Nacionalinio egzaminų centro informacija apie būsimus elektroninius testavimus vasario–gegužės mėn.
Prašytume, planuojant savo mokyklos dalyvavimą numatomuose elektroniniuose testavimuose, atsižvelgti į jų vykdymo datą, registraciją į juos, testų struktūrą ir
trukmę, reikalavimus kompiuterizuotai darbo vietai.
El. testavimų laikaraštis
Pagrindinė informacija apie el. testavimo vykdymą ir testo struktūrą
El. testas
Užsienio kalbos
(anglų) lygio
nustatymo testas

Struktūra ir bendra charakteristika
Klausymo ir skaitymo užduotys, parengtos pagal B1
kalbos mokėjimo lygį.
Užduotis sudaro uždarieji klausimai. Jų vertinimas
automatinis.
Viso testo rezultatai bus skelbiami kovo 18 d.

Užsienio kalbos
(rusų) lygio
nustatymo testas

Klausymo ir skaitymo užduotys, parengtos pagal A2
kalbos mokėjimo lygį.
Užduotis sudaro uždarieji klausimai. Jų vertinimas
automatinis.
Viso testo rezultatai bus skelbiami kovo 18 d.
Klausymo ir skaitymo užduotys, parengtos pagal A2
kalbos mokėjimo lygį.
Užduotis sudaro uždarieji klausimai. Jų vertinimas
automatinis.
Viso testo rezultatai bus skelbiami kovo 18 d.
Klausymo ir skaitymo užduotys, parengtos pagal A2
kalbos mokėjimo lygį.
Užduotis sudaro uždarieji klausimai. Jų vertinimas
automatinis.
Viso testo rezultatai bus skelbiami kovo 18 d.
Užduotis sudaro atvirieji, uždarieji ir trumpojo
atsakymo (vienas žodis) klausimai. Jų vertinimas
vyks Nacionaliniame egzaminų centre.
Viso testo rezultatai bus skelbiami balandžio 2 d.

Užsienio kalbos
(vokiečių) lygio
nustatymo testas
Užsienio kalbos
(prancūzų) lygio
nustatymo testas

Integruotas gamtos
mokslų testas II
gimnazijos (10)
klasės mokiniams

Pastabos
Detali vykdymo instrukcija bus skelbiama iki vasario 11 d.
Kalbėjimo dalies užduoties pavyzdys skelbiamas KELTE sausio
14 d.
Kalbėjimo dalies užduotys skelbiamos KELTE vasario 14 d.
8 val.
Kalbėjimo dalies testavimą mokyklos vykdo savo nuožiūra
vasario 14 d. – kovo 5 d.
Rašymo dalies užduotys skelbiamos KELTE vasario 27 d. 8 val.
Mokiniai, kurie testo klausymo ir skaitymo dalis atliks
kompiuteriu, rašymo dalį atliks įprastu būdu – popieriniame
atspausdintame testo variante.
Detali vykdymo instrukcija bus skelbiama iki vasario 10 d.
Rašymo dalies užduotys skelbiamos KELTE vasario 28 d. 8 val.
Mokiniai, kurie testo klausymo ir skaitymo dalis atliks
kompiuteriu, rašymo dalį atliks įprastu būdu – popieriniame
atspausdintame testo variante.
Detali vykdymo instrukcija bus skelbiama iki vasario 10 d.
Rašymo dalies užduotys skelbiamos KELTE vasario 26 d. 8 val.
Mokiniai, kurie testo klausymo ir skaitymo dalis atliks
kompiuteriu, rašymo dalį atliks įprastu būdu – popieriniame
atspausdintame testo variante.
Detali vykdymo instrukcija bus skelbiama iki vasario 10 d.
Rašymo dalies užduotys skelbiamos KELTE vasario 26 d. 8 val.
Mokiniai, kurie testo klausymo ir skaitymo dalis atliks
kompiuteriu, rašymo dalį atliks įprastu būdu – popieriniame
atspausdintame testo variante.
Detali vykdymo instrukcija bus skelbiama iki vasario 10 d.
Po kovo 19 d. užduotis su uždaraisiais ir trumpojo atsakymo
klausimais bus skelbiama duomenų perdavimo sistemoje
KELTAS, o nuo balandžio 15 d. – NEC interneto svetainėje.

Integruotas
socialinių mokslų
testas II gimnazijos
(10) klasės
mokiniams
Informacinių
technologijų VBE
išbandymas

Užduotis sudaro atviri, uždari ir trumpojo atsakymo
(vienas žodis) klausimai. Jų vertinimas –
Nacionaliniame egzaminų centre.
Viso testo rezultatai bus skelbiami balandžio 2 d.

