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BRANDOS EGZAMINAI

2020 m.

Sąraše 148 abiturientai
(1 kartoja kursą po mainų programos)

VBE laikė ir brandos atestatus gavo 147

2019 m. 148   
2018 m. 148 (1 pažymėjimas, 1 atleistas nuo BE)            
2017 m. 175
2016 m. 178 
2015 m. 165
2014 m. 192 
2013 m. 203

MBE laikė: Lietuvių kalba ir literatūra - 2,
Brandos darbas 1

2019 m. 1, 2017 m. 2, 2016 m. 8, 2015 m. 2



LABAI GERAI IR PUIKIAI

2020 m. Labai gerai ir puikiai baigė 35 mokiniai 
(23,8 proc.) iš jų puikiai 7. 

2019 m. Labai gerai ir puikiai baigė 21 mokinys (14,2 proc.) 
iš jų puikiai 1. 

2018 m. Labai gerai ir puikiai baigė 36 mokiniai (24,3 proc.)
iš jų puikiai 5. 

2017 m. Labai gerai ir puikiai baigė 17 mokinių (9,7  proc.), iš 
jų puikiai 2. 

2016 m. Labai gerai ir puikiai baigė 36 mokiniai (20,2 proc.), 
iš jų puikiai 5. 

2015 m. 18 (10,9 proc.), puikiai nėra.

2014 m. 38 (19,8 proc.), puikiai 3. 

2013 m. 49 (24,1 proc.), puikiai 4.



Su pagyrimu

2020 m. su pagyrimu baigė 6 mokiniai (4,1 
proc.)

2019 m. su pagyrimu baigė 7 mokiniai (4,7 proc.)

2018 m. su pagyrimu baigė 7 mokiniai(4,7 proc.)

2017 m. su pagyrimu baigė 9 mokiniai (5,1 proc.)

2016 m. 10 mokinių (5,6 proc.)

2015 m. 7 (4,2 proc.)

2014 m. 7 (3,6 proc.) 

2013 m. 3 (1,5 proc.)



Tarptautiniai egzaminai

 2020 m. - Anglų k. 2, Prancūzų k.1

 2019 m. - Anglų k. 6, Prancūzų k.1

 2018 m. - Anglų k. 9, Prancūzų k.1

 2017 m. - 8

 2016 m. - 0

 2015 m. - 1 

 2014 m. - 10



BRANDOS EGZAMINAI

2020 m.

Neišlaikė:
2020 m. 19 (12,9 proc.) 2 lietuvių kalba ir 

literatūra, 17 matematika 

 2019 m. 7 (4.7 proc.): lietuvių kalba ir literatūra - 2,
matematika - 4, biologija - 1
 2018 m. 8 (5.4 proc.): lietuvių kalba ir literatūra - 1, 

matematika - 6 ( 4,3 proc.), istorija -1
 2017 m. 5 (2.9 proc.) lietuvių kalba ir literatūra
 2016 m. 8 (4.8 proc.): lietuvių kalba ir literatūra - 2,
matematika - 5, IT - 1
 2015 m.8 (4.8 proc.): lietuvių kalba ir literatūra - 7,
matematika - 1



Apeliacijos

2020 m. Teikė 1  mokinė – lietuvių kalbos ir literatūros

Rezultatas nepakeistas.

2019 m. Teikė 2  mokiniai – lietuvių kalbos ir literatūros

Pakeistas 1 lietuvių kalbos ir literatūros įvertinimas iš 26 į 27.

2018 m. Teikė 3  mokiniai

lietuvių kalbos ir literatūros – 3, istorijos – 1, matematikos – 1.

Rezultatai nepakeisti.

2017 m. Teikė 3  mokiniai:

lietuvių kalbos ir literatūros – 2, anglų kalbos – 1.

Rezultatai nepakeisti.

2016 m. Teikė 12 mokinių:

lietuvių kalbos ir literatūros – 5, anglų kalbos – 1, matematikos  3, 
istorijos 2, biologijos  1. 

Pakeista: 2 lietuvių kalbos ir literatūros įvertinimai: iš 33 į 42; iš 38 į 
66; matematikos iš 47 į 49. 

Apeliacijos







Šimtukai 2020

43 mokiniai gavo 53 šimtukus

3 šimtukai  - 2 mokiniai:

Gintarė Mačernytė, IV c 

Arijus Lengvenis, IV c 

2 šimtukai  – 6 mokiniai

1 šimtukas – 35 mokiniai



Dalykas 2020 m. 2019 m. 2018 m. 2017 m. 2016 m. 2015 m.

