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MANUALINIŲ GEBĖJIMŲ TESTO NUOSTATAI 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Manualiniu gebėjimų testo tikslas - patikrinti ir įvertinti stojančiųjų į dantų technologijos 

studijų programą manualinius gebėjimus atliekant nurodytas užduotis. 

2. Stojančiojo apranga — medicininis chalatas. 

3. Instrumentai: kramponinės replės ir gipso drožimui skirtas peilis. 

4. Medžiagos: gipso ruošiniai (kaladėles), ant kuriu yra egzamino komisijos nariu (atstovu) 

parašai, parrašyti cheminiu pieštuku ir užvaškuoti karštu vašku, odontologinė viela. 

5. Stojantiesiems į Medicinos fakulteto Dantų techniko specialybę nustatytas 40,00 Eur 

mokestis už manualiniu gebėjimų egzamino (testo) laikymą ir atliktu užduočių vertinimą. 

6. Nuo manualinių gebėjimų egzamino (testo) laikymo mokesčio atleidžiami stojantieji, lanke 

manualiniu gebėjimų parengiamuosius kursus ir našlaičiai. 

 

II. TESTO VERTINIMO KOMISIJA 

7. Testo vertinimo komisiją skiria kolegijos direktorius. 

8. Testo vertinimo komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai. 

 

III. TESTO VYKDYMO EIGA 

9. Testą sudaro 2 užduotys: danties vainiko su šaknies dalimi drožimas ir vielinės figūros 

išlenkimas. 

10. Manualiniu gebėjimų testui skiriamos 2 valandos: 90 min. danties vainiko su šaknies 

dalimi drožimui ir 30 min. vielinės figūros išlenkimui. 

11. Pagal pateiktą danties modelį stojantysis išdrožia tikslią, sumažintą danties vainiko kopiją 

iki danties kaklelio linijos. Šaknies danties dalį žemiau danties kaklelio linijos išdrožia pagal pateiktą 

danties modelio piešinį. 

12. Stojantysis drožia tik gipso drožimui skirtu peiliu, nenaudodamas jokiu kitu apdailos 

priemonių. Danties modelio vainiko parametrai matuojami vizualiai be papildomu matavimo 

priemonių. Jei drožiant gipso kaladėlėje atsiveria tuštuma, kuri trukdo tolesniam darbui, stojantysis 

apie tai praneša testo vertinimo komisijai. Testo vertinimo komisijai įvirtinus gipso kaladėlės 

kokybę, stojančiam gali būti duota nauja gipso kaladėlė arba nedidelės tuštumos užtaisomos gipso 

košele. Pažeidęs drožimo metu užvaškuotąją kaladėlės dalį arba nukritus vaško plėvelei, stojantysis 

praneša apie tai egzamino komisijai. Komisijai nustačius parašo autentiškumą, kaladėlę su parašu 

dar karta užvaškuojama. 

13. Drožiniai priimami vertinti be pavardžių, tik turi šifro numeri. 

14. Vielinė figūra lenkiama kramponinėmis replėmis. Lankstymo metu sugadinus gautą vielos 

ruošinį, stojančiajam išduodamas naujas vielos ruošinys (tik vieną kartą). Figūros matavimui 

naudojamas 5 mm langeliais grafuotas popieriaus lapas. Stojančiajam duodami du vienodo dydžio 

lapai; vienas švarraščiui, kitas — juodraščiui. Pagal lentelėje pateiktus duomenis, stojantysis 2 



švarraščio lapelio centre piešia figūros formą. Išlenktos vielinės figūros ir piešinio kontorai turi 

sutapti. 

15. Apskritimai, pusapskritimiai ir kitos geometrinės figūros turi būti taisyklingos formos. Ant 

pateikto egzamino komisijai popieriaus lapo (švarraščio) neturi būti jokių papildomų ženklų, 

pavardės, tik lapo centre nupiešta užduoties figūrą. 

IV. UŽDUOČIŲ KODAVIMAS 

16. Kodavimo tikslas yra pateikti vertinimui atliktą užduoti tik su konkrečiam stojančiajam 

priskirtu unikaliu kodu be stojančiojo pavardės. 

17. Stojantysis atlikęs stojamojo testo užduotis, pateikia atliktą darbą auditorijos prižiūrėtojui 

ir užpildo sulankstytą kodavimo lapeli, kuriame kodo nematyti. Testo vykdymo prižiūrėtojas 

pasirašo kodavimo lapelyje (dviejose vietose), nukerpa kodavimo lapelio šaknelę ir ją įteikia 

stojančiajam, o likusią kodavimo lapelio dali stojančiajam matant įdeda i voką į kuri įdėdamos 

atliktos užduotys. 

18. Egzamino vykdymo prižiūrėtojas atliktą užduočių vokus su kodo lapeliu, kuris dar yra 

užlenktas ir kodo nematyti, perduoda administravimo grupės pirmininkui. Pirmininkas, (patvirtintas 

KK direktoriaus įsakymu), iš voko išima atliktas užduotis ir dar sulankstytą kodavimo lapeli. Ji 

išskleidžia ir įrašo kodą prie pavardės į galutinį vertinimo žiniarašti (forma GV, priedas Nr.2). 

