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Gerbiamas mokytojau, 

Nuo šiol prisijungęs prie „Egzaminatorius.lt“ galėsite: 

 visą turinį naudoti pamokų metu ir namuose; 

 priskirti bet kurį į(si)vertinimo testą mokiniams; 

 gauti išsamią testo rezultatų analizę. 
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Kaip pradėti darbą „Egzaminatorius.lt“ sistemoje? 
 

1. Interneto naršyklės adresų juostoje įveskite www.egzaminatorius.lt 

 

2. Atsidariusiame lange spragtelėkite „prisijungti“. 

 

3. Atsidursite naujame lange, kuriame galima prisijungti arba prisiregistruoti prie „Egzaminatorius.lt“. 

Jeigu prieš tai nesinaudojote sistema, prieš pradedant dirbti Jums reikia užsiregistruoti. Spauskite 

„registruotis“. 
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4. Registracijos formoje įveskite savo el. pašto adresą bei sugalvokite savo slaptažodį (jį būtina 

įrašyti dukart). Spauskite „registruotis“. 

 

5. Gausite pranešimą, kad į Jūsų el. pašto dėžutę (adresu, kurį įvedėte), atsiųstas laiškas su 

aktyvavimo nuoroda. Tą nuorodą būtina paspausti idant aktyvuotumėte savo „Egzaminatorius.lt“ 

paskyrą ir galėtumėte pradėti naudotis sistema. Svarbu žinoti, kad kartais šis „Egzaminatorius.lt“ 

laiškas pasiklysta el. pašto dėžutės spam'o, reklamų ar soc. tinklų skyriuose, todėl jei laiško iš 

karto nerandate, derėtų jo paieškoti minėtuose skyriuose. Jei šiame žingsnyje susiduriate su 

keblumais, kreipkitės el. paštu info@egzaminatorius.lt arba į „Pagalbą gyvai“. 

 

6. Aktyvavus paskyrą prie sistemos junkitės rinkdamiesi prisijungimo formą. 
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7. Įveskite registracijos metu pateiktus duomenis ir prisijunkite prie sistemos. 

8. Užpildykite registracijos lentelę, įrašydami savo vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį 

bei pasirinkdami „Mokytojo“ statusą ir savo mokyklą ir paspauskite mygtuką „Saugoti“. 
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Kaip mokiniams paskirti įsivertinimo testą? 
 

1. Pasirinkite temą iš sąrašo (prieš kiekvieną atrakintą temą, kairėje, matysite 3 pilkus indikatorius. Jie 

žymi: ar buvo mokytasi, ar buvo pasimokyta iš klaidų, ar buvo įsivertinta).  

 

2. Skyriuje „Mokytojui“ įveskite klasės ar mokinių grupės, kuriai norite paskirti testą, pavadinimą ir  

spauskite „Priskirti“. 

 

3. Juodame fone esantį testo kodą pasakykite ar išsiųskite mokiniams. 
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4. Norėdami nustatyti, kad testas baigtųsi tam tikrą dieną ir valandą, nustatykite automatinį testo 

sustabdymą. Paspauskite mygtuką „Įjungti automatinį sustabdymą“, matomą po testo kodu, ir 

pasirinkite norimą dieną bei laiką. Spauskite mygtuką „Išsaugoti“: 

 
 

5. Testo kodą mokinys, prisijungęs „Egzaminatorius.lt“ sistemoje, turės įvesti į eilutę pagrindinio 

puslapio  apačioje. Sistemos dalykų prenumeratos neįsigijęs mokinys galės atlikti tik mokytojo 

paskirtą testą ir  išbandyti nemokamas temas. Kita mokomąja medžiaga jis negalės naudotis. 

 

Svarbu prisiminti, kad vienas mokinys testą galės atlikti 1 kartą. Šis testas bus sukurtas iš visos  temos 

užduočių.  Nors visi mokiniai gaus tas pačias užduotis, tačiau kiekvienam mokiniui užduočių atsakymų 

variantai ir užduočių seka teste skirsis. Mokiniams išsprendus testą jų rezultatai bus pateikti  išsamioje 

analizėje. 

6. Testą užbaigsite testo lange paspaudus „Sustabdyti testą“: 

 

7. Teisingus testo atsakymus mokinys sužinos tik tada, kai sustabdysite testą. Apie tai jis bus 

informuotas el. laišku.  
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Kur rasti mokinių išspręstų tekstų rezultatus? 
 

1. Jei į testo rezultatų langą norite patekti iškart paskyrus testą, tame pačiame lange, kuriame  

nurodytas testo kodas, spauskite mygtuką „Užduotys, atsakymai ir rezultatai“. Čia rasite teste 

pateiktas užduotis, jų atsakymus ir mokinių rezultatus. 

 

2. Jei norite testo rezultatus peržiūrėti po kurio laiko nuo testo paskyrimo ar iš naujo prisijungus prie  

„Egzaminatorius.lt“, paspauskite dešiniajame viršutiniame kampe esantį Meniu mygtuką ir 

pasirinkite skyrių „Mokytojui“: 

  
 

 

3. Atsidariusiame lange suraskite norimą testą ir paspauskite jo kodą: 
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Testo rezultatų analizė 
 

Atsidariusiame lange rasite visą informaciją apie tai, kaip mokiniams sekėsi atlikti paskirto testo 

užduotis. 

Testo rezultatų analizė suskirstyta į šias dalis: 

1. Bendra rezultatų suvestinė parodo, kiek kokio sudėtingumo lygio užduočių buvo teste ir kiek 

procentų klasės/grupės mokinių jas atliko teisingai. 

 

 
 

2. Skiltyje „Užduočių analizė“ pateikiama informacija apie kiekvieną testo užduotį: nurodomas jos 

sudėtingumo lygis ir koks procentas klasės/grupės mokinių ją atliko teisingai. Taip pat, rodomi 

teisingi atsakymai. 

 

 
 

 

3. Dalyje „Mokinio individualių rezultatų suvestinė“ galite peržiūrėti kiekvieno testą atlikusio 

mokinio individualius rezultatus: teisingai atliktų užduočių skaičių, padarytas klaidas. Paspaudę 

konkretų klausimą matysite, koks atsakymas turėjo būti teisingas ir kokį pasirinko Jūsų mokinys. 
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4. Jei norite apriboti laiką, per kurį mokiniai gali spręsti Jūsų paskirtą testą, tame pačiame lange, 

kuriame matote testo rezultatus, spauskite mygtuką „Sustabdyti testą“. Sustabdžius testą visi 

nebaigti sprendimai bus sustabdyti ir mokiniai daugiau nebegalės atlikti testo su šiuo kodu 

Svarbu. Tik sustabdžius testą, mokiniai pamatys savo atsakymų analizę. Kol testas nesustabdytas, 

mokinių rezultatus matysite tik Jūs. 
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