
	  

	  

 
 

KO REIKIA 
EGZAMINUI? 

Leidinys,	  padėsiantis	  paruošti	  ir	  pasiruošti	  egzaminui	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Net	  15	  %	  geresni	  brandos	  egzaminų	  rezultatai!	  
	  
Parengė	  Vilniaus	  Vytauto	  Didžiojo	  gimnazijos	  
biologijos	  mokytoja	  Violeta	  Kundrotienė.	  
	  

	  
„Egzaminatorius.lt“	  -‐	  šiuolaikiška,	  efektyvi	  ir	  
patikima	  internetinė	  sistema,	  padėsianti	  
mokiniams	  ruoštis,	  o	  mokytojui	  ruošti	  brandos	  
egzaminams.	  
	  
Konspektai	  ir	  sąvokos,	  įvairaus	  sudėtingumo	  
užduotys,	  vaizdinė	  medžiaga	  ir	  mokymosi	  
rekomendacijos	  –	  čia	  rasi	  viską,	  kas	  padės	  
pasiekti	  dar	  geresnių	  rezultatų	  per	  egzaminus.	  
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Reklama 

	  

Istorija 
ü Pagal	  egzamino	  programą	  

sukurtos	  67	  temos.	  

ü 127	  gausiai	  vizualizuoti	  teorijos	  
konspektai.	  

ü 1629	  užduotys,	  tikrinančios	  pagrindines	  
žinias	  ir	  gebėjimus,	  nurodytus	  
egzamino	  programoje.	  

ü Paaiškintos	  pagrindinės	  sąvokos,	  
privalomos	  žinoti	  datos	  ir	  asmenybės.	  

ü Užduotyse	  ir	  konspektuose	  pateikiami	  
virš	  60	  žemėlapių	  ir	  daugiau	  nei	  300	  kitų	  
šaltinių:	  karikatūrų,	  rašytinių	  tekstų.	  

Lietuvių kalba ir 
literatūra 
ü 14	  temų,	  išdėstytų	  chronologiniu	  

principu,	  kurios	  apima	  32	  privalomuosius	  
autorius.	  

ü Išanalizuoti	  laikotarpiui	  priskirtų	  autorių	  
kūriniai.	  

ü Mokantis	  apie	  kiekvieną	  autorių,	  
skiriama	  viena	  dvi	  užduotys,	  
padėsiančios	  praktiškai	  prisiminti	  rašinio	  
dėstymo	  pastraipas.	  

ü 11	  temų,	  tikrinančių	  kalbos	  vartojimo	  ir	  
raiškos	  reikalavimus.	  

	  

 Biologija 
ü Pagal	  egzamino	  programą	  	  

sukurtos	  72	  temos.	  

ü 184	  gausiai	  vizualizuoti	  teorijos	  
konspektai.	  

ü 1772	  užduotys,	  tikrinančios	  pagrindines	  
žinias	  ir	  gebėjimus,	  nurodytus	  egzamino	  
programoje.	  

ü Išsamiai	  aprašyti	  pagal	  egzamino	  
programą	  privalomi	  14	  tiriamųjų	  darbų:	  
pateiktas	  kiekvieno	  tiriamojo	  darbo	  
tikslas,	  hipotezė,	  atlikimo	  eiga,	  
rezultatai,	  išvados,	  pateikiama	  nuorodų	  į	  
virtualius	  vaizdinius	  šaltinius,	  o	  užduotys	  
susijusios	  su	  tiriamaisiais	  darbais.	  

ü Paaiškintos	  pagrindinės	  sąvokos.	  

Matematika 
ü Pagal	  egzamino	  programą	  	  

	  sukurtos	  43	  temos.	  

ü 85	  vizualizuoti	  teorijos	  konspektai.	  
ü 1142	  užduotys,	  tikrinančios	  pagrindines	  

žinias	  ir	  gebėjimus,	  nurodytus	  egzamino	  
programoje.	  

ü Paaiškintos	  pagrindinės	  sąvokos,	  
pateiktos	  formulės	  ir	  žymenys.	  
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Biologijos brandos egzamino 
orientacinė užduoties struktūra 
Egzamino	  užduoties	  struktūra	   Apibūdinimas	  
I	  dalis	   Klausimai	  su	  pasirenkamaisiais	  atsakymais	  

(kai	  iš	  keturių	  vienas	  yra	  teisingas);	  
20	  klausimų	  

II	  dalis	   Trumpojo	  atsakymo	  klausimai	  (kai	  atsakymą	  
sudaro	  žodis,	  žodžių	  junginys,	  skaičius	  ar	  
raidė);	  
10	  klausimų	  

III	  dalis	   Struktūriniai	  klausimai	  (kai	  klausimą	  sudaro	  
keli	  smulkesni	  klausimai:	  tiek	  trumpi,	  tiek	  
išplėstiniai);	  
6–7	  klausimai	  

IV	  dalis	   Struktūriniai	  klausimai:	  
1	  –	  duomenims	  interpretuoti;	  
1	  –	  iš	  tiriamojo	  darbo	  

	  
Pagal	  biologijos	  brandos	  egzamino	  programą,	  patvirtintą	  Lietuvos	  Respublikos	  švietimo	  ir	  mokslo	  ministro	  2011	  m.	  liepos	  1	  d.	  
įsakymu	  Nr.	  V-‐1197.	  http://www.nec.lt/failai/2798_1.7_Biologijos_BE_programa.pdf	  
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Ką reikia žinoti ir gebėti, norint 
gerai išlaikyti egzaminą?  
Kaip	  tai	  realizuojama	  sistemoje	  „Egzaminatorius.lt“? 	  