Detali vykdymo instrukcija bus skelbiama iki vasario 10 d.
Po kovo 21 d. užduotis su uždaraisiais ir trumpojo atsakymo
klausimais bus skelbiama duomenų perdavimo sistemoje
KELTAS, o nuo balandžio 15 d. – NEC interneto svetainėje.

Užduotis parengta pagal egzamino programą, ją
sudaro keturios dalys. Mokinių atliktos užduotys
nebus vertinamos.

Matematikos ir
gamtos mokslų
testas 8 klasės
mokiniams

Bandomasis el. NMPP – tai elektroninis
matematikos ir gamtos mokslų testas 8 klasės
mokiniams. Ši naujovė artimiausiais metais turėtų
pakeisti ligi šiol buvusius popierinius NMPP 8 klasės
matematikos ir gamtos mokslų testus. Jį siūlome
atlikti visiems šalies aštuntokams, kuriems mokyklos
galės sudaryti galimybes nurodytą dieną dalyvauti
el. testavime.

Detali vykdymo instrukcija bus skelbiama iki balandžio 1 d.
Į išbandymą kviesime visus 2019 metais šį egzaminą laikančius
kandidatus, siekdami sudaryti galimybes susipažinti su egzamino
vykdymo sistema ir išbandyti, kaip mokiniams pavyks patiems
įkelti savo atliktų praktinių užduočių failus.
Detali vykdymo instrukcija bus skelbiama iki kovo 20 d.
Tarp pirmos ir antros testo dalių bus 5–10 minučių pertrauka. Po
testo atlikimo bus skirta apie 10 minučių klausimynui užpildyti.

e-NMPP užduotis bus sudaryta iš 2 dalių po 60 min.
e-NMPP užduotis sudarys uždari pasirenkamojo
atsakymo ir trumpojo atsakymo klausimai ir
uždaviniai. Preliminari testo rezultatų ataskaita
mokykloms bus skelbiamos birželio 7 d.
Reikalavimai kompiuteriams, kuriais atliekami elektroniniai testai
Kompiuteriais ir planšetiniais kompiuteriais aprūpina tik mokykla. Mokiniai negali atsinešti savo kompiuterių ar planšetinių kompiuterių.
Reikalavimai kompiuteriams (mokykloms, ketinančioms registruoti mokinius atlikti Nacionalinio egzaminų centro siūlomas užduotis elektroniniu būdu):
1) kiekvienam mokiniui skirtas kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto;
2) mokinių kompiuteriai turi turėti mažiausiai 1 GB operatyvinės atminties, mažiausiai 1 GHz taktinio dažnio ir x86 architektūros procesorių;
3) kompiuteriuose turi būti įdiegta bent viena iš naršyklių (ne ankstesnė kaip MS Internet Explorer 11.0 versija, ne ankstesnė kaip Microsoft Edge 38 versija, ne
ankstesnė kaip Mozilla Firefox 62.x versija, ne ankstesnė kaip Google Chrome 70 versija);
4) planšetinių kompiuterių ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 8 coliai.
Prašome papildomos informacijos, ruošiantis 8 klasės mokinių el. testavimui
Mokyklos, kurios 2019 m. gegužės 8 d. vykdys 8 klasės mokiniams skirtą matematikos ir gamtos mokslų elektroninį testavimą, sausio 17–22 d. duomenų
perdavimo sistemoje KELTAS turės patvirtinti informaciją apie mokinių skaičių mokykloje ir pateikti informaciją apie turimų kompiuterizuotų testavimo vietų
mokiniams skaičių mokykloje. Pagal šią patvirtintą informaciją bus planuojamas 2019 m. gegužės 8 d. elektroninis testavimas.

Jeigu jūsų mokykloje yra daugiau mokinių, negu šiuo metu turite el. testavimui keliamus reikalavimus atitinkančių kompiuterizuotų testavimo vietų (tinkami
kompiuteriai, interneto ryšys, patalpos ir kt.), prašytume su savo savivaldybės administracijos švietimo padaliniu aptarti kitas galimybes vykdyti testavimą, pvz.:
mokinius testuoti kitose savivaldybės mokyklose, skolintis kompiuterių iš kitų mokyklų ir pan.
Jei kiltų klausimų, kreipkitės elektroninio pašto adresu etestavimas@nec.lt.

