
KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖS GIMNAZIJOS ABITURIENTŲ  

VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI 2013 M. 

Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje 2013 metais vidurinio ugdymo programą baigė 

160 mokinių, egzaminus laikė 159 mokiniai. Visi abiturientai (100 proc.) įgijo vidurinį išsilavinimą.  

2 abiturientės – Karolina Galvydytė ir Simona Budreikaitė – gimnaziją baigė su pagyrimu.  

Iš viso gauti 6 šimtukai: 3 anglų kalbos (Simona Budreikaitė, Morgana Laura Fiorini ir Monika 

Germanavičiūtė), 1 matematikos (Karolina Galvydytė), 2 istorijos (Robertas Kvetkauskas ir Simona 

Budreikaitė). 

2 mokinės visus pasirinktus valstybinius brandos egzaminus išlaikė 90–100 balų 

įvertinimais: Simona Budreikaitė (iš jų du šimtukai), Karolina Galvydytė (iš jų vienas šimtukas).  

Sėkmingiausiai išlaikyti anglų kalbos (balų vidurkis – 60,7), geografijos (balų vidurkis – 

59,8), matematikos (balų vidurkis – 53,1) ir istorijos (balų vidurkis – 52,0) valstybiniai brandos 

egzaminai. Nesėkmingiausiai, kaip ir kitose Lietuvos mokyklose, šiemet išlaikytas lietuvių kalbos 

valstybinis brandos egzaminas (balų vidurkis – tik 37,9), tačiau visi egzamino neišlaikę mokiniai 

sėkmingai perlaikė jį mokykliniu lygiu ir gavo brandos atestatus.  

LIETUVIŲ KALBA 

                          Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 146 91,3 % Iš viso 160 abiturientų 

Išlaikė 
125 85,6% 

Balų vidurkis – 37,9 

Neišlaikė 
21 14,4 % 

Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 

                                               9,9 % 

50–100 balų įvertinimai 44 30,1 %  

90– 100 balų įvertinimai 

7 4,8 % 

Agnė Norvalaitytė (97 balai) 

Simona Budreikaitė (95 balai) 

Morgana Laura Fiorini (95 balai) 

Justina Sutkutė (95 balai) 

Giedrė Baltbarzdytė (93 balai) 

Karolina Galvydytė (91 balas) 

Viktorija Selivonaitė (91 balas) 

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 67mokiniai (45,9 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 77 mokiniai (47,3 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 10 mokinių (6,8 proc.).  

 



MATEMATIKA 

                          Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 48 30,0% Iš viso 160 abiturientų 

Išlaikė 
48 100 % 

Balų vidurkis – 53,1 

Neišlaikė 
– – 

Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis –        

                                                6,6 % 

50–100 balų įvertinimai 24 50,0 %  

90– 100 balų įvertinimai 

4 8,3 % 

Karolina Galvydytė (100 balų) 

Andrius Elsbergas (98 balai) 

Simona Budreikaitė (92 balai) 

Robertas Kvetkauskas (90 balų) 

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 12 mokinių (25,0 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 31 mokiniai (64,6 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 5 mokiniai (10,4 proc.).  

 

ISTORIJA 

                          Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 64 40,0 % Iš viso 160 abiturientų 

Išlaikė 
64 100 % 

Balų vidurkis – 52,0 

Neišlaikė 
– – 

Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis –  

                                                    4,6 % 

50–100 balų įvertinimai 33 51,6 %  

90– 100 balų įvertinimai 

3 4,7 % 

Robertas Kvetkauskas (100 balų) 

Simona Budreikaitė (100 balų) 

Edita Kriaučiūnaitė (91 balas) 

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 16 mokinių (25,0 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 43 mokiniai (67,2 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 5 mokiniai (7,8 proc.).  

