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 PATVIRTINTA 

Lietuvos mokinių informavimo ir 

techninės kūrybos centro direktoriaus 

2010 m. rugsėjo 13 d.  

 įsakymu Nr. R1-280 

 

 

LIETUVOS MOKINIŲ GAMTOS MOKSLŲ OLIMPIADOS SĄLYGOS 

 

 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS    

 

1. Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiados sąlygos, parengtos vadovaujantis 

Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 3 d. Nr. ISAK-574, reglamentuoja 

Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiados (toliau – Olimpiada) tikslus, rengėjus, organizavimo 

tvarką, finansavimą bei dalyvių apdovanojimą. 

 

II.  OLIMPIADOS TIKSLAI 

 

2. Olimpiados tikslai: 

2.1. skatinti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais; 

2.2. skatinti ugdyti mokinių mokslinį kritinį mąstymą; 

2.3. skatinti ugdyti mokinių kūrybiškumą ir savarankiškumą; 

2.4. objektyviai įvertinti ir palyginti dalyvių gamtos mokslų žinias ir gebėjimus, reikalingus 

spręsti olimpiados užduotis, įvardinti nugalėtojus; 

2.5 atrinkti kandidatus dalyvauti tarptautinėje jaunimo gamtos mokslų olimpiadoje (toliau - 

IJSO). 

 

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 

 

3. Olimpiada rengiama paskutinį rugsėjo penktadienį, vienu etapu, visuose jo vykdymo 

centruose vieną ir tą pačią dieną, vienu ir tuo pačiu laiku. Olimpiadą padeda organizuoti bendrojo 

lavinimo mokyklos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, o esant 

galimybėms – ir kituose miestuose. 

4. Oficiali informacija, susijusi su olimpiados organizavimu skelbiama adresu 

http://www.gamtosmokslai.olimpiados.lt bei Centro tinklalapyje. 

5. Centro direktorius tvirtina mažiausiai trijų žmonių akademinį olimpiados komitetą, kuris 

atsakingas už olimpiados užduočių parengimą, jų saugojimą ir vertinimą, bei olimpiados organizacinį 

komitetą, atsakingą už olimpiados vykdymą, nugalėtojų apdovanojimą ir kitus organizacinius 

klausimus. 

6. Dalyviai į jiems patogiausias olimpiados vykdymo vietas atvyksta savo lėšomis ir savo 

atsakomybe patys ar prižiūrimi tėvų, globėjų ar mokytojų, rūpinasi atvykimo ir parvykimo namo 

būdais, savo saugumu, maitinimusi, kt. 

7. Olimpiados dalyviai turi atitikti šiuos kriterijus: 

7.1. būti ne vyresni nei 15 m. prieš konkurso metų gruodžio 31 d., t.y. dalyvaujantiems 2010 

m., būti gimusiems 1995 m. sausio 1 d. ar vėliau; 

7.2.  turi būti Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo mokyklos mokiniai; 

7.3. ne vėliau, kaip likus keturioms dienoms iki olimpiados dienos, užsiregistruoti iš anksto 

tinklalapyje http://www.gamtosmokslai.olimpiados.lt. Registracijos metu dalyviui suteikiamas 

unikalus kodas, nurodytu el.pašto adresu išsiunčiamas patvirtinimas apie sėkmingą registraciją.  

8. Kiekvienam sėkmingai užsiregistravusiam dalyviui likus ne mažiau nei 40 valandų iki 

olimpiados pradžios nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas pakartotinis patvirtinimas su detaliais 
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dalyvavimo olimpiadoje nurodymais (tiksli vieta, kt.). Mokiniai, registracijos metu nurodę neveiklius 

el. pašto adresus ar kitus neteisingus duomenis nebus registruoti dalyviais. 

9. Olimpiados vykdymo dieną ne vėliau kaip 15 minučių prieš Olimpiados pradžią, kiekvienas 

dalyvis turi patvirtinti savo registravimąsi olimpiados vykdymo vietoje: dalyvis turi atvykti į 

pasirinktą olimpiados vykdymo vietą, turėti ir pateikti olimpiados organizatoriams savo galiojantį 

moksleivio pažymėjimą, turėti su savimi asmeninius darbo reikmenis: skaičiuotuvą, rašymo ir 

braižymo priemones olimpiados užduočių sprendimams surašyti. 

