
 

PATVIRTINTA 
Klaipėdos „Aitvaro” gimnazijos 
direktoriaus 2017 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-10 

 
MOKINIŲ VIKTORINOS-KONKURSO „PROTŲ MŪŠIS 2017“  

TEMA „LIETUVIŠKAI APIE LIETUVĄ”  

NUOSTATAI 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Viktorinos-konkurso „Protų mūšis 2017“  nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja renginio 

tikslus, reikalavimus dalyviams, organizavimo, eigos, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Viktoriną-konkursą organizuoja Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos iniciatyvinė grupė ir Klaipėdos 

miesto savivaldybės viešoji biblioteka (Turgaus g. 8). 

3. Viktorinos-konkurso nuostatai ir rezultatai skelbiami Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos tinklalapyje 

https://aitvaras.klaipeda.lm.lt/ 

TIKSLAI 

4. Plėsti mokinių bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas. 

5. Ugdyti gebėjimą pritaikyti turimas žinias. 

6. Ugdyti mokinių kritinį mąstymą, savarankiškumą.  

7. Tobulinti bendradarbiavimo, darbo komandoje kompetenciją. 

8. Skatinti mokinius domėtis Lietuvos istorija, literatūra, ugdyti patriotiškumą ir pilietiškumą. 

DALYVIAI 

9. Klaipėdos miesto III-IV (11-12) klasių mokinių komandos (po 5-6 mokinius). Jeigu komandos 

surenka mažesnę grupę dalyvių – tai yra jų atsakomybė ir jokių pretenzijų dėl dalyvių skaičiaus 

organizatoriai neprisiima. 

VIKTORINOS-KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

10. Viktorina-konkursas „Protų mūšis 2017“ tema  „Lietuviškai apie Lietuvą“ – tai intelektuali kova, 

kurios tikslas išrinkti tiksliausiai į užduotus klausimus atsakiusią komandą. 

11. Viktorina-konkursas vyks Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos (Paryžiaus Komunos g. 14, Klaipėda) 

aktų salėje arba Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) 2017 m. vasario 22 

d. 14.00 val. 

12. Viktorinos-konkurso trukmė  – apie 90 min. 

VIKTORINOS-KONKURSO EIGA 

13. Kiekviena komanda sugalvoja komandos pavadinimą. 



 

14. Viktoriną-konkursą sudaro 5 turai (vietovės, datos, asmenybės, literatūra, tarmės) po 10 klausimų, 

iš viso 50 klausimų iš bendro išsilavinimo ir vidurinio ugdymo dalykų. 6 turas (pagal poreikį) – kapitonų 

„mūšis“ (senovės daiktai).  

15. Po klausimo perskaitymo į jį atsakyti yra skiriama viena minutė. Jos pabaigą skelbs gongas. 

16. Atsakymus komandos įrašo į specialius atsakymų lapus, kurie po kiekvieno turo bus surenkami ir 

vertinami. 

17. Vienas teisingas atsakymas yra įvertinamas vienu tašku ar puse taško. Atsakymus vertina vertinimo 

komisija. 

18. Atsakymai į klausimus turi būti suformuluoti taip, kad vertintojams neatsirastų abejonių dėl 

atsakymų teisingumo. Atsakymas turi būti vienas. Jei yra parašyti du atsakymai, vertintojai nevertina nė 

vieno atsakymo, net jeigu vienas iš jų ir buvo teisingas. Teisingam atsakymui nereikia jokių paaiškinimų 

– atsakymą reikia parašyti kuo tiksliau, be jokių papildomų aprašymų. Pernelyg bendri atsakymai taip 

pat nėra vertinami. 

19. Klausimai pateikiami šia tvarka:  

20.1. Vedėjas perskaito klausimą; 

20.2. Klausimo pabaigoje yra paleidžiamas vienos minutės laikmatis. Iki minutės pabaigos komandos 

turi galimybę tartis ir tada atsakyti į klausimą arba galima atsakyti nelaukiant nustatyto laiko pabaigos;  

20.3. Klausimo atsakymą būtina pažymėti raštu nurodytoje vietoje;  

20.4. Vieno turo metu pateikiama 10 klausimų; 

20.5. Po paskutinio turo klausimo komandos privalo atiduoti savo atsakymus. Vėluojančios tai 

padaryti komandos gali būti baudžiamos baudos taškais; 

20.6. Atsakius į visus klausimus, komandų dalyvių atsakymai perduodami vertinimo komisijai; 

20.7. Turo pabaigoje renginio vedėjas pristato teisingus turo atsakymus. Po to paskelbiami komandų 

rezultatai; 

20.8. Tuomet prasideda kitas turas, kuris vyksta tokia pat tvarka, aprašyta aukščiau; 

20.9. Renginio pabaigoje susumuojama visų turų kiekvienos komandos taškų suma ir išrenkama 

komanda nugalėtoja.  

DALYVIŲ PAREIGOS IR TEISĖS 

21. Galima tartis tik su savo komandos žaidėjais. Negalima žaidimo metu kalbėtis, susirašinėti ar kitaip 

bendrauti su nedalyvaujančiais asmenimis bei žiūrovais. 

22. Draudžiama naudotis mobiliojo ryšio ir kitomis informacijos kaupimo priemonėmis: knygomis, 

išankstiniais užrašais, mobiliaisiais įrenginiais, interneto prieiga ir kt.  

23. Draudžiama trukdyti varžovams tartis, atsakinėti ir atlikti kitus veiksmus, nurodytus taisyklėse. 



 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

20. Nugalėtojai bus skelbiami ir apdovanojami viktorinai-konkursui pasibaigus.   

21. Visos komandos ir jų mokytojai apdovanojami Padėkos raštais. 

22. I-os vietos nugalėtojai apdovanojami Diplomais ir atminimo dovanėlėmis. 

ORGANIZATORIŲ TEISĖS 

23. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti ar keisti viktorinos-konkurso taisykles. 

REGISTRACIJA 

24. Į viktoriną-konkursą komandos registruojamos iki 2017 m. vasario 15 d. elektroniniu paštu 

aitvaras.gimnazija@gmail.com  su nuoroda „Protų mūšis 2017“ siunčiant užpildytą formą: 

Švietimo institucija Mokinio vardas, pavardė 
Mokytojo pavardė, vardas,  

el. paštas, telefonas 

   

   

   

   

   

   

 

25. Apie Jūsų paraiškos gavimą informuosime patvirtinimu. Nesulaukę patvirtinimo, skambinkite tel.  

+370 695 75 200 arba +370 698 28558. Apie komandos neatvykimą prašoma informuoti ne vėliau kaip 

prieš 3 dienas el. paštu: aitvaras.gimnazija@gmail.com.      

UŽDUOČIŲ VERTINIMO KOMISIJA 

26. Atliktas užduotis vertina mokinių komandas atvedę mokytojai. 

27. Rezultatus suveda mokinių ar mokytojų komisija. 

_________________________ 
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