Sukaupti daug biologinių žinių 
Nes	  tik	  daug	  žinant	  galima	  raiškiai	  reikšti	  savo	  mintis,	  tiksliai	  ir	  aiškiai	  atsakinėti	  į	  pateiktus	  
klausimus.	  Pritaikyti	  biologines	  žinias	  ir	  gebėjimus,	  modeliuojant	  paprasčiausius	  gyvosios	  
gamtos	  reiškinius	  ir	  procesus,	  pagrįsti	  savo	  požiūrį.	  Sistemoje	  „Egzaminatorius.lt“	  
pagrindinės	  žinios	  pateikiamos	  konspektuose.	  Ši	  mokomoji	  medžiaga	  yra	  trumpa,	  joje	  
sukaupta	  svarbiausia	  tos	  temos	  informacija.	  Svarbiausios	  sąvokos	  paryškintos,	  todėl	  
nesunku	  skaityti	  tekstą,	  lengvai	  galima	  įsidėmėti	  teksto	  esmę.	  Konspektai	  iliustruoti,	  
iliustracijos	  padeda	  suprasti	  biologinius	  reiškinius	  ir	  procesus.	  
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Žinoti pagrindines sąvokas 
Vieni	  iš	  tikrinamų	  gebėjimų	  egzamino	  metu	  yra	  žinios	  ir	  supratimas.	  Mokiniai	  turi	  žinoti	  
procesų,	  reiškinių	  ir	  objektų	  pavadinimus,	  pateikti	  2–3	  pavyzdžius.	  Įvardyti	  paveiksluose,	  
schemose,	  grafikuose	  ir	  diagramose	  pavaizduotus	  objektus	  bei	  procesus.	  Sąvokų	  žinojimas	  
leidžia	  ne	  tik	  atsakyti	  į	  klausimą,	  bet	  ir	  suprasti	  klausimo	  ar	  užduoties	  reikalavimą.	  Sistemoje	  
„Egzaminatorius.lt“	  pateikiama	  410	  sąvokų.	  	  
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Mokėti dirbti su įvairiomis iliustracijomis: realiomis 
ir schemiškomis 
Visose	  egzamino	  dalyse	  –	  ir	  teste,	  ir	  trumpųjų	  atsakymų	  klausimuose,	  ir	  struktūrinėse	  
užduotyse	  –	  yra	  pateikta	  įvairių	  iliustracijų,	  kurias	  reikia	  mokėti	  atpažinti,	  analizuoti	  ir	  
naudojantis	  jomis	  atsakyti	  į	  klausimus.	  Sistemoje	  „Egzaminatorius.lt“	  pateikta	  įvairių	  
iliustracijų	  –	  spalvotų,	  nespalvotų,	  realių	  ir	  schemiškų.	  Sprendžiant	  įvairias	  užduotis	  ir	  
nagrinėjant	  iliustracijas,	  išmokstama	  taikyti	  įgytas	  žinias,	  esant	  standartinėms	  situacijoms	  ir	  
sprendžiant	  probleminius	  klausimus.	  
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Mokėti analizuoti ir interpretuoti grafikuose, 
diagramose ar lentelėse pateiktą informaciją 
Daugelyje	  užduočių	  yra	  pateikti	  grafikai	  ir	  diagramos.	  Pagal	  egzaminų	  programą	  mokiniai	  turi	  
gebėti	  naudodami	  piešinį,	  schemą,	  diagramą	  ar	  grafiką	  paaiškinti	  reiškinius.	  Pritaikyti	  
grafikuose,	  schemose	  ir	  diagramose	  rastą	  informaciją	  probleminiams	  klausimams	  spręsti.	  
Sistemoje	  „Egzaminatorius.lt“	  yra	  daug	  užduočių,	  ugdančių	  šiuos	  gebėjimus.	  
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Mokėti suplanuoti ir atlikti 14 tiriamųjų darbų, 
analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus 
	  Mokiniai	  turi	  gebėti	  taikyti	  turimas	  žinias	  ir	  spręsti	  problemas,	  šie	  gebėjimai	  patikrinami	  
pateikiant	  užduotis	  iš	  tiriamųjų	  darbų.	  Reikia	  mokėti	  formuluoti	  hipotezes,	  planuoti	  
tiriamuosius	  darbus,	  tinkamai	  pasirinkti	  tyrimo	  tipą	  ir	  priemones,	  gauti	  ir	  apdoroti	  tyrimo	  
rezultatus,	  mokėti	  suformuluoti	  duomenimis	  pagrįstas	  išvadas.	  Sistemoje	  
„Egzaminatorius.lt“	  yra	  kiekvieno	  tiriamojo	  darbo	  aprašas	  (tikslas,	  hipotezė,	  atlikimo	  eiga,	  
rezultatai,	  išvados),	  pateikiama	  nuorodų	  į	  virtualius	  vaizdinius	  šaltinius,	  o	  užduotys	  susijusios	  
su	  tiriamaisiais	  darbais.	  

Tiriamojo darbo aprašas 

	  

Nuorodos į virtualius vaizdinius šaltinius 
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Užduotys, susijusios su tiriamaisiais darbais 

	  

Mokėti atlikti užduotis, kuriose prašoma biologinius 
objektus, procesus ir reiškinius išdėstyti tam tikra 
nuoseklia seka 
	  Sistemoje	  „Egzaminatorius.lt“	  yra	  daug	  iliustruotų	  ir	  neiliustruotų	  užduočių,	  kurias	  
spręsdami	  mokiniai	  mokosi	  išdėstyti	  biologinius	  objektus,	  procesus	  ir	  reiškinius	  nuoseklia	  
seka.	  
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Mokėti apdoroti tyrimo metu gautus rezultatus, 
apskaičiuoti procentus, vidurkius, santykius 
Sistemoje	  „Egzaminatorius.lt“	  pateikiamos	  užduotys,	  ugdančios	  šiuos	  gebėjimus.	  

