
VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI 2017 M. 

Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje 2017 metais vidurinio ugdymo programą baigė 

102 mokiniai. Abiturientai sėkmingai laikė tiek mokyklinius, tiek valstybinius egzaminus. Visi 

gimnazistai (100 proc.) įgijo vidurinį išsilavinimą ir gavo atestatus. Aušra Briedytė gimnaziją baigė 

su pagyrimu. 

Gauti 7 šimtukai: 3 anglų kalbos (mokytojos Ramunė Balčiuvienė ir Lina Gudaitienė), 3 

matematikos (mokytoja Kristina Porcikaitė) ir 1 istorijos (mokytojas Tomas Skrickus). Abiturientė 

Ieva Lukoševičiūtė gavo du šimtukus, Aušra Babušytė, Aušra Briedytė, Monika Neknedavičiūtė, 

Greta Pucilauskaitė ir Brigita Vileikytė – po vieną šimtuką. Paulinos Grubytės lietuvių kalbos 

žinios buvo įvertintos 99 balais.  

Sėkmingai išlaikyti visi (10) valstybiniai brandos egzaminai, kurių išlaikymo vidurkis – 62 

balai. Atskirų dalykų valstybinių egzaminų išlaikymo vidurkis: rusų kalbos – 84,0, geografijos – 

75,9, chemijos – 70,4, anglų kalbos – 67,4, informacinių technologijų – 64,7, istorijos – 61,9, 

matematikos – 57,0, biologijos – 53,8, lietuvių kalbos – 45,9. Sunkiau sekėsi vienintelis – fizikos – 

egzaminas (37,7).  

 

LIETUVIŲ KALBA 

      Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 94 92,2% Iš viso 102 abiturientai 

Išlaikė 89 94,7% Balų vidurkis – 45,9 

Neišlaikė 5 5,3% 
Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis –                                      

11% 

50–100 balų įvertinimai 42 44,7%  

90–100 balų įvertinimai 
5 5,3% 

Paulina Grubytė (99 balai), Mantė Rakauskaitė (97 

balai), Ugnė Vaitkevičiūtė (97 balai), Dovilė 

Milašauskaitė (93 balai), Brigita Vileikytė (91 balas). 

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 36 mokiniai (38,3 proc.);  

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 46 mokiniai (48,9 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 12 mokinių (12,8 proc.).  

 

ISTORIJA 

                  Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 42 10,4% Iš viso 102 abiturientai 

Išlaikė 42 100% Balų vidurkis – 61,9 



Neišlaikė – – Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 1,9% 

50–100 balų įvertinimai 29 69,0%  

90–100 balų įvertinimai 

 4 9,5% 

Aušra Briedytė (100 balų), Brigita Vileikytė (95 balai), 

Miglė Palubinskaitė (92 balai), Emilija Višinskaitė (90 

balų). 

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

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

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 29 mokinys (69,0 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 6 mokiniai (14,3 proc.).  

 

MATEMATIKA 

       Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 77 75,5% Iš viso 102 abiturientai 

Išlaikė 77 100% Balų vidurkis – 57,0 

Neišlaikė – – Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 5,6% 

50–100 balų įvertinimai 42                                                                                                                                                                             54,5%  

90–100 balų įvertinimai 

12 3,3% 

Ieva Lukoševičiūtė (100 balų), Greta Pucilauskaitė (100 

balų), Brigita Vileikytė (100 balų), Erika Astramskaitė 

(95 balai), Monika Railaitė (95 balai), Greta Rokaitė (95 

balai), Simonas Jonaitis (93 balai), Kamilė 

Demendžiūnaitė (93 balai), Gabrielė Rakevičiūtė (93 

balai), Laura Tamašauskaitė (93 balai), Vaiva Vaidilaitė 

(92 balai), Gabrielė Arminaitė (90 balų).  

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 20 mokinių (26,0 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 41 mokinys (53,2 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 16 mokinių (20,8 proc.).  

 

ANGLŲ KALBA 

      Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 101 99,0% Iš viso 102 abiturientai 

Išlaikė 101 100% Balų vidurkis – 67,0 

Neišlaikė – – Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 1,5% 

50–100 balų įvertinimai 80 79,2%  

90–100 balų įvertinimai 

15 14,7% 

Aušra Babušytė (100 balų), Ieva Lukoševičiūtė (100 

balų), Monika Neknedavičiūtė (100 balų), Gabrielė 

Rakevičiūtė (98 balai), Geda Andzelevičiūtė (96 balai), 

Simonas Latakas (94 balai), Marija Botyriūtė (93 balai), 

Aušra Briedytė (93 balai), Kotryna Gražytė (93 balai), 

Aušra Vadapolaitė (92 balai), Simonas Jonaitis (91 

balas), Povilas Šileika (91 balas), Erika Astramskaitė 



(90 balų), Tomas Koskus (90 balų), Adomas Norvydas 

(90 balų).  

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė  11 mokinių (10,9 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 65 mokiniai (64,4 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 25 mokiniai (24,8 proc.).  

 

RUSŲ KALBA 

       Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 1 1,0% Iš viso 102 abiturientai 

Išlaikė 1 100% Balų vidurkis – 84,0 

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

50–100 balų įvertinimai 1 1,0 %  

90–100 balų įvertinimai – –  

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

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

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 1 mokinys ( 1,0 proc.); 

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

 

FIZIKA 

      Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 9 8,8% Iš viso 102 abiturientai 

Išlaikė 
9 100% 

Balų vidurkis – 37,7 

Neišlaikė – – Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 2,5% 

50–100 balų įvertinimai 3 33,3 %  

90–100 balų įvertinimai – –  

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 4 mokiniai (44,4 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 5 mokiniai (55,5 proc.); 

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

 

BIOLOGIJA 

       Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 27 26,7% Iš viso 102 abiturientai 

Išlaikė 27 100% Balų vidurkis – 53,8  



Neišlaikė – – Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 2,2% 

50–100 balų įvertinimai 16 59,3%  

90–100 balų įvertinimai 2 7,4% Erika Astramskaitė (96 balai), Greta Rokaitė (92 balai). 

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 7 mokiniai (26,0 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 18 mokinių (66,7 proc.); 

  aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 2 mokiniai (7,4 proc.). 

 

CHEMIJA 

       Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 5 6,7% Iš viso 4,9 abiturientai 

Išlaikė 5 100% Balų vidurkis – 70,4 

Neišlaikė –  – Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 0,9% 

50–100 balų įvertinimai 5 100%  

90–100 balų įvertinimai – –  

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

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

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 5 mokiniai (100 proc.); 

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

 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

        Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 10 9,8% Iš viso 102 abiturientai 

Išlaikė 10 100% Balų vidurkis – 64,7 

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

50–100 balų įvertinimai 9 90%  

90–100 balų įvertinimai 1 10% Ieva Lukoševičiūtė (96 balai) 

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 1 mokiniai (10 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 2 mokiniai (20 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 7 mokiniai (70,0 proc.).  

 

GEOGRAFIJA 

      Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 7 6,9% Iš viso 102 abiturientai 



Išlaikė 7 100% Balų vidurkis – 75,9 

Neišlaikė 
– – 

Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 

1,6% 

50–100 balų įvertinimai 7 100%  

90–100 balų įvertinimai 1 14,3% Aušra Briedytė (92 balai) 

Pagal kriterinio vertinimo sistemą: 

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

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 6 mokiniai (85,7 proc.); 

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – pasiekė 1 mokinys (14,3 proc.). 


