PATVIRTINTA
Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus
2021 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. VK-737

2021–2022 MOKSLO METŲ 8 KLASIŲ NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ
PATIKRINIMO VYKDYMO INSTRUKCIJA

8 KLASIŲ SKAITYMO NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (toliau –
NMPP) DATA
2022 m. balandžio 25 d. (I ir II srautai), balandžio 26 d. (III srautas)
8 KLASIŲ MATEMATIKOS NMPP DATA
2022 m. balandžio 27 d. (I ir II srautai), balandžio 28 d. (III srautas)
8 KLASIŲ SOCIALINIŲ MOKSLŲ NMPP DATA
2022 m. balandžio 29 d. (I ir II srautai), gegužės 2 d. (III srautas)
8 KLASIŲ GAMTOS MOKSLŲ NMPP DATA
2022 m. gegužės 3 d. (I ir II srautai), gegužės 4 d. (III srautas)
NMPP PATIKRINIMO PRADŽIA
9.00 val. (I srautas), 11.00 val. (II srautas)
9.00 val. (III srautas)
NMPP užduotims atlikti skiriama 60 min. (elektroninio testo vykdymo trukmė – 60 min.).
NMPP MEDŽIAGA
Mokiniui:
 prisijungimo duomenys (prisijungimo adresas, prisijungimo vardas ir slaptažodis);
 juodraščiai (rekomenduojama, kad tai būtų balti popieriaus lapai), rašymo priemonė.
Vykdytojui:
 kompiuteris;
 mokinių prisijungimo duomenys (prisijungimo adresas, prisijungimo vardas ir slaptažodis);
 NMPP vykdymo protokolas (iš duomenų perdavimo sistemos KELTAS);
 mokinių grupės sąrašas.
NMPP REIKALINGOS PRIEMONĖS
Kiekvienam mokiniui reikalingas kompiuteris, prijungtas prie interneto ir atitinkantis šiuos
reikalavimus:
 jei yra naudojamas belaidis ryšys („Wi-Fi“), turi būti užtikrinta, kad vykdymo metu nebus
sutrikimų (nerekomenduojama naudoti bendro naudojimo „Wi-Fi“);
 mokinių kompiuteriai turi turėti mažiausiai 4 GB operatyvinės atminties, mažiausiai 1,0 GHz
taktinio dažnio, keturių branduolių arba ne mažiau nei 1,6 GHz taktinio dažnio dviejų branduolių ir
x86 architektūros procesorių;
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 kompiuteriuose turi būti įdiegta bent viena iš naršyklių: ne ankstesnė kaip „Microsoft Edge
42“ versija, ne ankstesnė kaip „Mozilla Firefox 72.x“ versija, ne ankstesnė kaip „Google Chrome
88.x“ versija;
 jei naudojamasi nešiojamaisiais kompiuteriais, jie privalo būti prijungti prie elektros
maitinimo šaltinio;
 kiekvienas kompiuteris turi turėti veikiančią kompiuterinę pelę bei klaviatūrą;
 kompiuteryje arba jo naršyklėje turi būti išjungti visi automatinio vertimo įrankiai, pvz.,
„Google vertėjas“, kad, užduotis pateikus rusų, lenkų arba baltarusių kalbomis, nebūtų susiduriama
su iškraipytu ir neteisingu vertimu;
 prieš NMPP vykdymą kompiuteryje turi būti atidaryta naršyklė ir joje atvertas elektroninės
testavimo sistemos langas.
Planšetinių kompiuterių testavimo metu naudoti negalima.
PRIEMONĖS, KURIOMIS GALI NAUDOTIS MOKINIAI
 popieriaus lapai juodraščiui;
 rašymo priemonė.
NMPP EIGA
8.45 val. (I ir III srautai)
10.45 val. (II srautas)

8.50 val. (I ir III srautai)
10.50 val. (II srautas)

Mokiniai:
 prie NMPP vykdymo patalpos ateina likus ne mažiau kaip 15
minučių iki NMPP vykdymo pradžios;
 prie įėjimo į NMPP vykdymo patalpą esančiame sąraše sužino
savo grupę;
 turi tik NMPP vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones,
geriamojo vandens (asmeninio naudojimo stiklinaitę, buteliuką ar
kt.);
 į patalpą įeina tik vykdytojui leidus.
Į patalpą mobiliojo ryšio ir kitas informacijos perdavimo ar
priėmimo priemones įsinešti draudžiama.
Vykdytojas:
 ne vėliau kaip prieš 15 minučių iki NMPP vykdymo pradžios,
išlaikydamas tarp asmenų dviejų metrų atstumus, įleidžia
mokinius į patalpą ir nurodo vietas pagal sąrašą;
 informuoja, kad mokiniai į patalpą neįsineštų asmeninių daiktų
(išskyrus NMPP vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones);
 į NMPP vykdymo patalpas neįleidžia arba pareikalauja
nedelsiant iš jų pasišalinti tuos, kuriems pasireiškia viršutinių
kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų infekcinių
susirgimų požymiai (karščiavimas (37,3oC ir daugiau), sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.).
Mokiniai:
 atsisėda prie kompiuterio (mokinio eilės numeris yra jo eilės
numeris vykdymo protokole);
 šalia savęs pasideda popieriaus lapus juodraščiui, rašiklį;
 ant suolo / stalo pasideda (jeigu turi) geriamojo vandens
(asmeninio naudojimo stiklinaitę, buteliuką ar kt.);
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9.00–10.00 val. (I ir III
srautai)
11.00–12.00 val. (II srautas)