	  

Kaip teisingai atlikti skirtingas 
egzamino užduotis, kad surinktum 
kuo daugiau taškų?  
Užduočių	  atlikimo	  metodiniai	  patarimai	  

Nuo	  to,	  kaip	  dėmesingai	  perskaitoma	  egzamino	  užduočių	  sąlyga,	  labai	  priklauso	  galutinio	  
rezultato	  sėkmė.	  Užduoties	  klausimuose	  vartojami	  žodžiai	  turi	  konkrečią	  reikšmę,	  kurią	  
būtina	  žinoti,	  norint	  tinkamai	  atsakyti	  į	  klausimą:	  

• apibrėžkite	  –	  pateik	  tikslią	  sąvokos	  reikšmę	  arba	  jos	  apibrėžtį;	  
• išvardykite	  –	  nurodyk	  pavadinimus;	  
• apibūdinkite	  –	  aprašyk	  būdingiausius	  bruožus	  ir	  juos	  pagrįsk;	  
• apibendrinkite	  –	  pateik	  trumpą,	  suprantamą	  pačių	  svarbiausių	  dalykų	  paaiškinimą	  

nesileisdamas	  į	  detales	  ir	  pavyzdžius;	  
• paaiškinkite	  –	  pateik	  savo	  samprotavimų,	  kaip	  ir	  kodėl	  vyksta	  procesas;	  
• palyginkite	  –	  nurodyk	  skirtumus	  ir	  panašumus;	  
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• pasiūlykite	  –	  sugalvok	  ir	  pateik	  idėją;	  
• suskaičiuokite	  arba	  apskaičiuokite	  –	  nustatyk	  arba	  įvertink	  skaičiuodamas;	  
• pagrįskite	  –	  pateik	  argumentų,	  kurie	  paremtų	  arba	  patvirtintų	  tavo	  atsakymą.	  

	  

Klausimai su pasirenkamaisiais atsakymais  
Kai	  iš	  keturių	  vienas	  yra	  teisingas.	  

Kokios	  medžiagos	  yra	  pievagrybio	  ląstelių	  sienelėse?	  
A	  Celiuliozės.	  
B	  Chitino.	  
C	  Lignino.	  
D	  Mureino.	  

Kaip atlikti? 
• Atidžiai	  perskaityk	  sąlygą.	  
• Perskaityk	  visus	  atsakymo	  variantus.	  
• Atkreipk	  dėmesį	  į	  klausimo	  formuluotėje	  vartojamus	  žodžius,	  tokius	  kaip:	  

„neteisingas“,	  „nebūdinga“	  „nėra“	  arba,	  atvirkščiai:	  „teisingas“,	  „būdinga“,	  „yra“	  ir	  
pan.	  

• Pabandyk	  atsakyti	  į	  klausimą	  savarankiškai,	  pats	  suformuluodamas	  atsakymą,	  ir	  
pasitikrink,	  ar	  toks	  variantas	  yra.	  

• Atmesk	  variantus,	  kurie	  negali	  būti	  teisingi.	  
• Apgalvok	  variantus,	  dėl	  kurių	  abejoji.	  

Klausimai, kuriems reikia trumpo atsakymo 
Trumpojo	  atsakymo	  klausimai	  neturi	  atsakymų	  variantų.	  

Kaip	  vadinama	  liga,	  pasireiškianti	  insulino	  trūkumu	  ir	  padidėjusia	  gliukozės	  koncentracija	  
kraujyje?	  

Kaip atlikti? 
• Atsakant	  į	  tokio	  pobūdžio	  klausimus,	  svarbu	  turėti	  daug	  žinių.	  
• Svarbu	  mokėti	  analizuoti	  iliustracijas	  ir	  schemas,	  atlikti	  matematinius	  veiksmus	  

(apskaičiuoti	  vidurkius,	  procentus,	  santykius).	  
• Perskaitęs	  klausimą	  ar	  išnagrinėjęs	  pateiktas	  diagramas,	  grafikus,	  schemas,	  pateik	  

vieno	  žodžio,	  raidės	  ar	  skaičiaus	  atsakymą.	  
• Atsakymus	  formuluok	  aiškius,	  trumpus,	  konkrečius.	  
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Struktūrinių užduočių atlikimas 
Paveiksle	  schemiškai	  pavaizduotas	  chloroplastas,	  turintis	  vieną	  graną	  (tilakoidų	  sankaupą).	  
Dalis	  chloroplasto	  padidinta	  ir	  pavaizduota	  atskirai.	  

	  
1.	  Kokius	  du	  polisacharidus	  sintetina	  augalai?_________________________	  (2	  taškai)	  
2.	   Nurodykite	   vieną	   fotosintezės	   metu	   susidariusią	   medžiagą,	   kuri	   pernešama	   iš	  
chloroplasto,	  t.	  y.	  rodyklės	  A	  kryptimi._______________________________(1	  taškas)	  
3.	   Raidės	   B–E	   žymi	   keturias	   įvairių	   baltymų	   grupes.	   Kurioje	   grupėje	   yra	   baltymų,	   turinčių	  
chlorofilų?_____________________________________________________(1	  taškas)	  
4.	   Kurios	   grupės	   baltymai	   katalizuoja	   nuo	   šviesos	   nepriklausančias	   fotosintezės	  
reakcijas?_____________________________________________________(1	  taškas)	  
5.	  Palyginkite	  mitochondrijos	  ir	  chloroplasto	  vidinių	  membranų	  (chloroplastų	  vidinė	  
membrana	  paveiksle	  pažymėta	  raide	  V)	  išvaizdą	  ir	  apibūdinkite,	  kaip	  šie	  skirtumai	  susiję	  su	  
organelių	  veiklai	  svarbių	  fermentų	  
išsidėstymu.___________________________________________________(2	  taškai)	  

Kaip atlikti? 
• Kiekvieną	  klausimą	  skaityk	  labai	  atidžiai	  ir	  pasibrauk	  svarbiausius	  (raktinius)	  

