
 

  Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 
               

2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaita  

(kovo 25-26 d.) 

I 

1. 2013 m. įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindin io 

ugdymo pasiekimų tvarkaraštis . 

2. Kalbų įskaitų nuostatai. 

3. 2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos temos 

(potemės). 

II 

1. 2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa: 

  - Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa;  

  - Viešojo kalbėjimo vertin imo kriterijai (1 priedas); 

  - Viešojo kalbėjimo vertin imo normos (2 priedas). 

III 

1. 2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymo 

instrukcija (laikas, patalpa, medžiaga, priemonės, eiga). 

***** 

2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas  

 

Pagrindinė sesija (valstybinis ir mokyklinis) – birželio 3 

d. 9.00 val. 

Pakartotinė sesija (valstybinis) – birželio 21 d. 9.00 val.  

I 

1. Privalomi literatūros kurso ir konteksto autoriai 

valstybiniam ir mokyklin iam brandos egzaminui. 

2. 2013 m. b randos egzaminų organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašas . 

II 

1. 2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio ir 

valstybinio egzamino užduoties vertinimo instrukcijos : 

  - 2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos 

egzamino vykdymo instrukcija;  

  - 2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros mokyklin io brandos 

egzamino vykdymo instrukcija . 

 

Egzaminai 2013 

      Gimtosios kalbos pagrindai 

       dal yk as i nfo@ gmai l . com  

           i nfo pa gri n dai @gm ai l .co m  

        

Spe cialus  le id inys  

2013 m.  vasaris (Nr . 6)  
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III 

1. 2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio ir 

valstybinio brandos egzamino pavyzdinės užduotys . 

2. 2013 m. pavyzd inės valstybinių brandos egzaminų 

užduotys . 

IV 

1. 2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio ir 

valstybinio brandos užduoties pobūdis, apimt is, kriteriniai 

lygiai, vertin imas ir proporcijos, rašinių temų formuluotės . 

V 

1. 2013 m. b randos egzamino kriterinio vert inimo nuostatai: 

  - Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino kriterin io 

vertinimo nuostatai;  

  - Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino 

mokin ių pasiekimų lygių aprašas . 

   - Dėl lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos  

egzamino užduoties vertinimo instrukcijos pakeit imo . 

VI 

1. Atmintinė 2013 m. laidos abiturientams: egzaminų 

pasirinkimas, jų rezultatų skelbimas, 2013 m. priėmimo į 

aukštąsias ir kt. mokyklas tvarka. 

2. 2014 m. p riėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka. 
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