• ð atnešti klasės vadovui 



LEIDIMAS LAIKYTI 

• • • 

• Individualaus ugdymo plano lietuvių kalbos (gimtosios) brandos egzaminą - 
turinčiam patenkinamą metinį įvertinimą ir išlaikytą įskaitą. 

• Individualaus ugdymo plano užsienio kalbos brandos egzaminą turinčiam 
patenkinamą metinį įvertinimą ir išlaikytą įskaitą. 
 
• Kito individualaus ugdymo plano dalyko brandos egzaminą - turinčiam 
patenkinamą metinį įvertinimą. 

• Ne individualaus ugdymo plano dalyko brandos egzaminą. 



SVARBU 

Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo 
vėliau keisti neleidžiama. 



BRANDOS EGZAMINŲ SESIJOS 

• Pagrindinė brandos egzaminų sesija vykdoma gegužės - 
birželio mėnesį. 

• Pakartotinė brandos egzaminų sesija vykdoma birželio - 
liepos mėnesį. 

Sesijos pradžia sutampa su pirmojo brandos egzamino, 
išskyrus technologijų mokyklinį brandos egzaminą, 
data(t.y.gegužės 5 diena) 



PAKARTOTINĖJE SESIJOJE EGZAMINUS 
GALI LAIKYTI  

 
 
 
• kandidatas, kuriam pagrindinės sesijos dalyko egzaminas (jo dalis) buvo 
atidėtas; 

• susirgęs pagrindinės sesijos metu mokinys, gavęs Nacionalinio egzaminų 
centro direktoriaus leidimą vietoj atidėto valstybinio lietuvių kalbos 
(gimtosios) brandos egzamino laikyti mokyklinį brandos egzaminą; 

• mokinys, gavęs nepatenkinamą lietuvių kalbos (gimtosios) brandos 
egzamino įvertinimą pagrindinės sesijos metu, laiko mokyklinį to dalyko 
brandos egzaminą. 



ATLEISTAS NUO EGZAMINŲ GALI BŪTI, 
JEI 

• • 

 
 
 
 
 
• Iki kovo 1 dienos mokyklos direktoriui pateikė prašymą atleisti nuo egzaminų ir 
medicininę pažymą su ligos pavadinimu ir įrašu ,,nuolat; 
 
• Iki einamųjų metų egzaminų tvarkaraštyje nustatytos pasirinkto egzamino dienos 
mokyklos direktoriui pateikė prašymą atleisti nuo egzaminų ir pažymą su ligos 
pavadinimu. 

• Iki kovo 1 dienos yra pasirinkę laikyti užsienio kalbos valstybinį brandos egzaminą ir iki 
pirmojo brandos egzamino mokyklos direktoriui pateikė tarptautinį užsienio kalbos 
egzamino , kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne 
žemesnis kaip B2 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo egzamino. 



TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ 
EGZAMINŲ ĮSKAITYMAS 
•  Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų, kurių įvertinimai įskaitomi 

vietoj valstybinių užsienio kalbų egzaminų, sąrašas pateikiamas 
www.smm.lt 

•  Įvertinimai įskaitomi tų egzaminų, kurie išlaikyti ne žemesniu kaip 
B2 lygiu. 

•  Jei išlaikyti ir valstybinis, ir tarptautinis egzaminas, stojant imamas 
tas egzamino įvertinimas, kuris yra palankesnis stojančiajam; 



• • 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atleisti nuo brandos egzaminų mokiniai negali laikyti pasirinktų 
brandos egzaminų. 
 
Brandos egzaminų sesijos metu kandidatui susirgus, jis pats arba jo 
artimieji turi apie tai pranešti mokyklos direktoriui ne vėliau kaip kitą 
darbo dieną po dalyko egzamino. Pagal pateiktą prašymą ir GKK pažymą 
mokinys atleidžiamas nuo nelaikytų brandos egzaminų. 
 
Technologijų brandos egzaminas neatidedamas 
 
 
 
 



APELIACIJOS 
 
 
 
Kandidatai pagrindinės sesijos apeliacijas mokyklos direktoriui gali 
pateikti per tris darbo dienas, pakartotinės sesijos - per vieną darbo 
dieną po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai. 
 
Apeliacijos dėl technologijų mokyklinio egzamino rezultatų 
neteikiamos. 



REIKALAVIMAI KANDIDATAMS 

• Pasakinėjantys, besistengiantys gauti neleistinos pagalbos, 
besinaudojantys draudžiamomis priemonėmis, nevykdantys brandos 
egzamino vykdytojo nurodymų ar kitaip egzamino vykdymo tvarką 
pažeidžiantys kandidatai šalinami iš dalyko brandos egzamino vykdymo 
patalpos. 

• Kandidatams, išskyrus rašymo (pieštukus, tamsiai mėlyna spalva 
rašančius rašiklius) ir dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje 
nurodytas priemones, draudžiama į brandos egzamino patalpą įsinešti 
asmeninių daiktų (pvz. mobilųjį telefoną). Asmeniniai daiktai paliekami 
nurodytoje patalpoje. 



Egzaminai gali išmokyti daugiau negu 
manome (Robert Berent) 



Ačiū už dėmesį. 