žodžius.	  	  
• Nesubėk	  atsakyti	  į	  klausimą,	  kol	  dar	  neperskaitei	  jo	  iki	  galo.	  	  
• Negaišk	  per	  daug	  laiko	  prie	  vieno	  klausimo,	  jeigu	  įstrigai,	  tiesiog	  palik	  jį	  neatsakytą,	  

galėsi	  grįžti	  prie	  jo	  vėliau.	  
• Kartais	  gali	  įstrigti	  ties	  kuria	  nors	  viena	  klausimo	  dalimi.	  Pasižiūrėk,	  gal	  tolesnės	  to	  

klausimo	  dalys	  tau	  pasirodys	  lengvesnės.	  
• Rašyk	  tvarkingai	  ir	  trumpais	  sakiniais.	  Stenkis	  rašyti	  tiksliai	  ir	  į	  detales	  gilinkis	  tik	  

tiek,	  kiek	  to	  reikia.	  
• Schemas	  ir	  grafikus	  braižyk	  aiškius	  ir	  tvarkingus.	  
• Pasitikrink,	  ar	  atsakei	  į	  visus	  klausimus.	  
• Būtinai	  patikrink	  skaičiais	  įrašytus	  dydžius	  ir	  matavimo	  vienetus.	  
• Atkreipk	  dėmesį	  į	  paryškintas	  klausimuose	  sąvokas,	  jos	  yra	  svarbios.	  
• Atsakydamas	  į	  klausimą,	  remkis	  pateikta	  schema.	  
• Jeigu	  užduoties	  atsakymas	  vertinamas	  3	  balais,	  tai	  atsakymas	  turi	  būti	  išsamus	  ir	  

greičiausiai	  reikia	  nurodyti	  3–4	  svarbius	  dalykus.	  
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Struktūrinė užduotis – pagal pateiktus duomenis 
nubraižyti grafiką 
Pietų	  Amerikos	  Andų	  kalnuose	  5	  000	  m	  aukštyje	  gyvena	  žinduoliai	  lamos.	  Lentelėje	  pateikti	  
duomenys	  rodo	  deguonies	  parcialinio	  slėgio	  įtaką	  lamų	  ir	  ožkų,	  gyvenančių	  jūros	  lygyje,	  
hemoglobino	  prisotinimui	  deguonies.	  

Deguonies	  parcialinis	  slėgis	  
(mm	  Hg)	  

Hemoglobino	  prisotinimas	  deguonies	  (%)	  
Lamos	   Ožkos	  

0	   0	   0	  
20	   60	   15	  
40	   86	   55	  
60	   95	   80	  
80	   100	   94	  
100	   100	   100	  

1.	  Remdamiesi	  lentelės	  duomenimis,	  nubraižykite	  kreives,	  rodančias	  lamų	  ir	  ožkų	  
hemoglobino	  prisotinimo	  deguonies	  priklausomybę	  nuo	  deguonies	  parcialinio	  
slėgio._________________________________________________________(4	  taškai)	  

Kaip braižyti grafiką? 
• Grafikas	  turi	  užimti	  ne	  mažiau	  kaip	  70	  %	  braižyti	  skirto	  ploto.	  
• Tinkamai	  parink	  koordinačių	  ašis:	  ant	  X	  ašies	  atidėk	  eksperimentinio	  kintamojo	  

duomenis,	  o	  ant	  Y	  ašies	  –	  priklausomojo	  kintamojo.	  
• Prie	  koordinačių	  ašių	  būtinai	  nurodyk	  matavimo	  vienetus	  (reikia	  įvardyti	  ašis).	  
• Koordinačių	  ašis	  suskirstyk	  tolygiais	  intervalais.	  
• Tiksliai	  atidėk	  nurodytus	  taškus	  ir	  juos	  sujungęs	  nubraižyk	  kreives.	  
• Grafikus	  braižyk	  mėlynu	  rašikliu	  (ne	  pieštuku).	  

Struktūrinė užduotis – pagal pateiktus duomenis 
nubraižyti diagramą 
Lentelėje	  pateikti	  duomenys,	  gauti	  tiriant	  įvairių	  atmainų	  gumbelinių	  bakterijų	  ir	  skirtingo	  
azoto	  trąšų	  kiekio	  įtaką	  pupelėms.	  Augimas	  matuotas	  kiekvieno	  augalo	  žaliosios	  biomasės	  
prieaugiu	  gramais.	  

	  
Trąšų	  kiekis	  (kg/ha)	   Pupelių	  žalioji	  masė	  (g)	  

Be	  gumbelinių	  
bakterijų	  

Gumbelinių	  bakterijų	  
atmaina	  411	  

Gumbelinių	  bakterijų	  
atmaina	  1348	  

0	   7,0	   12,4	   9,7	  
20	   8,4	   7,7	   7,7	  
40	   9,4	   6,6	   8,0	  

1.	  Pavaizduokite	  lentelėje	  pateiktus	  duomenis	  stulpeline	  diagrama._______(3	  taškai)	  
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Kaip braižyti diagramą? 
• Diagrama	  turi	  užimti	  ne	  mažiau	  kaip	  70	  %	  braižyti	  skirto	  ploto.	  
• Tinkamai	  parink	  ir	  įvardyk	  koordinačių	  ašis.	  
• Koordinačių	  ašis	  suskirstyk	  tolygiais	  intervalais.	  
• Šalia	  diagramos	  nubraižyk	  legendą,	  kurioje	  pažymėk,	  ką	  vaizduoja	  atskiri	  diagramos	  

stulpeliai	  arba	  įvardijami	  stulpeliai.	  
• Skritulinės	  diagramos	  puikiai	  tinka	  duomenų	  interpretacijai,	  kai	  duomenis	  prašoma	  

pateikti	  arba	  jie	  yra	  pateikti	  procentais.	  

