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Informacija apie:

• Vykdymo patalpoje naudojamų kompiuterių  
paruošimą; 

• Naudojimąsi elektronine chrestomatija.



Egzamino vykdymo patalpoje 
naudojamų kompiuterių  paruošimas

• Egzamino metu galima naudotis:

a) stacionariais kompiuteriais,

b) nešiojamaisiais kompiuteriais,

c) planšetais.

• Visi įrenginiai turi būti atjungti nuo interneto 
tinklo.

• Kompiuteriai turi  būti paruošti ne vėliau kaip 
likus iki egzamino 12 val.



Kur yra kompiuteris egzamino 
vykdymo metu

• Nešiojamąjį kompiuterį galima atnešti ir padėti 
kandidatui ant stalo.

• Naudojant stacionarųjį kompiuterį, laukiama, 
kol kandidatas ateis prie stalo, ant kurio jis 
pastatytas, ir atsisės.



Informacija kandidatams apie 
naudojimąsi elektronine 

chrestomatija



Koks reglamentuotas lietuvių kalbos ir 
literatūros brandos egzamino  

vykdymo laikas
• Valstybinis lietuvių kalbos ir literatūros brandos 

egzaminas trunka 4 val.

• Mokyklinis lietuvių kalbos ir literatūros brandos 
egzaminas – 3,5 val.

• Kandidatai į egzamino vykdymo patalpą 
įleidžiami nuo 8.30 val.

• Savo vietose jie sėdi 8. 45 min.



Kaip rekomenduojame užtikrinti 
sklandų  egzamino vykdymą

Vertėtų 

• apsiauti kitiems netrukdančia, t.y. nekaukšinčia 
avalyne;

• nepamiršti palikti telefonų centro 
administratoriaus nurodytoje vietoje;

• rašyti aiškiai ir ryškiai rašančiu juodu tušinuku ir 
taip užsitikrinti kopijų kokybę;



• pasverti, ar tikrai reikia naudotis 
suskaitmenintais šaltiniais: naudojimasis jais –
kandidato teisė, bet ne pareiga;

• pagalvoti, kada ir kiek laiko jais naudositės, 
kad suteiktumėte tą galimybę sau ir kitiems.



Kaip sudaryta elektroninė 
chrestomatija brandos egzaminui

• Joje yra privalomų programos autorių tekstai, 
esantys LLTI sudarytoje el. chrestomatijoje;

• Pateikiami būtent joje esantys visuotinės 
literatūros autorių kūrinių vertimai;

• Kai kurių didžiųjų kūrinių yra pateikiamos 
ištraukos.



Kaip naudotis elektronine 
chrestomatija

• Kompiuterio lange Jūs matysite:

• ARBA



• Kiekvienam programos autoriui yra skirtas 
atskiras aplankas, kurio pavadinimas yra 
autoriaus vardas ir pavardė.

• Pavyzdžiui,



• Kiekviename aplanke yra pateikti kūriniai pdf
formatu. 



• Mokiniai, naudodamiesi pateiktu programos 
autorių kūrinių turiniu,

paspaudę pelės kairįjį klavišą ant nurodyto 
kūrinio pavadinimo

gali pamatyti kūrinio tekstą. 



• Iš šio teksto mokiniai gali išeiti, paspaudę 
rodyklę ekrano kairiajame kampe viršuje.



Linkime sėkmės!