10. Visiems dalyviams yra pateikiamos tokios pačios sudėtingumo užduotys keliais variantais, 

sudarytos iš dvejų dalių: pirmoji dalis – 30 testo klausimų (po 10 iš kiekvienos srities – biologijos, 

chemijos bei fizikos), antroji dalis – 3 uždaviniai (tarpdalykinės gamtos mokslų užduotys). Visiems 

sprendimams yra skiriamos 2 valandos: nuo 13 valandos iki 15 valandos be bendros pertraukos 

(pertraukų). Užduotys parengiamos vadovaujantis Olimpiados dalykine programa (priedas 1).  

11. Kiekvienam testiniui klausimui pateikiami 5 galimi atsakymai. Teisingas atsakymas 

vertinamas 1 balu, neteisingas atsakymas vertinamas -0.25 balo, palikta tuščia atsakymo vieta 

vertinama 0 balų.  Kiekvienas teisingai išspręstas antros dalies uždavinys vertinamas 10 balų.  

12. Olimpiados bendro įvertinimo sudarymo principai: 

12.1. Konkursinė eilė sudaroma vadovaujantis Student‘o t t-verte kiekvienos srities užduočių 

įvertinimui, apskaičiuojamą pagal formulę: 

ed
SD

ca
t

x

xx
x 









 
 ,  

kur ax – taškų suma už atitinkamo bloko užduočių sprendimą; 

cx – visų dalyvių atitinkamo bloko užduočių sprendimo įvertinimų aritmetinis 

vidurkis; 

SDx – standartinis nuokrypis atitinkamo bloko suminių įvertinimų imtyje; 

d ir e – konstantos.  

12.2. Bendras dalyvio įvertinimas lygus kiekvieno bloko (testinių biologijos, testinių 

chemijos, testinių fizikos, ir atskirai kiekvienos kompleksinės užduoties) t verčių sumai. 

13. Atsižvelgus į bendrą įvertinimą: 

13.1. paskelbiamas olimpiados laureatas – surinkęs didžiausią šešių t verčių sumą (didžiausią 

bendrą įvertinimą); 

13.2. paskelbiama mokykla-nugalėtoja, kurios trijų dalyvių, pasiekusių geriausius įvertinimus, 

t verčių sumų vidurkus yra didžiausias. Jei iš vienos mokyklos dalyvauja mažiau nei trys dalyviai, 

šioje nominacijoje mokykla nedalyvauja.  

13.3. paskelbiami ne mažiau 20 kandidatų atstovauti Lietuvai IJSO, kurie kviečiami dalyvauti 

paruošiamosiose IJSO stovyklose. Apie dalyvavimą šiose stovyklose dalyviai informuojami 

asmeniškai. Jei Centras einamaisiais metais nesiunčia delegacijos į IJSO, kandidatų sąrašas 

neskelbiamas; 

13.4. Visi rezultatai paskelbiami tinklalapiuose http://www.gamtosmokslai.olimpiados.lt ir 

http://www.lmitkc.lt ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo olimpiados dienos, kiekvienas dalyvis 

informuojamas asmeniškai nurodytu el. pašto adresu. 

14. Kandidatai, pastebėję netikslumų konkursinių balų skaičiavime, privalo kreiptis į 

Organizatorių telefonu, el. pašto adresu ar raštu tiesiogiai pateikiant argumentuotą prašymą 

perskaičiuoti kandidato konkursinį balą. Prašymai turi būti pateikti ne vėliau nei 5 kalendorinės 

dienos po konkursinių balų paskelbimo 13.4. p. nurodytame tinklalapyje. Prašymus olimpiados 

akademinis komitetas privalo išnagrinėti per 2 darbo dienas, apie galutinius konkursinius balus 

informuojama tame pačiame informaciniame šaltinyje. 

 

IV.  FINANSAVIMAS 

 

15. Olimpiados organizavimo išlaidas apmoka Centras. Renginio papildomam finansavimui 

įtraukiami rėmėjai. 
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V.  OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS  

16. Vertinimo komisijos sprendimu, Olimpiadoje geriausius rezultatus pasiekę mokiniai  

apdovanojami Švietimo ir mokslo ministerijos I, II, III laipsnių diplomais arba pagyrimo raštais. 

Absoliutus nugalėtojas apdovanojamas laureato diplomu.  

17. Esant galimybėms, nugalėtojai apdovanojami Centro ar rėmėjų įsteigtais prizais.  

                   

__________________________________________________________________________ 

 

 


