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Lietuvos mokinių istorijos olimpiados 

III etape 

                                                                                          .       

 

DĖL XXXI LIETUVOS MOKINIŲ ISTORIJOS OLIMPIADOS III (ŠALIES) ETAPO  

         XXXI Lietuvos mokinių istorijos olimpiados  trečiasis (šalies) etapas vyks nuotoliniu būdu 

2022 m. balandžio 25-26 d. 

Balandžio 25 d. I turo užduočių atlikimo pradžia – 10.00 

Užduočių atlikimo trukmė -  3 val. Mokiniai užduotis turi atlikti WORD‘ o dokumente.  

Balandžio 26 d. II turo užduočių atlikimo pradžia – 10.30  

Užduočių atlikimo trukmė -  2 val. Mokiniai užduotis gali atlikti WORD‘ o dokumente arba 

rašyti ranka.  

 

PRIDEDAMA. Informacijos patikslinimas dėl XXXI Lietuvos mokinių istorijos olimpiados 

III (šalies) etapo vykdymo.   

 

 

 

 

Direktorius    Algirdas Sakevičius 

 

 

 

 

 

 

Teklė Songulija-Tkačenko, mob. tel.  8 63632466 
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LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRO  

2022-04-01 RAŠTO NR. R6-152 

 

INFORMACIJOS PATIKSLINIMAS  

  dėl 

XXXI LIETUVOS MOKINIŲ ISTORIJOS OLIMPIADOS  

III (ŠALIES) ETAPO VYKDYMO  

 

 

Olimpiados formatas – virtualus 

Istorijos olimpiados aprašymas: 

2022 m. balandžio 25 d.  

1. 9.30 – 9.45 val. prisijungimas prie ZOOM platformos. Prisijungimo nuorodą šalies etapo 

organizatorius siunčia balandžio 22 d. 15 val. į nurodytą mokinio elektroninį paštą. 

2. 9.45 – 9.55  val. Olimpiados atidarymas. Užduočių atlikimo instrukcija ir mokinių 

paskirstymas į ZOOM kambarius.  

3. 9.55 – 10.00 val. užduočių parsisiuntimas į kompiuterį ir išsisaugojimas. (dokumentas tūri 

būti išsaugotas  kompiuteryje  gautu formatu, formatas nekeičiamas). Užduotis siunčia 

šalies etapo organizatorius.  

4. 10.00 – 13.00 val.  I turo užduočių atlikimas WORD‘ o dokumente.  

 Kiekvieną grupę stebi per virtualią platformą stebėtojas. Stebėtoją skiria šalies etapo 

organizatorius. Kameros įjungtos, mikrofonai įjungti.  

5. 13.00 – 13.10 val. atliktų užduočių pateikimas. 

       Nurodymai mokiniams dėl I turo užduoties atlikimo  

• Jūs turite atlikti darbą WORD‘ o dokumente, naudodamiesi lietuvių kalbos klaviatūra. 

• Grupės stebėtojai pokalbio lange išsiųs mokiniams nuorodą, kurioje mokiniai turi pateikti 

atliktą užduotį. 

• Mokinys, pateikęs užduotį, turi pranešti ZOOM pokalbio lange savo grupės stebėtojui, kad 

darbą pateikė ir sulaukti patvirtinimo, kad užduotis gauta.  

• Kandidatai, atlikę  užduotį iki nurodyto laiko (13.00), gali atliktą užduotį pateikti 

anksčiau. 

• Pateikti pasibaigus nurodytam laikui (13.10) darbai, nevertinami. 

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

 

 

 

Mokininiai turi pasirūpinti:  
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➢ Lietuvių 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. Mokinys prisijungia 

su viena įranga, kamera turi rodyti ir Olimpiados dalyvį, ir jo darbo vietą ir 

kompiuterio ekraną.  

3. Darbai bus koduojami. Už darbų kodavimą atsakingas Šalies etapo organizatorius.  

4. Šalies etapo organizatorius balandžio 24 d. siunčia mokiniui jo dalyvio kodą. Mokinys 

savo dalyvio kodą turi pažymėti nurodytoje vietoje ir patį dokumentą taip pat 

pavadinti dalyvio kodu. Organizatorius neprisiima atsakomybės, jei mokinio 

atsiųstame dokumente nebus nurodytas dalyvio kodas.  

    

Balandžio 26 d.  

10.00-10.10 val. prisijungimas prie ZOOM Platformos.  

10.10-10.25 val. I etapo rezultatų paskelbimas.  

10.25-10.30 val. II turo užduoties parsisiuntimas į kompiuterį ir išsisaugojimas.  

10.30-12.30 val. II turo užduoties atlikimas (mokiniams patekusiems į superfinalą) 

12.30-12.40 val. atliktos užduoties pateikimas.  

Nurodymai mokiniams dėl II turo užduoties atlikimo  

• Jūs galite atlikti darbą WORD‘ o dokumente, naudodamiesi lietuvių kalbos klaviatūra arba 

galite rašyti ranka, rašydami ranka baltos spalvos popieriaus lape linijomis tamsiai mėlynu 

rašikliu. 

• Atliktą darbą raštu, rašytą ranka, prašome  nuskenuoti  arba nufotografuoti.   

• Grupės stebėtojai susirašinėjimo lange pateiks mokiniams nuorodą, kurioje mokiniai turi 

pateikti atliktą užduotį. 

• Mokinys, pateikęs užduotį, turi pranešti Zoom susirašinėjimo lange savo grupės stebėtojui, 

kad darbą pateikė ir sulaukti patvirtinimo, kad užduotis gauta.  

• Kandidatai, atlikę  užduotį iki nurodyto laiko (12.30), gali atliktą užduotį pateikti anksčiau. 

• Pateikti pasibaigus nurodytam laikui (12.40) darbai, nevertinami. 

 

Užduočių atlikimo sąlygos: 
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1. Visų  užduočių atlikimo metu dalyvių  mikrofonai tūri būti įjungti. 

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

su viena įranga, kamera turi rodyti ir Olimpiados dalyvį, ir jo darbo vietą ir 

kompiuterio ekraną. 

3. Tą patį dalyvio kodą, kurį mokinys gavo el. paštu balandžio 24 d. turi pažymėti savo 

darbe. Jei mokinys atlieka užduotį WORD‘ o dokumente, dalyvio kodas rašomas 

pirmajame lape. Jei mokinys darbą rašo ranka, dalyvio kodas turi būti užrašytas 

kiekviename lape. Organizatorius neprisiima atsakomybės, jei mokinio atsiųstame 

dokumente nebus nurodytas dalyvio kodas.  

 

XXXI Lietuvos mokinių istorijos olimpiados protokolas bus išsiųstas mokiniams el. paštu ir 

skelbiamas www.lmnsc.lt interneto svetainėje.  

 

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

arba iš mokyklos. Jei mokinys atlieka užduotis iš mokyklos, turi būti užtikrintas vykdytojų 

stebėjimas ne tik ZOOM platformoje, kurios stebėtoją skiria šalies etapo organizatorius, bet ir 

mokykloje. Mokykloje stebėtoją skiria mokykla.  

 

Mokiniai privalo užpildyti elektroninę sutikimo formą dėl sąžiningo savarankiško užduočių 

atlikimo, fotografavimo ir filmavimo. Sutikimo formos nuoroda mokiniams bus išsiųsta el. paštu.  

 

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Teklę Songuliją-Tkačenko 

tekle@olimpiados.lt 

 

863632466 

http://www.lmnsc.lt/
mailto:tekle@olimpiados.lt

