
ATMINTINĖ 

Abiturientui vykstant į egzaminą 

 

 Turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

 Turėti juodai rašantį rašiklį. (rekomenduojama turėti kelis) 

 Turėti gydytojo pažymą, jeigu yra alerginė sloga ar reikia su savimi turėti paskirtų vaistų.  

 Rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones). Kandidatai apsaugos priemonėmis (veido kaukės, 

respiratoriai, pirštinės ir kt.) rūpinasi asmeniškai.  

 Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino metu naudojantis žodynais, planšetėmis ar kompiuteriais 

rekomenduojame naudoti pirštinės (kandidatai pasirūpina) asmeniškai. 

 Būtina atvykti 30 min prieš nurodytą egzamino laiką. Atvykus informuoti klasės auklėtoją. Jei 

neatvyksite privalote informuoti klasės auklėtoją.  

 Leidžiama į egzamino patalpą įsinešti geriamojo vandens  (asmeninę stiklinaitę, buteliuką ar kt.) 

prašoma nuo vandens buteliuko nuimti užrašus ar etiketes. Galima turėti buteliuką vandens – be 

etiketės. 

 Įėjus į mokyklą, kurioje laikomas egzaminas, daiktus (pvz. mobilųjį telefoną) palikti tam skirtoje 

vietoje.  

 Vykdyti budinčiųjų ir vykdytojų nurodymus. 

 Egzamino vykdytojai jus pakvies į egzamino/pasiruošimo patalpą. 

 Į Užsienio kalbų kalbėjimo dalies egzaminą atvykti ne anksčiau kaip likus 30 min. iki savo 

numatyto klabėjimo laiko pagal protokolą. Pasiruošimo patalpoje kandidatai negali bendrauti 

tarpusavyje ir turi laikytis tvarkos. Pasiruošimo patalpoje 5 min yra skiriamos užduočių 

pateikimui, 15 min – pasiruošimui monologui ir dialogui. Įėjus į egzamino patalpą turite 

pasisveikinti (angliškai). Negalima sakyti savo vardo ir pavardės. Pradėti monologą ir dialogą 

galėsite tik pokalbį palaikančiajam vertintojui leidus. Monologas trunka 3-4 min. Jį pradeda 

pirmasis (1) kandidatas, o po to kalba antrasis (2). Bendras dialogas trunka 4-5 min. Iš egzamino 

patalpos išeiti galima tik pokalbį palaikančiajam vertintojui leidus. Padėkoti ir mandagiai 

atsisveikinti (angliškai). Pavėlavus į egzamino pasiruošimo dalį, jums bus leidžiama atsakinėti 

nesiruošus. Pavėlavus daugiau kaip 20 min., egzamino klabėjimo dalies laikyti negalėsite.  

 Jeigu anksčiau baigsite egzaminą (rašymo dalis) mokiniai padeda savo užduoties sąsiuvinį ant 

stalo ir išeina. Pasibaigus oficialiam egzamino laikui per vieną valandą galima sugrįžti į patalpą, 



kurioje laikė egzaminą ir nuo savo suolo pasiimti užduotį, išskyrus, jeigu egzaminas yra pratęstas 

dėl specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. Tada siūloma klausti centro administratoriaus kada 

galėsite pasiimti savo užduoties sąsiuvinį.  

 

Linkime Jums  SĖKMĖS. 


