
VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI 2020 M. 

Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje 2020 metais vidurinio ugdymo programą 

baigė 139 mokiniai ir visi įgijo vidurinį išsilavinimą ir gavo brandos atestatus. 

Iš viso 93-iosios laidos abiturientai surinko 15-a šimtukų: 11 iš anglų kalbos, 3 – lietuvių 

kalbos, 1 – istorijos. Tris šimtukus gavo Jevgenija Pavlova: lietuvių kalbos (mokytoja Rasa 

Atkočiūnienė), anglų kalbos (mokytoja Diana Rauluševičienė) ir istorijos (mokytojas Tomas 

Skrickus). Dviem šimtukais įvertinta Brigita Juškaitė: lietuvių kalbos (mokytoja Judita Sakalienė) ir 

anglų kalbos (mokytoja Rita Vasylienė).  

10 mokinių gavo po vieną šimtuką: Justina Sabonaitytė – lietuvių kalbos (mokytoja Rasa 

Atkočiūnienė); Akvilė Andriūnaitė, Benas Danielius, Dovilė Gavelytė, Tomas Mikalauskas,  Giedrė 

Marija Zapolskytė (mokytoja Diana Rauluševičienė), Adomas Biliūnas, Emilija Martišiūtė, Justina 

Poškutė, Emilija Vasiliauskaitė ( mokytoja Rita Vasylienė) – anglų kalbos. 

Sėkmingiausiai išlaikyti anglų kalbos ir istorijos  valstybiniai brandos egzaminai. Visų 9 

valstybinių brandos egzaminų išlaikymo vidurkis – 52,1balų. Nesėkmingiausiai, kaip ir visoje 

Lietuvoje, – matematikos valstybinis egzaminas. 

LIETUVIŲ KALBA 

      Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 133 95,7% Iš viso 139 abiturientai 

Išlaikė 124 93,2% Balų vidurkis – 46,8 

Neišlaikė 9 6,8% 
Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis –                                      

10,8 % 

90–100 balų įvertinimai 9 6,8% 
 

Pagal kriterinio vertinimo sistemą:  

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 46 mokiniai (34,6 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 67 mokiniai (50,4 proc.);  

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) –20 mokinių (15,0 proc.).   

 

ISTORIJA 

                  Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 56 40,3% Iš viso 139 abiturientai 

Išlaikė 56 100 % Balų vidurkis – 61,2 

Neišlaikė – – Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 0,2 % 

90–100 balų įvertinimai  2 3,6 %  



Pagal kriterinio vertinimo sistemą:  

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 5 mokiniai (8,9 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 44 mokiniai (78,6 proc.);  

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 7 mokiniai (12,5 proc.).   

 

MATEMATIKA 

       Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 105 75,5 % Iš viso 139 abiturientai 

Išlaikė 77 73,3 % Balų vidurkis – 24,4 

Neišlaikė 28 26,7 % Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 32,4 % 

90–100 balų 

įvertinimai 
1 1,0% 

 

Pagal kriterinio vertinimo sistemą:  

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 52 mokiniai (49,5 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 24 mokiniai (22,9 proc.);  

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 1 mokinys (1,0 proc.).   

 

ANGLŲ KALBA 

      Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 135 97,1% Iš viso 139 abiturientai 

Išlaikė 134 99,3% Balų vidurkis – 74,4 

Neišlaikė 1 0,7% Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 1% 

90–100 balų 

įvertinimai 
43 31,9% 

 

Pagal kriterinio vertinimo sistemą:  

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 8 mokiniai (5,9 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 70 mokinių (51,9 proc.);  

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 57 mokiniai (42,2 proc.).   

 

FIZIKA 

      Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 5 3,6% Iš viso 139 abiturientai 

Išlaikė 
5 100% 

Balų vidurkis – 47,6 

Neišlaikė – – Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis –5,3 % 



90–100 balų 

įvertinimai 
– – 

 

Pagal kriterinio vertinimo sistemą:  

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 1 mokinys (20 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 4 mokiniai (80 proc.);  

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

 

BIOLOGIJA 

       Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 32 23,0% Iš viso 139 abiturientai 

Išlaikė 32 100% Balų vidurkis – 54,3  

Neišlaikė – – Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis –2,3 % 

90–100 balų 

įvertinimai 
3 9,7% 

 

Pagal kriterinio vertinimo sistemą:  

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 6 mokiniai (18,7 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 23 mokiniai (71,9 proc.);  

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 3 mokiniai (9,4 proc.).   

 

CHEMIJA 

       Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 4 3,8% Iš viso 139 abiturientai 

Išlaikė 4 100% Balų vidurkis – 55,3 

Neišlaikė –  – Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 2,6% 

90–100 balų 

įvertinimai 
– – 

 

Pagal kriterinio vertinimo sistemą:  

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 1 mokinys (25 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 3 mokiniai (75 proc.);  

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

 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

        

Rezultatai 

Rodikliai 

Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 20 14,4% Iš viso 139 abiturientai 

Išlaikė 20 100% Balų vidurkis – 48,0 



Neišlaikė – – Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 8 % 

90–100 balų 

įvertinimai 
1 5% 

 

Pagal kriterinio vertinimo sistemą:  

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

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) – 9 mokiniai (45 proc.);  

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 2 mokinių (10 proc.).   

 

GEOGRAFIJA 

      Rezultatai 

Rodikliai 
Skaičius Procentas Pastabos 

Laikė 12 8,6% Iš viso 139 abiturientai 

Išlaikė 12 100% Balų vidurkis – 57,1 

Neišlaikė 
– – 

Šalies neišlaikiusių kandidatų dalis – 

1,0 % 

90–100 balų 

įvertinimai 
– – 

 

 

Pagal kriterinio vertinimo sistemą:  

 patenkinamą pasiekimų lygį (16–35 balai) pasiekė 1 mokinys (8,3 proc.); 

 pagrindinį pasiekimų lygį (36–85 balai) –10 mokinių (83,4 proc.);  

 aukštesnįjį pasiekimų lygį (86–100 balų) – 1 mokinys (8,3 proc.).   

 

 

 


