
 

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į MENO STUDIJŲ KRYPTIES DAILĖS IR 
INTERJERO RESTAURAVIMO STUDIJŲ PROGRAMĄ UŽDUOČIŲ APRAŠAI 

 

Kūrybinių darbų aplankas 

Stojančiojo aplankas turi būti pateiktas aplanke ar segtuve iki 30 vnt. iki A2 formato dydžio 
lapuose. 

Darbų aplanko turinys ir forma nėra reglamentuoti ir stojantysis gali laisvai rinktis, kokius 
savo kūrybinius darbus pateikti vertinimo komisijai, tačiau jame turi atsispindėti stojančiojo 
mokymosi pasiekimus ir profesines kompetencijas grindžiantys įrodymai: piešiniai, tapybos, 
lipdybos kūriniai, kompozicijos, fotografijos, grafiniai darbai ir visa kita, į ką stojantysis norėtų 
atkreipti dėmesį, kai vertinama jo asmeninė patirtis. 

Pastaba. Aplanke esantys įrašai, leidžiantys identifikuoti kūrinius atlikusį asmenį, turi būti 
uždengti arba kitu būdu paslėpti. 

 

Vizualios raiškos, kūrybinių gebėjimo patikrinimo egzaminas (praktinės užduotys); 

1 užduotis. Piešimas 
Užduoties tikslas – patikrinti stojančiųjų gebėjimą ir įgūdžius piešinyje perteikti gipsinio 

modelio portretą. Vertinamas įkomponavimas lape, gebėjimas perteikti modelio charakterį, formą, 
proporcijas, perspektyvą šviesotamsos, linijos, štricho pagalba. Vertinamas piešinio 
išraiškingumas. 

Piešinys atliekamas pieštuku, A2 formato vatmano lape. 
Egzamino trukmė – 4 valandos. 

2 užduotis. Tapyba 
Užduoties tikslas – patikrinti stojančiųjų gebėjimą ir įgūdžius perteikti spalvinių santykių 

harmoniją. Vertinamas komponavimas lape, sugebėjimas perteikti natiurmorto koloritą, 
medžiagiškumą, šviesotamsą. 

Užduočiai atlikti naudojami trys-keturi skirtingi buitiniai daiktai, vaisiai, draperijos. 
Užduotis atliekama A2 formato lape pasirinktinai aliejiniais arba vandeniu skiedžiamais dažais. 

Egzamino trukmė – 3 valandos. 

3 užduotis. Dailės ir architektūros pažinimo testas 
Užduoties tikslas − patikrinti stojančiųjų žinias, įgytas mokantis pagal bendrojo lavinimo 

mokyklos dailės programą, įsitikinti, kiek stojantysis domisi daile ir architektūra, įvertinti 
stojančiųjų meninį išprusimą. Ši užduotis suteikia galimybę stojantiesiems pademonstruoti, kaip 
jie yra pasirengę aiškiai, teisingai ir glaustai atsakyti į klausimus apie įvairius dailės reiškinius. 

Užduotis parengta remiantis bendrojo lavinimo mokyklos dailės programa, kurios 
laikantis moksleiviams pateikiama žinių apie vaizduojamosios ir taikomosios dailės, 
architektūros, liaudies meno, šiuolaikinių vizualinių menų istoriją, teoriją ir paveldą, taip pat 
dailės kūrinius ir architektūros rūšis, žanrus, stilius, žymių menininkų kūrybą. Egzamino 
užduoties raštu turinys sudarytas iš medžiagos, kuri pateikta Lietuvos švietimo sistemos 
aprobuotoje mokyklinėje literatūroje (vadovėliuose, pratybų sąsiuviniuose, mokomosiose 
priemonėse, brandos egzaminų testų rinkiniuose). Stojančiajam pateikiama 10 klausimų. 
Atsakymai į klausimus gali būti pateikiami trimis būdais: a) atsakoma pabraukiant, pažymint 



 

teisingą atsakymą (arba atsakymus) į pateiktą klausimą; b) atsakoma įrašant teisingą atsakymą į 
nurodytą vietą; c) į klausimą atsakoma grafiškai (nurodytoje vietoje nupiešiamas teisingas 
atsakymas). 

Egzamino trukmė – 1 valanda. 

 

Literatūra egzaminui pasirengti: 
1. Dailė: vadovėlis 7, 8 klasei / Angelė Narčiūtė, Dalia Samuilienė, Irena Staknienė. 

Vilnius: Naujoji Rosma, 2002. 191 p. ISBN 9955- 06-065-4. 
2. Dailė: vadovėlis 9, 10 klasei / Angelė Narčiūtė, Dalia Samuilienė, Irena Staknienė. 

Vilnius: Naujoji Rosma, 2002. 191 p. ISBN 9955-06-064-6. 
3. Dailės užduotys VII, VIII klasei / Sigutė Imbrasaitė. Kaunas: Šviesa, 2002. 45 [2] p. 

ISBN 5-430-03221-2. 
4. Meno istorija: skaitiniai IX, X klasei / Sigutė Imbrasaitė. Kaunas: Šviesa, 2002. 191 p. 

ISBN 5-430-03405-3. 
5. Meno istorija: vadovėlis VII, VIII klasei / Sigutė Imbrasaitė. Kaunas:.Šviesa, 2001, 

285, [2] p. ISBN 5-430-03-212-3. 
6. Meno istorija: vadovėlis XI, XII klasei / Ariadna Čiurlionytė. Kaunas: Šviesa, 2001. 

238 [1] p. ISBN 5-430-0322 -4. 
7. Meno istorijos užduotys XI, XII klasei. Nr.1. Istoriniai stiliai. Romantika, gotika, 

renesansas, barokas, rokokas / Ariadna Čiurlionytė. Kaunas: Šviesa, 2001. 46 [2] p . ISBN 5-430-
03311-1. 

8. Meno istorijos užduotys XI.XII klasei. Nr. 2. XIX a. dailė ir architektūra / Ariadna 
Čiurlionytė. Kaunas: .Šviesa , 2001. 38, [2] p. ISBN 5-430-03312-x. 

9. Meno istorijos užduotys XI.XII klasei. Nr.3. XX a. dailė ir architektūra / Ariadna 
Čiurlionytė. Kaunas: Šviesa , 2001. 46, [2] p. ISBN 5-430-03313-8. 
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