
Penktasis Kultūros egzaminas  

Balandžio 20 dieną gimnazijoje vyko tradicinis renginys – Kultūros egzaminas. Šiais 

metais tai jubiliejinis renginys, organizuojamas penktą kartą. Kultūros egzamino sumanytoja – 

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Gitana Trinkaitė. Ši iniciatyva tapo gražia ir prasminga 

tradicija, kurią tęsia entuziastingi mokytojai: etikos mokytoja Ingrida Saunorienė, informacinių 

technologijų mokytoja Nijolė Bružaitė, bibliotekos vedėja Angelė Aleknienė. Šiais metais 

prisijungė ir istorijos mokytoja Kristina Karošaitė. Per penkerius metus Kultūros egzaminas keitėsi 

– kasmet didėjo dalyvių skaičius, didėjo ir  testo apimtis, užsimezgė glaudūs bendradarbiavimo 

santykiai su miesto mokyklomis. Tačiau  Kultūros egzamino organizavimo principai išliko tokie 

pat: visi dalyviai testą atlieka vienu metu informacinių technologijų auditorijoje, kiekvienoje klasių 

grupėje (8 kl., 1 gimn. kl. ir 2 gimn. kl.)  apdovanojami trys daugiausiai procentų surinkę mokiniai. 

Šių metų Kultūros egzamino teste – net 99 klausimai. Šis skaičius pasirinktas neatsitiktinai – 

Kultūros egzaminas skirtas Lietuvos valstybingumo 99-osiosm metinėms paminėti. Kuriant 

klausimyną buvo atsižvelgta ir tai, kuo ypatingi visuomenei 2017-ieji metai. Taip teste atsirado 

klausimų, susijusių su semiotiko A.J.Greimo asmenybe ir veikla. Dalis klausimų skirta ir Lietuvių 

kalbos kultūros metams paminėti. Be to, šiais metais vykdomą Kultūros egzaminą dalinai 

finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė. „Romuvos“ gimnazijos bendruomenė džiaugiasi įvertinta 

iniciatyva. Į kvietimą dalyvauti Kultūros egzamine atsiliepė net 5 Šiaulių miesto progimnazijos – 

Gegužių, Salduvės, „Romuvos“, Gytarių ir Jovaro. Organizatoriai sulaukė svečių ir iš „Saulėtekio“ 

gimnazijos. Iš viso savo kultūrines žinias ir patirtį įsivertino 24 mokiniai. Geriausiai 7-8 klasių 

grupėje sekėsi 7 d klasė mokinei – pačiai jauniausiai dalyvei – Gabrielei Mataitei iš Šiaulių Jovaro 

progimnazijos (mokytoja Genutė Mikoliūnienė), ji užėmė I vietą, II vietą pelnė Viktorija Vaitkutė – 

8c klasės mokinė iš Šiaulių Gegužių progimnazijos (mokytoja Ilona Zazienė), o III vieta atiteko 8c 

klasės mokinei Leticijai Čiužauskaitei iš Šiaulių Jovaro progimnazijos (mokytoja Genutė 

Mikoliūnienė). 1 klasių grupėje daugiausiai taškų surinko ir I vietą laimėjo 1d klasės mokinys iš 

„Romuvos“ gimnazijos Tautvydas Fabijonavičius (mokytoja Gitana Trinkaitė), II vietą laimėjo 

Justinas Katkevičius iš 1b klasės, o III vietą – 1b klasės mokinys Aurimas Adomaitis – abu 

prizininkai iš „Saulėtekio“ gimnazijos (mokytoja Irma Žemaitienė). 2 klasių grupėje dalyvavo 

mokiniai iš „Romuvos“ gimnazijos: geriausiai sekėsi 2d klasės mokinei Elžbietai Stankūnaitei – ji 

tapo I vietos laimėtoja, II vietą laimėjo 2a klasės mokinys Gustas Dunajevas, o III vietą – 2a klasės 

mokinė Monika Milkintaitė (mokytoja Gitana Trinkaitė).  Jubiliejinio Kultūros egzamino garbės 

viešnia – Šiaulių viešosios bibliotekos Bibliografijos - informacijos skyriaus vedėja Rima 

Giržadienė akcentavo kultūros svarbą jaunam žmogui, nuolatinį domėjimąsi, saviugdą, kvietė visus 

dažnai lankytis bibliotekoje ir tobulėti. Anot šio renginio  iniciatorės Gitanos Trinkaitės, 

pralaimėtojų Kultūros egzamine niekada nebūna. Džiugu, kad mokiniai skatinami domėtis savo 

miesto bei šalies kultūrinėmis aktualijomis, turtinti savo kultūrinę patirtį, ieškoti galimybių ir būdų 

tobulėti, pažinti save ir savo aplinką. 

 