Struktūrinė užduotis, susijusi su grafiko 
nagrinėjimu ir duomenų analize 
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Kaip atlikti? 
• Atidžiai	  perskaityk	  užduotį	  ir	  išnagrinėk	  grafiką.	  
• Patikrink	  visus	  atidėtus	  taškus	  ir	  jų	  reikšmes.	  
• Patikrink	  padalų	  vertes.	  
• Grafikas	  vaizduoja	  dvi	  vertikalias	  skales,	  kuriose	  yra	  atidėti	  kreivių	  duomenys.	  

Atidžiai	  peržiūrėk,	  kurioje	  skalėje	  atidėti	  konkrečios	  kreivės	  taškai.	  
• Atsakydamas	  į	  klausimus,	  kai	  prašoma	  remtis	  grafiko	  duomenimis,	  nurodyk	  

konkrečius	  duomenis.	  Pvz.:	  gliukozės	  ir	  insulino	  koncentracija	  iki	  30	  bandymo	  
minutės	  didėjo.	  

• Nepamiršk,	  kad	  nagrinėjant	  grafiką	  prašoma	  ne	  tik	  nurodyti,	  remiantis	  grafiko	  
duomenimis,	  tam	  tikras	  tendencijas,	  bet	  ir	  paaiškinti,	  kaip	  ir	  kodėl	  keitėsi	  pateiktų	  
medžiagų	  koncentracija.	  

Klausimas, susidedantis iš dviejų dalių 
Klausimas.	  Nurodykite	  dvi	  dalis,	  iš	  kurių	  sudaryti	  paprasčiausi	  virusai.	  Kuri	  iš	  tų	  dalių,	  
patekusi	  į	  ląstelę,	  gali	  sukelti	  infekciją?_______________________________(2	  taškai)	  

Kaip atlikti? 
• Atidžiai	  perskaityk	  klausimą,	  atlikdamas	  užduotį,	  naudokis	  įgytomis	  žiniomis.	  
• Visiškai	  atsakyk	  į	  abi	  klausimo	  dalis,	  tik	  tada	  gausi	  2	  taškus.	  
• Jeigu	  nurodysi	  tik	  vieną	  viruso	  sandaros	  dalį,	  prarasi	  tašką,	  net	  jeigu	  į	  antrą	  klausimo	  

dalį	  atsakysi	  teisingai.	  
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Klausimas, kuriuo prašoma susieti objektus 
tarpusavyje. 

	  

Kaip atlikti? 
• Atidžiai	  perskaityk	  klausimą.	  	  
• Atsakydamas	  remkis	  iliustracija	  ir	  turimomis	  žiniomis.	  
• Tašką	  gausi	  įvardijęs	  kraujagysles.	  
• Tašką	  gausi	  kraujagyslės	  sandarą	  susiejęs	  su	  funkcija,	  jeigu	  parašysi	  tik	  sandaros	  

ypatybes	  arba	  tik	  funkcijas,	  3	  taškus	  prarasi.	  
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Klausimas, kuriuo prašoma nurodyti du skirtingus 
dalykus. 

	  

Kaip atlikti? 
• Atidžiai	  perskaityk	  klausimą.	  
• Pasibrauk	  raktinius	  žodžius.	  
• Išnagrinėk	  lentelėje	  pateiktus	  duomenis.	  
• Naudodamasis	  konkrečiais	  duomenimis	  (lentelėje	  nurodytais	  skaičiais),	  padaryk	  

apibendrintas	  išvadas.	  
• Tik	  visiškai	  atsakęs	  į	  abi	  klausimo	  dalis	  gausi	  2	  taškus.	  
• Vieną	  tašką	  gausi	  už	  išvadą	  apie	  teršalų	  kiekį,	  kitą	  –	  už	  jų	  pokytį	  per	  trejus	  metus.	  
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Dažniausiai mokinių užduodami 
klausimai 
Iš kokių egzamino programos temų bus daugiausia 
klausimų? 
Egzamino	  programa	  turi	  savo	  matricą,	  kurios	  paskirtis	  –	  užtikrinti	  proporcingą	  egzamino	  
užduoties	  taškų	  pasiskirstymą	  pagal	  dalyko	  veiklos	  sritis,	  gebėjimų	  grupes	  ir	  dalyko	  kursus.	  	  

Veiklos	  sritys	   Gebėjimų	  grupės	   Užduoties	  taškai,	  proc.	  