Iš viso:

Lietuvių k. ir literatūra

53

5   3,4%

48

0

48

6     4,2%

45

4     2,3 % 

39

3    1,8% 

34

5  3,1 % 

Anglų k. 40  27,8% 27   19% 27     20,1 15   8,9 % 14   7,9% 17 

10,8% 

Matematika 5   3,5% 9    6,2% 4     2,9% 22  12,9  10   6,3% 6 4,5 % 

IT 2 11,1% 9   3,3% 7     60,7% 3 11,5 % 9     50% 4 25 % 

Istorija 0 0 1    1,2% 0 0 1  1,1 % 

Fizika 0 2    1,9% 0 0 2 5,7%  0

Biologija 1   2,8% 0 0 0 0 1 3,6%  

Chemija 0 0 0 1      5  % 1 3,4% 0

Geografija 0 0 1    6,3% 0 0 0

Rusų k. - - 1   100% - -

Vokiečių k. - 1   100% 1   100% -



Užsienio kalbų mokytojų  metodinė 

grupė

Anglų k. VBE Įvertinimai balais

Išlaikė 16- 35 36-85 86-100

Lietuva 99,04% 11,27% 48,88% 38,88%

Šiaulių m. 99,19% 12,47% 44,34% 42,38%

JJG 100% 2,7% 22,2% 75 %

Balai Mokinių skaičius Procentai

100 40 27,7 %

99 3 2 %

90-99 49 34 %

Iš viso mokinių: 92 63,88 %

Įvertinimai balais

Išlaikė 16-35 36-85 86-100

JJG 100% 2,7% 22,2% 75 %

Didždvario 

gimnazija
100% 4,8% 34,6% 60,4%

„Romuvos“ 

gimnazija
100% 2% 48,5% 49,5%

Lieporių 

gimnazija
100% 6,8% 48,8% 44,3%



Pasiekimų gerinimo kryptys

• Mokinių diferencijavimas į pasiekimų lygio grupes.

•

• Virtualių aplinkų panaudojimas. 

• Bendradarbiavimo stiprinimas su „Juventos“  ir kitų 

progimnazijų užsienio kalbų mokytojais keičiant 

ugdymo nuostatas  iš gramatikos ar žodyno mokymo 

į komunikacinę kryptį  - kalbėjimo  ir struktūruoto 

teksto rašymo pagrindų  įgūdžių gilesnį ugdymą.



Lietuvių kalbos ir literatūros VBE
Laikė 144 

Lygmuo Mokinių skaičius Procentai 

Aukštesnysis ( 86–100 balai) 43 29,86 % 

Pagrindinis (36–85 balai) 76 52,77 % 

Patenkinamas (16–35 balai) 23 15,97 % 

Neišlaikė 2 1,38  % 

 Įvertinimai balais 

Išlaikė 36-85 86-100 

JJG 98,62% Laikė 144 52,77% 29,86 % 

Didždvario gimnazija 99,22%    Laikė 128 39,8% 17,96% 

„Romuvos“ gimnazija 100%       Laikė 99 46,46% 20,20% 

Lieporių gimnazija 97,78%     Laikė 88 42,04% 19,3% 

 

 Įvertinimai balais 

Išlaikė 16- 35 36-85 86-100 

 Lietuva  89,67% 34,59% 43,16% 11,93% 

Šiaulių m. 90,23% 34,21% 41,35% 14,66% 

JJG 98,62% 15,97% 52,77% 29,86 % 



Paveikios strategijos  

• Mokinių diferencijavimas į pasiekimų lygio grupes; 

• III ir IV klasėse 6 lietuvių kalbos ir literatūros pamokos: 

galima geriau išanalizuoti, pakartoti ir aptarti kūrinius; 

• Kelios pamokos iš eilės  – mokiniai per 3 iš eilės lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokas suspėja parašyti 500 žodžių 

juodraštį ir perrašyti į švarraštį; 

• Mokinio loginio mąstymo ugdymas;

• Kūrinių skaitymas (ne interneto);

• Kultūrinis išprusimas (teatras, kinas, spauda);

• Raštingumas.



Geografija 

Laikė 9 (1 – neatvyko, 7 – parašė atsisakymo prašymus  per karantiną).

Žemiausias balas – 37  (2019 m. – 42 balai), 

aukščiausias – 89 balai (2019 m. – 84). 

Vidurkis – 58,1 balų (2019 m. – 66 balai)

Kaitos kryptis: integracija su 
matematika

Egzamine buvo integruota daug matematikos (12 taškų): 

mastelio užduotys, apskaičiuoti miško plotą, apskaičiuoti migracijos saldo. 



