
VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI 2016 M. 

Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje 2016 metais vidurinio ugdymo programą baigė 

120 mokinių. Visi abiturientai (100 proc.) įgijo vidurinį išsilavinimą.  

4 abiturienčių žinios buvo įvertintos 100 balų: Birutės Beresnevičiūtės, Ugnės Kėvalaitės ir 

Mildos Vainiūtės – anglų kalbos; Selestės Meškauskaitės – lietuvių kalbos ir literatūros. Gerda 

Drozdovaitė – anglų kalbos. Kasparas Giniūnas informacinių technologijų gavo 99 balų įvertinimą. 

Sėkmingiausiai išlaikyti anglų kalbos (išlaikymo vidurkis – 64,8), geografijos (60,7), istorijos 

(54,2) rusų kalbos (82,8) valstybiniai brandos egzaminai. Visų 10-ties valstybinių brandos 

egzaminų išlaikymo vidurkis – 52 balai. 

 

LIETUVIŲ KALBA 

       Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 117 97,5% Iš viso 120 abiturientų 

Išlaikė 109 93,2% Balų vidurkis – 38,0 

Neišlaikė 
8 6,8% 

Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis –                                            

10,2% 

50–100 balų įvertinimai 33 28,2%  

90–100 balų įvertinimai 3 2,6%  

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 60 mokinių (51,3 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 50 mokiniai (42,7 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 7 mokiniai (6,0 proc.).  

 

ISTORIJA 

                  Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 41 34,2% Iš viso 120 abiturientų 

Išlaikė 41 100% Balų vidurkis – 54,2 

Neišlaikė – – Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 0,6% 

50–100 balų įvertinimai 24 58,5%  

90–100 balų įvertinimai 1 2,4  

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 9 mokiniai (22,0 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 28 mokinys (68,3 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 4 mokiniai (9,8 proc.).  



MATEMATIKA 

       Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 90 75% Iš viso 120 abiturientų 

Išlaikė 84 93,3% Balų vidurkis – 37,3 

Neišlaikė 6 6,7 Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 9,3% 

50–100 balų įvertinimai 20                                                                                                                                                                              22,2%  

90–100 balų įvertinimai 3 3,3%  

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 44 mokinių (48,8 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 41 mokinys (45,6 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 5 mokinių (5,6 proc.).  

 

ANGLŲ KALBA 

      Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 113 94,2% Iš viso 120 abiturientų 

Išlaikė 113 100% Balų vidurkis – 64,8 

Neišlaikė – – Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 0,3% 

50–100 balų įvertinimai 79 69,9%  

90–100 balų įvertinimai 22 19,5%  

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė  19 mokinių ( 16,8 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 65 mokiniai ( 57,5 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 29 mokiniai ( 25,7 proc.).  

 

RUSŲ KALBA 

       Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 4 3,3% Iš viso 120 abiturientų 

Išlaikė 4 100% Balų vidurkis – 82,8 

Neišlaikė – – Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 0,4% 

50–100 balų įvertinimai 4 100 %  

90–100 balų įvertinimai 1 25%  

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 0 mokinių; 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 2 mokiniai ( 50 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 2 mokiniai ( 50 proc.). 

 



FIZIKA 

      Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 25 20,8% Iš viso 120 abiturientų 

Išlaikė 
25 100% 

Balų vidurkis – 46,4 

Neišlaikė – – Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 4,7% 

50–100 balų įvertinimai 11 44 %  

90–100 balų įvertinimai – –  

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 8 mokiniai (32 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 17 mokiniai (68 proc.); 

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

 

BIOLOGIJA 

       Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 23 19,2% Iš viso 120 abiturientų 

Išlaikė 22 95,7% Balų vidurkis – 37,4 

Neišlaikė 1 4,3% Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 4,3% 

50–100 balų įvertinimai 6 26,0%  

90–100 balų įvertinimai - -  

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 15 mokinių (65,2 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 8 mokinių (34,8 proc.); 

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

 

CHEMIJA 

       Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 8 6,7% Iš viso 120 abiturientų 

Išlaikė 8 100% Balų vidurkis – 49,9 

Neišlaikė –  – Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 4,0% 

50–100 balų įvertinimai 5 62,5%  

90–100 balų įvertinimai – –  

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 3 mokiniai (37,5 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 5 mokiniai (62,5 proc.); 



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

 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

        Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 15 12,5% Iš viso 120 abiturientų 

Išlaikė 15 100% Balų vidurkis – 48,1 

Neišlaikė - - Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 6,0% 

50–100 balų įvertinimai 6 40%  

90–100 balų įvertinimai 2 13,3%  

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 7 mokiniai (46,7 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 5 mokinių (33,3 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 3 mokiniai (20,0 proc.).  

 

GEOGRAFIJA 

      Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 18 15% Iš viso 120 abiturientų 

Išlaikė 18 100% Balų vidurkis – 58,8 

Neišlaikė 
– – 

Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 

2,2% 

50–100 balų įvertinimai 14 77,8%  

90–100 balų įvertinimai – –  

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 0 mokinių; 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 18 mokinių (100 proc.); 

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