Žinios	  ir	  
supratimas	  

Taikymas	   Problemų	  
sprendimas	  

Iš	  viso	   Iš	  jų	  –	  iš	  
bendrojo	  
kurso	  

Ląstelė	  –	  gyvybės	  
pagrindas	  

	   	   	   13–17	   5–7	  

Organizmų	  požymių	  
paveldėjimas	  ir	  genų	  
technologijos	  

	   	   	   8–12	   3–5	  

Medžiagų	  apykaita	  ir	  
pernaša	  

	   	   	   18–22	   8–12	  

Žmogaus	  sveikata	   	   	   	   8–12	   4–6	  

Homeostazė	  ir	  
organizmo	  valdymas	  

	   	   	   13–17	   3–5	  

	  
Evoliucija	  ir	  ekologija	  

	   	   	   evoliucija	  

5–7	   1–2	  
ekologija	  
23–25	   8–12	  

Iš	  viso,	  proc.	   40	   40	   20	   100	   100	  

Ar užtenka laiko ir atsakyti į klausimus, ir viską 
perrašyti į atsakymų lapą? 
Jeigu	  pamokų	  metu	  praktikavotės	  atlikti	  užduotis	  ir	  žinote,	  kiek	  laiko	  jums	  reikia	  atsakyti	  į	  20	  
testo	  klausimų,	  10	  trumpojo	  atsakymo	  klausimų	  ir	  dar	  atlikti	  9	  struktūrines	  užduotis,	  tai	  laiko	  
tikrai	  užteks.	  Jeigu	  to	  nedarėte,	  reikėtų	  būtinai	  parašyti	  bandomąjį	  egzaminą,	  kurio	  metu	  
atsakymus	  jau	  rašytumėte	  į	  atsakymų	  lapus.	  Juk	  kiekvienas	  dirbate	  pagal	  savo	  tempą,	  todėl	  
bendros	  taisyklės	  nėra.	  Tiesiog	  reikalinga	  praktika.  
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Ar galima atsakymų lapuose rašyti už laukelio ribų, 
kuris skirtas atsakymui?  
Negalima,	  nes	  darbai	  yra	  skanuojami	  ir	  tai,	  kas	  bus	  parašyta	  už	  ribų,	  vertintojų	  nebus	  
skaitoma.	  Reikia	  rašyti	  glaustai,	  aiškiai,	  neišsiplečiant	  ir	  atsakant	  į	  klausimo	  esmę.	  Turite	  būti	  
atidūs,	  atsakymus	  reikia	  įrašyti	  tik	  į	  tam	  atsakymui	  skirtą	  laukelį,	  suklydus	  nebebus	  vietos	  
parašyti	  teisingą	  atsakymą.	  Jeigu	  taip	  atsitiktų,	  reikia	  tvarkingai	  nubraukti	  neteisingą	  
atsakymą	  ir	  bandyti	  įterpti	  teisingą.	  Rašyti	  taip,	  kad	  vertintojas	  suprastų	  ir	  galėtų	  perskaityti.	  

Ar gali išlaikyti biologijos valstybinį egzaminą 
bendruoju kursu besimokantis moksleivis? 
Gali,	  egzamino	  užduotyje	  apie	  40	  proc.	  užduoties	  taškų	  atitinka	  bendrąjį	  biologijos	  kursą,	  60	  
proc.	  –	  išplėstinį.	   	  
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Biologijos mokytojo patarimai 
mokiniui. Kaip pasiruošti 
egzaminui?  
1.	  Mokydamasis	  pradėk	  nuo	  lengviausių	  dalykų,	  bet	  nesustok	  tol,	  kol	  pasieksi	  viršų	  –	  tai	  yra	  
vienintelis	  būdas	  išmokti.	  Labai	  svarbu	  apžvelgti	  visą	  išeitą	  medžiagą,	  kad	  galėtum	  atsakyti	  į	  
egzamino	  klausimus.	  Turi	  gerai	  suprasti	  ir	  mokėti	  susieti	  biologinius	  procesus	  bei	  reiškinius,	  
kad	  ne	  tik	  parodytum	  savo	  žinias	  ir	  suvokimą,	  bet	  mokėtum	  jas	  taikyti	  ir	  spręsti	  problemas.	  

2.	  Pasikartok	  biologijos	  teoriją,	  pagal	  egzaminų	  programoje	  nurodytas	  temas	  ir	  
reikalavimus.	  Svarbiausia	  medžiagą	  kartoti	  dažnai	  ir	  tinkamais	  intervalais.	  Po	  vienos	  dienos	  
tu	  gali	  prisiminti	  tik	  maždaug	  ketvirtadalį	  to,	  ką	  mokeisi.	  Todėl	  nuolat	  lavink	  savo	  atmintį.	  
Dar	  kartą	  tai,	  ką	  mokeisi,	  peržiūrėk	  po	  dienos	  ir	  dar	  kartą	  vėl	  –	  po	  savaitės	  (turi	  aktyviai	  dirbti	  
per	  pamokas,	  nes	  jų	  metu	  kartojama	  sena	  ir	  įsisavinama	  nauja	  medžiaga).	  

3.	  Praktikuokis	  spręsdamas	  įvairias	  užduotis	  (testines,	  trumpojo	  atsakymo	  klausimus,	  
struktūrines).	  Pasidomėk,	  kokios	  užduotys	  jau	  buvo	  pateiktos	  ankstesniuose	  egzaminuose,	  ir	  
pabandyk	  jas	  atlikti.	  Sprendžiant	  įvairias	  užduotis	  labai	  svarbu	  atidžiai	  perskaityti	  sąlygą	  ir	  
išnagrinėti	  pateiktas	  iliustracijas.	  Užduoties	  klausimuose	  vartojami	  žodžiai	  turi	  konkrečią	  
reikšmę,	  kurią	  būtiną	  žinoti,	  norint	  tinkamai	  atsakyti	  į	  klausimą	  (pavyzdžiui:	  paaiškinkite,	  
apibūdinkite,	  nurodykite	  ir	  t.	  t).	  Išspręsk	  kuo	  daugiau	  ir	  įvairių	  užduočių,	  kad	  priprastum	  prie	  
klausimų	  stiliaus	  ir	  laiko,	  skirto	  jiems	  atsakyti.	  Visas	  egzaminų	  užduotis	  „pdf“	  formatu	  gali	  
rasti	  interneto	  svetainėje	  http://www.nec.lt/379/.	  Rekomenduoju	  mokytis	  interaktyvioje	  
erdvėje	  naudojantis	  sistema	  „Egzaminatorius.lt“.	  Joje	  yra	  daugybė	  užduočių,	  be	  to,	  jas	  
atlikęs	  iškart	  sužinosi	  savo	  klaidas	  arba	  džiaugiesi	  puikiu	  rezultatu.	  

5.	  Spręsk	  ir	  žymėkis	  kiekvieną	  neišaiškintą	  užduotį.	  Vienas	  svarbiausių	  dalykų	  ruošiantis	  
egzaminui	  –	  atrasti	  tai,	  ko	  nemoki	  ir	  kam	  turi	  skirti	  daugiausia	  laiko.	  

6.	  Jei	  nepajėgi	  išsiaiškinti	  pats,	  kaip	  teisingai	  atlikti	  užduotis,	  būtinai	  susirask	  žmogų,	  kuris	  
tau	  padėtų.	  Tai	  gali	  būti	  tavo	  bendraklasis,	  konkurentas,	  konsultuojantis	  mokytojas.	  Jie	  tikrai	  
padės	  išspręsti	  neįveikiamas	  ir	  nesuprantamas	  užduotis.	  

