KONSTITUCIJOS EGZAMINAS 2019
TAISYKLĖS 5-12 kl. MOKSLEIVIAMS

1. BENDROJI DALIS
1.1. Konkursą organizuoja LR Teisingumo ministerija.
1.2. Konkurso globėja Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.
1.3. Konkursą administruoja UAB „Inlinen“.
1.4. Konkurso tikslai:
1.4.1. skatinti mokinių domėjimąsi savo šalimi ir jos valstybingumu;
1.4.2. mokiniams suprantamais būdais pateikti Lietuvos valstybės sandaros sampratą, supažindinti su valstybės
simboliais, valstybės organų kompetencijomis;
1.4.3. ugdyti mokinių pilietinę savivoką ir pilietiškumą.

2. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
2.1. Konkurse gali dalyvauti 5–12 klasių bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų mokiniai.
2.2. Konkurso dalyviai (bei atitinkamai užduotys jiems) bus skirstomi į tris grupes: 5–7 kl., 8–10 kl., 11–12 kl.
2.3. Konkursas vyksta dviem etapais.
2.3.1. Pirmasis etapas vyks spalio 3 dieną, 9.00 val. Lietuvos mokyklose:
2.3.1.1. I etape dalyviams bus pateikta 30 uždarų klausimų. Moksleiviai, teisingai atsakę į 25 klausimus,
bus kviečiami dalyvauti II etape;
2.3.1.2. Mokyklų koordinatoriai privalo iš anksto registruotis iki rugsėjo 27 d. kviečiami registruoti savo
mokyklą užpildžius elektroninę registracijos formą https://forms.gle/kvWAnGyX1taQFjzB9. Tai vienintelė
registracijos forma, kurią egzamine dalyvauti norinti mokykla būtinai privalo užpildyti, nurodydama
egzamino koordinatorių savo mokykloje ir jo kontaktus.
2.3.1.3. Egzamino išvakarėse iki 13 val. visi užsiregistravę mokyklų koordinatoriai gaus egzamino
užduotis ir detalią egzamino vykdymo atmintinę.
2.3.1.4. I etapo moksleivių darbai spalio 3 d., pasibaigus egzaminui, tikrinami mokykloje, dalyvaujant
ugdymo įstaigos pasirinktam koordinatoriui ir vykdytojams.
Mokyklos sudaryta komisija turi patikrinti egzamino dalyvių atsakymus ir privalo iki spalio 3 d. 17.00 val.
užpildyti elektroninį protokolą, kuris rengiamas internetu užpildant specialią formą (ji bus nurodyta spalio
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2 d. iki 13.00 val. atsiųstoje egzamino vykdymo atmintinėje). Mokyklos, laiku nepateikusios elektroninio
protokolo, nebus vertinamos ir negalės patekti į tolimesnį egzamino etapą.
Renginio administratoriui skenuoti (fotografuoti) popieriniai vertinimų protokolai ir skenuoti (fotografuoti)
moksleivių, patekusių į II etapą (t.y. teisingai atsakiusių į 25 ir daugiau testo klausimų), darbai siunčiami
el. paštu konstitucija@inlinen.eu iki spalio 3 d. 17.00 val.
2.3.2. II konkurso etapas vyks spalio 17 dieną savivaldybėse ir mokyklose, kuriose yra nors vienas dalyvis
perėjęs į II - ąjį egzamino etapą.
2.3.2.1. II etape dalyviams bus pateikta 19 uždarų ir 1 atviras klausimas;
2.3.2.2. specialios komisijos vertinimui pateikiami tik daugiausiai (ne mažiau kaip 17 uždarų klausimų
teisingai atsakiusių moksleivių darbai.
2.3.2.3. Darbus vertina Konkurso administratoriaus sudaryta komisija.
2.3.2.4. Vertinimo kriterijai:
2.3.2.4.1. atsakymų tikslumas;
2.3.2.4.2. atviro klausimo atsakymo minčių aiškumas;
2.3.2.4.3. tvirti atviro klausimo atsakymo argumentai.
2.3.2.5. Darbai nebus vertinami, jeigu:
2.3.2.5.1. atviro klausimo atsakymas neatitiks konkrečios tematikos;
2.3.2.5.2. pavėlavę darbai;
2.3.2.5.3. neįvardyti darbai.
3. APDOVANOJIMŲ CEREMONIJA
Konstitucijos egzamino 2019 laimėtojams kelionės į Vilnių ir atgal viešuoju transportu (autobusu ar traukiniu) išlaidos
bus apmokėtos pateikus čekius.
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