 gautais iš vykdytojo prisijungimo duomenimis (prisijungimo
adresu; prisijungimo vardu ir slaptažodžiu) prisijungia prie
elektroninės testavimo sistemos;
 klauso vykdytojo nurodymų.
Vykdytojas:
 išdalija mokiniams prisijungimo duomenis: prisijungimo
adresą, prisijungimo vardą ir slaptažodį;
 pasako NMPP trukmę;
 užrašo lentoje NMPP pradžios ir pabaigos laiką;
 praneša mokiniams, kad gautais prisijungimo duomenimis
(prisijungimo adresu, prisijungimo vardu ir slaptažodžiu) pradėtų
jungtis prie elektroninės testavimo sistemos, perskaitytų NMPP
instrukciją ir pasirengtų atlikti elektronines NMPP užduotis
vykdymo instrukcijoje nurodytu laiku;
 esant būtinybei, paaiškina mokiniui, kaip prisijungti prie
elektroninės testavimo sistemos.
Vykdytojas skelbia NMPP vykdymo pradžią.
Mokiniai pradeda elektroninį NMPP ir perskaito instrukciją.
NMPP atlikimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai
mokinys baigia skaityti instrukciją ir atveria pirmąją elektroninio
NMPP užduotį. Elektroninėms užduotims atlikti skirtas laikas
matomas kompiuterio lango viršuje.
Mokiniai:
 atlieka NMPP užduotis;
 užduotis atlieka savarankiškai, nesikalba tarpusavyje, netrukdo
kitiems, naudojasi tik tomis priemonėmis, kurios nurodytos
NMPP vykdymo instrukcijoje, jų neskolina;
 atlikdami užduotis gali laisvai ir nuosekliai pereiti nuo vienos
NMPP užduoties prie kitos, taip pat, esant poreikiui, praleisti
užduotį ir prie jos grįžti vėliau;
 užduočių atlikimo pabaigoje pamatys perspėjimą, kad gali
grįžti ir pasitikrinti savo atsakymus, jeigu reikia, gali juos pataisyti
arba gali baigti užduočių atlikimą;
 visus užduotims atlikti reikalingus veiksmus atlieka
kompiuteriu;
 atlikdami NMPP užduotis negali papildomai naudotis
internetu;
 atlikimo metu nefotografuoja ekrano ir nenurašo NMPP
užduočių;
 išeiti iš patalpos gali tik to paprašę ir gavę leidimą iš vykdytojo
ir ne ilgiau kaip 5 minutėms.
Vykdytojas:
 skelbia NMPP pradžią;
 nuo NMPP vykdymo pradžios iki pabaigos stebi mokinius;
 vykdymo protokole fiksuoja NMPP organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašo pažeidimus (jeigu yra).
Mokinys, pavėlavęs ne daugiau kaip 15 min., gali jungtis prie
elektroninės testavimo sistemos ir atlikti užduotis, tačiau NMPP
užduoties atlikimo laikas jam nepratęsiamas.
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9.45 val. (I ir III srautai)
11.45 val. (II srautas)
9.45–10.00 val. (I ir III
srautai)
11.45–12.00 val. (II srautas)
10.00 val. (I ir III srautai)
12.00 val. (II srautas)

Vykdytojas, likus 15 minučių iki NMPP pabaigos, mokiniams
praneša, kiek liko laiko, ir primena, kad mokiniai, baigę NMPP,
nepamirštų paspausti mygtuką „Baigti darbą“.
Mokiniai, atlikę NMPP užduotis anksčiau, negu numatyta, būtinai
paspaudžia mygtuką „Baigti darbą“, praneša apie tai vykdytojui
ir, jam leidus, išeina iš patalpos.
Mokiniai:
 baigia atlikti NMPP užduotis;
 atlikę elektroninį testą, būtinai paspaudžia meniu juostoje
(dešinėje pusėje, apačioje) esantį mygtuką „Baigti darbą“.
Vykdytojas:
 skelbia NMPP pabaigą ir primena, kad būtina paspausti
mygtuką „Baigti darbą“;
 baigia pildyti vykdymo protokolą.
Vykdytojas NMPP vykdymo protokolą perduoda vyresniajam
vykdytojui.

NMPP EIGA, ATSIRADUS TECHNINIŲ NESKLANDUMŲ
Vykdytojas pataria mokiniui vienu metu spausti klavišus „Ctrl“ ir
„F5“ ir atnaujinti naršyklės langą arba atsijungti nuo elektroninės
testavimo sistemos, tuomet bandyti prisijungti iš naujo.
Vykdytojas fiksuoja laiką NMPP vykdymo protokole ir pataria
mokiniui atsijungti nuo elektroninės testavimo sistemos ir,
pašalinus trikdžius, jungtis iš naujo.
Iš naujo prisijungus prie elektroninės testavimo sistemos, ji toliau
skaičiuoja užduoties atlikimo laiką, pertraukos laikas
neįskaičiuojamas į visos NMPP užduoties atlikimo laiką.
Jei per 15 min. nepavyksta prisijungti prie elektroninės testavimo
sistemos, vykdymas nutraukiamas, tai fiksuojama NMPP
vykdymo protokole.
Dingus interneto ryšiui
Vykdytojas fiksuoja laiką NMPP vykdymo protokole. Visi
mokiniai lieka NMPP vykdymo patalpose, savo darbo vietose. Jei
interneto ryšys atsiranda praėjus ne daugiau kaip 15 minučių,
NMPP tęsiamas toliau. Jei ryšio nėra ilgiau kaip 15 minučių,
vykdymas nutraukiamas, tai fiksuojama NMPP vykdymo
protokole.
Neišsprendus
techninių Vykdytojas gali kreiptis į Nacionalinę švietimo agentūrą el. paštu
nesklandumų
etestavimas@nsa.smm.lt.
Elektroninei
testavimo
sistemai nustojus reaguoti į
mokinio komandas
Atsiradus
mokinio
kompiuterio trikdžių

_________________________