7.	  Mokykis	  tik	  tai,	  ką	  reikia	  (pagal	  egzamino	  programą).	  Jokios	  prasmės	  nėra	  kankinti	  save	  
ir	  vargti	  su	  neesmine	  medžiaga	  –	  tai	  laiko	  švaistymas.	  
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Reklama 

	  

	  

„Egzaminatorius.lt“  - sukurta valstybiniam, bet tiks ir mokykliniam 
lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui! Svarbiausia - šioje 
sistemoje pateikiamos rašinių pastraipos. Būtinai atkreipkite 
dėmesį į užduotis, praktiškai susijusias su rašinio kūrimu: jose 
prašoma logine seka sudėlioti sakinius taip, kad jie sudarytų 
literatūrinio ar samprotavimo rašinio pastraipą. 

Vilniaus	  Salomėjos	  Nėries	  gimnazijos	  lietuvių	  kalbos	  ir	  literatūros	  mokytoja	  Onutė	  
Baumilienė	  	  

	  

„Egzaminatorius.lt“  - visiškai atitinka egzamino programą, nes 
visų temų konspektai  ir įvairaus sudėtingumo užduotys parengtos, 
laikantis nurodytų istorijos egzaminų reikalavimų.  

Lietuvos	  istorijos	  mokytojų	  asociacijos	  pirmininkė	  
	  Violeta	  Kriščiūnienė	  

	  

„Egzaminatorius.lt“   – tai  sistema, kuri gali padėti ne tik nustatyti 
jūsų dabartinį matematikos pasiekimų lygį, bet ir būti puikia 
pagalbininke šalinant spragas ar gilinant turimas žinias. 
Ruošimasis egzaminams vyks be įtampos:  galite spręsti, 
skaityti, kartoti kiek tik norite, kol būsite patenkinti savo rezultatais. 

Vilniaus	  Vytauto	  Didžiojo	  gimnazijos	  matematikos	  mokytoja	  
Anna	  Mažuolienė	  
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Rekomenduoju mokytis interaktyvioje erdvėje naudojantis sistema 
„Egzaminatorius.lt“. Joje yra daugybė užduočių, be to, jas atlikęs 
iškart sužinosi savo klaidas arba džiaugsiesi puikiu rezultatu. 
	  

Vilniaus	  Vytauto	  Didžiojo	  gimnazijos	  biologijos	  mokytoja	  
Violeta	  Kundrotienė	  

Mokytojo patarimai mokytojui, 
ruošiant moksleivius biologijos 
brandos egzaminui 
1.	  Mokyti	  biologijos,	  atsižvelgiant	  į	  egzamino	  programą.	  

2.	  Nuolat	  pateikti	  užduotis,	  kurios	  priverstų	  pakartoti	  jau	  išmoktą	  medžiagą,	  susieti	  ją	  su	  
nauja.	  

3.	  Ruošti	  kontrolinius	  darbus	  tokios	  pačios	  struktūros,	  kaip	  egzamino	  užduotis.	  

• Testiniai	  klausimai	  su	  pasirenkamaisiais	  atsakymais,	  iš	  kurių	  tik	  vienas	  yra	  teisingas.	  
• Trumpojo	  atsakymo	  klausimai,	  kai	  mokinys	  turi	  pateikti	  trumpą	  konkretų	  atsakymą	  –	  

įrašyti	  žodį,	  dviejų	  žodžių	  junginį,	  skaičių	  ar	  raidę.	  
• Struktūriniai	  klausimai.	  Juos	  sudaro	  keli	  smulkesni	  klausimai,	  susieti	  bendro	  

konteksto	  ar	  duotos	  medžiagos.	  Į	  šiuos	  klausimus	  atsakymai	  gali	  būti	  tiek	  trumpi,	  
tiek	  ir	  išplėstiniai.	  

4.	  Kiekvienas	  klausimas	  kontroliniame	  darbe	  turi	  būti	  įvertintas	  taškais.	  Mokyti	  mokinius	  
surinkti	  maksimumą	  taškų,	  pateikiant	  jiems	  kuo	  įvairesnių	  užduočių	  su	  specifiniais	  
klausimais.	  

5.	  Egzamino	  metu	  tikrinami	  mokinių	  praktiniai	  gebėjimai	  ir	  mokėjimas	  analizuoti	  pateiktus	  
duomenis,	  todėl	  reikėtų	  atlikti	  tiriamuosius	  darbus,	  kurie	  yra	  nurodyti	  egzaminų	  
programoje.	  Pateikti	  įvairių	  užduočių	  iš	  praktikos	  darbų	  ir	  duomenų	  analizės.	  Norint	  
sėkmingai	  atlikti	  šias	  užduotis,	  reikia	  išmanyti	  tiriamųjų	  darbų	  atlikimo	  etapus.	  

• Mokyti	  mokinius	  pačius	  suplanuoti	  tyrimą.	  
• Išsikelti	  tyrimo	  tikslą.	  
• Nurodyti	  sąlygas,	  kurių	  reikia	  laikytis,	  kad	  tyrimo	  rezultatai	  būtų	  tikslūs.	  
• Mokyti	  iškelti	  hipotezę	  (tai	  spėjamas	  teigimas	  apie	  dviejų	  ar	  daugiau	  kintamųjų	  

tarpusavio	  priklausomybę).	  
• Surinkti	  ir	  apdoroti	  duomenis	  (sudaryti	  lenteles,	  nubraižyti	  grafikus,	  diagramas).	  
• Remiantis	  gautais	  rezultatais,	  daryti	  išvadas.	  
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• Remiantis	  turimomis	  žiniomis,	  mokyti	  paaiškinti,	  kodėl	  gaunami	  kaip	  tik	  tokie	  
rezultatai.	  

