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KONSTITUCIJOS EGZAMINO 2020 TAISYKLĖS 

 

LR Teisingumo ministerija visus Lietuvos piliečius kviečia laikyti Konstitucijos egzaminą, kuris 

organizuojamas atskiroms tikslinėms dalyvių grupėms: moksleiviams, universitetų ir kolegijų studentams, 

likusiems piliečiams.  

 

Egzamino laikas 

 

Egzaminas 2020 m. lapkričio 11 d. nuo 9 iki 13 val.  (visiems Lietuvos piliečiams, įskaitant ir mokyklas).  

 

Kas gali dalyvauti: 

 

Egzamine gali dalyvauti visi LR piliečiai ir gyventojai šiose grupėse: 

 moksleiviai: 5-6 kl., 7-8 kl., 9-10 kl. ir 11-12 kl. 

 studentai;   

 suaugusieji Lietuvos piliečiai ir gyventojai; 

 

Kur galima laikyti egzaminą: 

 

Moksleiviai, studentai ir kiti Lietuvos piliečiai, egzaminą galės laikyti portale www.delfi.lt/konstitucijos-

egzaminas arba www.konstitucijosegzaminas.lt (rasite nuorodą prisijungti prie egzamino).  

Egzamino laikymui išankstinė registracija nėra būtina, bet pageidaujama institucijoms (mokykloms, 

universitetams, kolegijoms, savivaldybėms, bibliotekoms) - https://forms.gle/2DKhV6r6STgGXmm4A  

 

Moksleiviai egzaminą laikys mokyklose arba savarankiškai namuose. 

 Mokyklos paskirti egzamino koordinatoriai iki lapkričio 4  d. kviečiami registruoti savo mokyklą 

užpildžius registracijos formą  

 Mokyklų koordinatoriams egzamino atsakymai nebus siunčiami. Koordinatoriai atsakymų nevertina.  

 Mokyklose egzaminas laikomas specialios Konstitucijos egzamino pamokos metu – 2020 m. lapkričio 11 

d. nuo 9 val. ryto iki 13 val.  

 Mokyklų egzaminų koordinatoriai paruošia kompiuterines klases, sudėlioja grafikus egzaminą laikyti.  

 

Egzamino užduotys ir eiga   

 

Lapkričio 11 d. egzamine dalyvauja visos nurodytos grupės.  

 

http://www.delfi.lt/konstitucijos-egzaminas
http://www.delfi.lt/konstitucijos-egzaminas
http://www.konstitucijosegzaminas.lt/
https://forms.gle/2DKhV6r6STgGXmm4A
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Klausimynas parengiamas vienas visoms tikslinėms asmenų grupėms, sudėtingėjančia tvarka. Klausimai pateikti 

su  keturiais atsakymų variantais, iš kurių reikės pasirinkti vieną teisingą bei parengtas vienas atviras klausimas. 

Kiekvienai tikslinei grupei parengtos skirtingos užduotys. 

 

 

 

Egzamino laimėtojais bus pripažinti dalyviai, kurie pateiks daugiausiai teisingų atsakymų į uždaro tipo klausimus 

ir tiksliausiai/kūrybiškiausiai atsakys  į atvirą klausimą. Vienodai surinktų balų atveju bus atsižvelgiama į 

egzamino užduočių sprendimo laiką.  

 

Egzamino laimėtojai bus paskelbti per 2 d.d.  

 

Laimėtojai bus apdovanoti individualiai.  

 

Kita informacija 

 

Egzamine negali dalyvauti organizatoriai, užduočių sudarytojai, partnerių, rėmėjų atstovai, vertinimo komisijos 

nariai ir visų išvardytų grupių šeimos nariai. 

 

Egzamino iniciatorius: LR Teisingumo ministerija 

Egzaminą globoja: Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. 

Egzamino partneriai: naujienų portalas DELFI, nacionalinis Lietuvos radijas ir televizija LRT,  lauko reklama IĮ 

„OWEXX“, prizus įsteigia UAB „Inregnum“, UAB „Blancomet“. Organizuoja – UAB „Amor fati“.  

 

Daugiau informacijos el. paštu konstitucijosegzaminas@amorfati.lt  ir oficialioje egzamino interneto svetainėje 

www.konstitucijosegzaminas.lt 
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