Istorija

Kaitos kryptis: 
poreikius ir aplinkas atitinkančių 
metodų taikymas, jų kaita. 

Dalis VBE užduočių  reikalauja išskirtinio pasiruošimo  (pvz., šaltinių blokas apie 

Vietnamą).  Šaltinių nagrinėjimas reikalauja įvairialypio požiūrio,  vertinimo   ir ne 

vadovėlinių  žinių. 

Kaip spręsti šias problemas? 
• Skatinti mokinius ne tik mokytis, bet ir domėtis istorija.
• Ieškoti  įvairesnių metodų, kūrybiškų užduočių, skatinančių 

gilintis, savarankiškai ieškoti atsakymų. 
• Skatinti mokinių motyvaciją.
• Vienas iš svarbiausių faktorių – darbas, darbas, darbas (pačių 

mokinių).



Matematika

• 2020 m. valstybinio matematikos egzamino užduotys buvo 
sunkesnės nei įprasta. Uždaviniai pasižymėjo neįprastomis 
formuluotėmis. Be to, buvo nemažai netipinių, rečiau 
nagrinėjamų užduočių. Rezultatas – egzaminų rezultatai buvo 
žemesni, nei įprasta.

• Per 3 nuotolinio mokymo mėnesius buvo labai sudėtinga
sukontroliuoti kiekvieno vaiko sistemingą darbą bei individualią
pažangą.

• Labai daug problemų sukėlė nesąžiningas kontrolinių darbų
atlikimas. Dėl to ženkliai sukilo metiniai įvertinimai.

• Nuotolinio darbo metu truko sistemingo mokymosi, pasibaigus
mokslo metams į konsultacijas jungėsi ne visi mokiniai, tad
dalis į egzaminą ėjo mėnesį nedalyvavęs pamokose.

• Dėl šių priežasčių gavosi didelis atotrūkis tarp metinių
įvertinimų bei valstybinio egzamino rezultatų.

Parengė Daiva Riukienė



FIZIKOS VBE
Rezultatai Gimnazija (%) Miestas (%)

Iš 18  - 1 patenkinamas pasiekimų lygmuo 5,5 32,3

Iš 18 -3 aukštesnysis pasiekimų lygmuo 16,6 11,7

Iš 18 – 14 pagrindinis pasiekimų lygmuo. 77,8 54,1

• Egzaminą rinkosi visi pageidavę mokiniai, nežiūrint į jų 

pasiekimų lygmenį.

• Fizikos VBE rezultatų vidurkis – 62,3 proc.

• VBE pasiekimai koreliuoja su IV klasės pirmojo pusmečio 

rezultatais, nes II pusmetį nuotolinio mokymo rezultatai ne 

visada sutapo su mokinių žiniomis.





PASIEKIMŲ POKYČIAI 2018 – 2020 M.



Paveikios strategijos 2020 m.

• Pasiekimai koreliuoja su metiniais įvertinimais.

• Dalis mokinių pirmąjį pusmetį praleido daug pamokų, bet aktyviai, 
dalyvavo konsultacijose, bandomųjų užduočių sprendime birželio –
liepos mėnesiais.

• Egzaminą rinkosi visi pageidavę jį laikyti: mokęsi ir A, ir B kursu.

• Skirstymas į srautus. Spręsti užduotis geriau sekėsi 3 srauto 
mokiniams, kurie atlikdami užduotis sėkmingai taikė chemijos ir 
fizikos žinias.

• Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, akademijose. Egzaminą 
sėkmingai išlaikė didesnis biologijos olimpiadų prizininkų ir dalyvių.

• Biologijos brandos darbas įvertintas 10. Mokytoja Rasa Dabregaitė



Pasiekimų gerinimo kryptys

 Išorinis diferencijavimas į grupes pagal pasiekimus 
ir mokymosi siekius;

 Dalykų integracija, dvikalbis ugdymas; 

 Gimnaziniai, kūrybiniai ir brandos darbai;

 Skatinimas dalyvauti olimpiadose, konkursuose, 
Nacionalinėje mokinių akademijoje;

 Darbas su didelį mokymosi potencialą  turinčiais 
mokiniais, mokymosi už mokyklos skatinimas;

 Pagalba mokantis – tikslinės konsultacijos 
skirtingų poreikių ir siekių mokiniams;

 Konsultacijos VBE dalykams;

 Tikslinės virtualios mokymosi aplinkos.