6.	  Ruošdami	  moksleivius	  biologijos	  egzaminui,	  pasinaudokite	  naujoviška	  sistema	  
„Egzaminatorius.lt“.	  Šioje	  sistemoje	  yra	  daug	  įvairių	  iliustruotų	  konspektų,	  sąvokų	  su	  
paaiškinimais,	  virtualių	  nuorodų,	  užduočių,	  tiriančių	  skirtingus	  gebėjimus.	  Ypač	  verta	  atlikti	  
užduotis,	  kurios	  yra	  problemų	  sprendimo	  tipo.	  Šios	  grupės	  gebėjimus	  tikrinančios	  užduotys	  
egzamine	  sudaro	  20	  proc.	  taškų.	  Tai	  gana	  didelė	  dalis,	  todėl	  reikia	  praktikuotis	  ir	  mokėti	  
atsakyti	  į	  tokio	  tipo	  klausimus.	  

Parengė	  Vilniaus	  Vytauto	  Didžiojo	  gimnazijos	  biologijos	  mokytoja	  Violeta	  
Kundrotienė	  

Kaip mokytis „Egzaminatorius.lt“ 
sistemoje? 
Mokymosi	  ciklą	  „Egzaminatorius.lt“	  sistemoje	  sudaro	  tokie	  žingsniai:	  

1. temos	  pasirinkimas;	  
2. mokymasis	  analizuojant	  mokomąją	  medžiagą	  ir	  atliekant	  užduotis;	  
3. mokymosi	  rezultatų	  analizė;	  
4. padarytų	  klaidų	  taisymas;	  
5. temos	  įsivertinimas	  pasiekus	  teigiamų	  mokymosi	  rezultatų;	  
6. įsivertinimo	  rezultatų	  analizė;	  
7. tolesnio	  mokymosi	  planavimas.	  

Mokymasis atliekant užduotis, analizuojant 
mokomąją medžiagą 
Pasirinkęs	  mokymosi	  režimą,	  mokinys	  atlieka	  įvairaus	  sudėtingumo	  užduotis,	  patikrinančias	  
konkrečių	  temų	  žinias	  ir	  gebėjimus.	  Taip	  jis	  susipažįsta	  su	  skirtingomis	  užduočių	  
formuluotėmis,	  šaltiniais,	  vaizdine	  medžiaga.	  Atsakymų	  ieško	  skaitydamas	  konspektus,	  
analizuodamas	  sąvokas	  ir	  žiūrėdamas	  mokomuosius	  objektus.	  

	  

Klaidų taisymas 
Jeigu	  besimokydamas	  mokinys	  tam	  tikrose	  užduotyse	  padaro	  klaidų,	  šios	  lieka	  nepamirštos,	  
mat	  klaidų	  taisymo	  platformoje	  kaupiamos	  visos	  klaidingai	  išspręstos	  užduotys.	  
Naudodamasis	  visa	  pagalbine	  medžiaga	  (sąvokomis,	  konspektais,	  mokomaisiais	  objektais)	  
mokinys	  bando	  dar	  kartą	  spręsti	  prieš	  tai	  klaidingai	  atliktas	  užduotis,	  kol	  visiškai	  išmoks	  
temą.	  
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Įsivertinimas 
Pasiekus	  teigiamų	  rezultatų	  dirbant	  mokymosi	  režimu,	  mokiniui	  siūloma	  atlikti	  įsivertinimo	  
(temos	  žinių	  ir	  gebėjimų	  patikrinimo)	  testą.	  Jį	  atliekant	  sistema	  nebesiūlo	  jokios	  pagalbinės	  
mokomosios	  medžiagos.	  

Rezultatų analizė 
Mokiniui	  pateikiami	  mokymosi	  arba	  įsivertinimo	  testo	  rezultatai,	  analizuojami	  užduočių	  
atsakymai	  ir	  komentarai.	  

Tolesnio mokymosi planavimas 
Atsižvelgiant	  į	  mokymosi	  rezultatus,	  bus	  pateikiamos	  rekomendacijos	  ir	  patarimai,	  ką	  ir	  kaip	  
mokytis	  toliau.	  

„Egzaminatorius.lt“ turinys 

	  

Tema 
Temos	  suformuluotos	  pagal	  egzamino	  programą.	  

Užduotys 
• Mokymosi	  uždaviniui	  sukurta	  po	  15	  užduočių,	  kurios	  jį	  „padengia“.	  

Tema	  

1-‐4	  mokymosi	  uždaviniai	  

1-‐5	  konspektai	   Sąvokos	  
1-‐4	  nuorodos	  į	  
mokymosi	  
objektus	  

15-‐60	  užduočių	  
1-‐3	  alternatyvių	  

vadovėlių	  
puslapiai	  

Mokymosi	  
rekomendacijos	  
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• Užduočių	  skaičius	  temai,	  priklausomai	  nuo	  jos	  apimties:	  nuo	  15	  iki	  60.	  
• Užduotys	  skirtingo	  sudėtingumo:	  žinios	  ir	  supratimas,	  taikymas,	  problemų	  

sprendimas.	  
Žinios	  ir	  supratimas	   Taikymas	   Problemų	  sprendimas	  

40-‐60%	   30-‐50%	   10-‐20%	  

Užduočių turinys 
• Atitinka	  ir	  neviršija	  egzaminų	  programos	  turinio	  apimties.	  
• Vizualizuotas	  (paveikslai,	  schemos,	  grafikai,	  lentelės,	  diagramos,	  žemėlapiai	  ir	  kt.).	  
• Aiškus,	  konkretus.	  
• Sudėtingesnės	  užduotys	  turi	  atsakymų	  komentarus.	  

Testo sudėtis 
• Užduotys	  teste	  pateikiamos	  sudėtingėjimo	  tvarka.	  
• Gavus	  pakartotinai	  tą	  pačią	  užduotį,	  pateikiami	  skirtingi	  atsakymų	  variantai.	  
• Neteisingai	  atliktos	  užduotys	  kaupiasi	  skiltyje	  „Klaidos“.	  


