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DĖL 2022 M. LIETUVOS MOKINIŲ LENKŲ KALBOS OLIMPIADOS II ETAPO 

 

 

Informuojame, kad Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiados II Savivaldybių etapas vyks 2022 

m. sausio 25 d. (raštu), sausio 26 d. (žodžiu) centralizuotai. Rekomenduojama II olimpiados etapo rašto 

dalies pradžia – 9.00 val.. Rašomosios užduoties atlikimo trukmė – 3 val.. Kalbėjimo užduoties atlikimo 

trukmė – 20 min. vienam kandidatui. Mokiniai pristato vieną pasirinktą (lingvistinę ar literatūrinę) 

kalbėjimo temą. II etapo užduotys ir vertinimo kriterijai bus atsiųsti į miestų/rajonų švietimo padalinius 

2022 m. sausio 24 d. 10 val.  

             Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiados II Savivaldybių etapo vykdymo būdą (kontaktinį ar 

nuotolinį) pagal to miesto/rajono epidemiologinę padėtį renkasi II etapo organizatorius.  

 Ataskaitą apie II etapą prašome pateikti iki 2022 m. sausio 28 d. Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centrui. Elektroninė registracijos forma bus atsiųsta kartu su II etapo užduotimis 2022 m. sausio 

24 d.  

 Atsižvelgiant į epidemiologinę padėtį šalyje, Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiados Taryba 

priėmė sprendimą III olimpiados etapą vykdyti  2022  m. vasario 22-23 d. nuotoliniu būdu per Zoom 

platformą.  

 Visą informaciją apie Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiadą galite rasti interneto 

svetainėje - http://www.lmnsc.lt/lt/lenku_k_ 

              PRIDEDAMA. Rekomendacijos dėl lenkų kalbos olimpiados II etapo vykdymo 

(rekomendacija pritaikyta vykdymui nuotoliniu būdu) 

 

Direktorius                                                                 Algirdas Sakevičius 

 

 

Parengė 

Teklė Songulija-Tkačenko, tel. (8 6) 3632466 

mailto:info@lmnsc.lt
http://www.lmnsc.lt/
http://www.lmnsc.lt/lt/lenku_k_
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INFORMACIJOS PATIKSLINIMAS  

 REKOMENDACIJOS dėl 

LENKŲ KALBOS  OLIMPIADOS MIESTO/RAJONO ETAPO VYKDYMO  

 

Olimpiados formatas – virtualus 

Lenkų kalbos olimpiados aprašymas: 

2022 m. sausio 25 d.  

1. 8.40 – 8.50 – prisijungimas prie konkrečios lenkų kalbos užduočių atlikimo grupės 

ZOOM( ar kitoje) platformoje. Prisijungimo nuorodą miesto/rajono etapo 

organizatorius siunčia 8.20 val. į nurodytą mokinio elektroninį paštą. 

2. 8.50 – 9.00 – olimpiados atidarymas. Miesto/rajono metodinio būrelio pirmininkas. 

3. 9.00 – 9.10 –   Rašomosios užduoties, kuri bus atsiųsta į mokinio elektroninio pašto dėžutę, 

parsisiuntimas į kompiuterį ir išsisaugojimas. 

4. 9.10 – 12.10 -  Rašomosios užduoties atlikimas.  

      Kiekvieną grupę stebi per virtualią platformą vykdytojas. Vykdytoją skiria 

miesto/rajono etapo organizatorius. Kameros įjungtos.  

5. 12.10 – 12.20 –  atliktos rašomosios užduoties siuntimas į elektroninio pašto dėžutę, iš 

kurios gauta užduotis.  

 

       Nurodymai mokiniams dėl rašomosios užduoties atlikimo  

• Jūs turite atlikti darbą WORD‘ o dokumente, naudodamiesi lenkų kalbos klaviatūra. (Šrifto 

stilius – Times New Roman, dydis – 12, tarpai tarp eilučių – 1,5, tekstas išlygintas iki 

kairiosios ir dešiniosios paraštės.) 

• Savo darbo pirmo puslapio viršuje užrašykite savo vardą ir pavardę (kodavimo metu prieš 

darbų vertinimą jie bus pašalinti) ir darbo temą. 

• Atliktą  užduotį WORD‘ o dokumente siunčiate į elektroninio pašto dėžutę, iš kurios 

gavote užduotį.  

• Kandidatai, atlikę  užduotį iki nurodyto laiko (12.10), gali atliktą užduotį išsiųsti anksčiau. 

• Išsiųsti pasibaigus nurodytam laikui (12.20) darbai, nevertinami. 

• Apie iškilusias technines problemas mokiniai nedelsiant praneša savo grupės vykdytojui. 

 

 

 

 

 



 3 

2022 m. sausio 26 d.  

1. 8.40-9.00 prisijungimas prie konkrečios lenkų kalbos užduočių atlikimo grupės ZOOM( 

ar kitoje) platformoje. Prisijungimo nuorodą miesto/rajono etapo organizatorius siunčia 

8.20 val. į nurodytą mokinio elektroninį paštą. 

2. 9.00-12.00 Kalbėjimo užduoties atlikimas. Mokiniai pristato vieną pasirinktą (lingvistinę ar 

literatūrinę) kalbėjimo temą. 

 

Mokininiai turi pasirūpinti: 

➢ Lenkų kalbos klaviatūra 

➢ Kokybiška kamera 

➢ Kokybišku mikrofonu 

 

Užduočių atlikimo sąlygos: 

 

1. Visų  užduočių atlikimo metu dalyvių  mikrofonai tūri būti įjungti. 

2. Visų  užduočių atlikimo metu dalyvių  kameros tūri būti įjungtos. 

  

Rekomenduojama pravesti mokiniams išankstinius apmokymus,  instruktažus, aptarti  su 

mokiniais olimpiados vykdymą. 

   

Olimpiados vykdymas gali būti koreguojamas pagal situaciją. Mokiniai gali atlikti darbus iš namų 

arba iš mokyklos. Turi būti užtikrintas vykdytojų stebėjimas. 

 

Darbai turi būti koduojami. Atsakingą asmenį už darbų kodavimą, darbų siuntimą mokiniams, 

surinkimą ir siuntimą vertinimo komisijai skiria miesto/rajono savivaldybės švietimo skyrius.   

 

Mokiniai privalo pasirašyti laisva forma parašytą pasižadėjimą dėl sąžiningo savarankiško užduočių 

atlikimo ir atsiųsti jį miesto/rajono etapo vertinimo komisijos pirmininkui. 

Už užduočių siuntimą į mokinio elektroninio pašto dėžutę atsakingas miesto/rajono etapo 

savivaldybės skirtas atsakingas asmuo.  

 

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Teklę Songuliją-Tkačenko 

tekle@olimpiados.lt 

863632466 
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