 

 

 

 

 



ANGLŲ KALBA 

                          Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 124 77,5 % Iš viso 160 abiturientų 

Išlaikė 124 100 % Balų vidurkis – 60,7 

Neišlaikė 
– – 

Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis –       

                                              1,4 % 

50–100 balų įvertinimai 84 67,7 %  

90– 100 balų įvertinimai 

18 14,5 % 

Simona Budreikaitė (100 balų) 

 Morgana Laura Fiorini (100 balų) 

 Monika Germanavičiūtė  (100 balų)  

Inga Paškevičiūtė (99 balai) 

Tadas Keblaitis  (98 balai) 

Edita Kriaučiūnaitė (98 balai) 

Lukas Šakarnis (98 balai) 

Ugnė Ugenskaitė (98 balai) 

Gediminas Balys (97 balai) 

Ieva Mičiulytė (97 balai) 

Kristina Baucytė (96 balai) 

Andrius Matijošaitis (96 balai) 

Karolina Galvydytė (96 balai) 

Ina Abramovaitė (93 balai) 

Augustas Žaltauskas (92 balai) 

Mikas Arlauskas (92 balai) 

Greta Marciulevičiūtė (91 balas) 

Giedrė Baltbarzdytė (90 balų) 

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 25 mokiniai (20,2 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 77 mokiniai (62,1 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 22 mokiniai (17,7 proc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUSŲ KALBA 

                          Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 3 1,9 % Iš viso 160 abiturientų 

Išlaikė 3 100 % Balų vidurkis – 47,7 

Neišlaikė 
– – 

Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis –  

                                                  0,6 % 

50–100 balų įvertinimai 1 33,3 %  

90– 100 balų įvertinimai – –  

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 1 mokinys (33,3 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 2 mokiniai (66,7 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 0.  

 

FIZIKA 

                          Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 10 6,3 % Iš viso 160 abiturientų 

Išlaikė 
10 100 % 

Balų vidurkis – 36,4 

Neišlaikė 
– – 

Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis –  

                                                    5,9 % 

50–100 balų įvertinimai 2 20,0 %  

90– 100 balų įvertinimai – –  

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 6 mokiniai (60,0 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 4 mokiniai (40,0 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIOLOGIJA 

                          Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 43 26,9 % Iš viso 160 abiturientų 

Išlaikė 43 100 % Balų vidurkis – 42,3 

Neišlaikė 
– – 

Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis –  

                                                 4,7 % 

50–100 balų įvertinimai 12 27,9 %  

90– 100 balų įvertinimai – –  

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 22 mokiniai (51,2 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 20 mokinių (46,5 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 1 mokinys (2,3 proc.). 

 

 

 

 

CHEMIJA 

                          Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 24 15,0 % Iš viso 160 abiturientų 

Išlaikė 23 95,8 % Balų vidurkis – 31,9 

Neišlaikė 
1 4,2 % 

Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis –  

                                                 2,7 % 

50–100 balų įvertinimai 2 8,3 %  

90– 100 balų įvertinimai – –  

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 16 mokinių (66,7 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 7 mokiniai (29,2 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 1 mokinys (4,2 proc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

                          Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 17 10,6 % Iš viso 160 abiturientų 

Išlaikė 
17 100 % 

Balų vidurkis – 45,4 

Neišlaikė 
– – 

Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 

17,6 % 

50–100 balų įvertinimai 6 35,3 %  

90– 100 balų įvertinimai 

3 17,6 % 

Tomas Marčiulionis (98 balai) 

Andrius Matijošaitis (96 balai) 

Rokas Rainys (95 balai) 

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 10 mokinių (58,8 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 4 mokiniai (23,5 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 3 mokiniai (17,6 proc.).  

 

GEOGRAFIJA 

                          Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 11 6,9 % Iš viso 160 abiturientų 

Išlaikė 11 100 % Balų vidurkis – 59,8 

Neišlaikė 
– – 

Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 

3,3 % 

50–100 balų įvertinimai 8 72,7 %  

90– 100 balų įvertinimai – –  

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 2 mokiniai (18,2 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 9 mokiniai (81,8 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 0 mokinių.  

 

 

 