Lapelio dali su pavarde nukerpa, o likusią dali tik su kodu perkerpa i dvi dalis. Viena dalis 

prikabinama prie atliktos sulankstytos vielutės, kita priklijuojama prie voko į kuri įdėtos atliktos 

užduotys. Ant drožinio cheminiu pieštuku užrašomas suteiktas kodas. Nukirpta lapelio dalis su 

pavarde ir kodu, bei galutinio vertinimo žiniaraštis su įrašytu kodu įdedami i voką kuris 

užklijuojamas ir saugomas iki užduočių įvertinimo. 

19. Vertinimui pateikiami testą laikiusią darbai vokuose su stojančiųjų darbais kurie yra su 

kodu. 

V.UŽDUOČIŲ VERTINIMAS 

20. Atliktos užduotys vertinamos balais nuo 1 iki 10. 

Vertinant abi užduotis, atsižvelgiama i danties vainiko tikslią sumažintą kopiją, lyginama su 

pateiktu danties modeliu. 

Teigiamais balais (skalė nuo 6 iki 10) yra įvertinama danties vainiko su šaknies dalimi 

drožimas gipsinėje kaladėlėje kai: 

20.1 tikslios danties proporcijos; 

20.2 tiksli danties ekvatorių vieta; 

20.3 tinkamai perteikta bendra danties geometrinė forma ir atskirų paviršių geometrinė forma, 

vainiko ašis; 



20.4 tikslus kampų, įlinkimų požymiai; 

20.5 išlaikyta danties struktūra: gumburų skaičius ir jų.} pozicija, vienas kito atžvilgiu, kiti 

struktūriniai elementai, .jų pozicija vienas kito atžvilgiu ir jų transformacija, tiksliai perteiktos 

paviršių kontūrinės linijos (1-as, II —as planas), centriniai ir periferiniai gumburų nuolydžiai; 

20.6 dantų konvergencija link kaklelio, link kramtomojo paviršiaus ar kandamojo krašto; 

20.7 įdubimų gylis, vagų gylis, jų padėtis, kryptis, išraiškingumas; 

20.8 tiksliai perteiktas dantų paviršiaus reljefas; 

20.9 darbas atliktas švariai ir tvarkingai. 

Teigiamais balais (skalė nuo 6 iki 10) yra įvertinamą išlenktą vielinė figūra kai: 

20.10 vielinės figūros sutapimas su piešinio kontūru; 

20.11 geometrinės figūros taisyklingumas; 

20.12 nuotoliu išlaikymas mm į vielos lygu paviršių, atsižvelgiama ar vielinė figūra visomis 

savo dalimis liečia lygu stalo paviršių, bei į mažiausią tarpą, likusi tarp vielos galu. 

21. Atlikti darbai (danties vainiko drožinys ir popieriaus lapas su išlenkta ir nupiešta jo centre 

figūra) kartu įdedami į vokus. Ant voko yra užklijuojamas sulankstytas kodavimo lapelis, ant kurio 

kodo nematyti. 

22. Atliktas užduotis kiekvienas komisijos narys vertina atskirai. Galutiniam įvertinimui yra 

išvedamas visu vertintoju balu aritmetinis vidurkis, kuris įrašomas į žiniaraštį (forma KV) tik su 

testą laikiusių kodais. Žiniarašti pasirašo visi vertintojai ir administravimo komisijos pirmininkas. 

VI. GALUTINIS TESTO ĮVERTINIMAS 

23. Galutinis manualinių gebėjimų testas vertinimas teigiamai arba neigiamai. 

24. Teigiamas įvertinimas (vertinimo kodas 980) iš žiniaraščio su kodais (forma KV) visiems, 

kurie gavo 6 ir aukštesnį ba1ą, įrašomas į žiniaraštį su pavardėmis (forma GV). Žiniaraštį pasirašo 

vertintojai ir testo administravimo komisijos nariai. 

25. Jei manualiniu gebėjimų testo nors viena iš dviejų užduočių įvertinamas neigiamai, testas 

laikomas neišlaikytu. 

26. Jei išdrožtas ne tos žandikaulio pusės danties vainikas, koks buvo pateiktas testo vykdymo 

metu danties modelis, arba jo išlenkta vielinė figūra neatitinka originalo, testas vertinamas 

neigiamai. 

27. Jei neatlikta ir nepateikta komisijai nors viena užduotis, testas vertinamas neigiamai. 

28. Testo metu stojantysis gali būti išleidžiamas iš auditorijos tik pateikęs testo vykdymo 

komisijai savo užduotis. Atskirame popieriaus lape užrašoma stojančiojo pavardė ir išėjimo bei 

grįžimo laikas. 

29. Neigiamas įvertinimas (kodas 990) įrašomas jei atlikta užduotis įvertinta žemesniu nei 6 

balai arba 23, 24, 25 punktuose nurodytais atvejais. 

30. Vertinimo rezultatai skelbiami LAMA BPO stojančiojo asmens dokumentuose 2017 m. 

liepos 6 d. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

31. Su šiais nuostatais supažindinami komisijos nariai, egzaminuotojai ir stojantieji. 

32. Nuostatai gali būti keičiami direktoriaus įsakymu, bet ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki 

testo laikymo. 



33. Stojantieji, kuriems manualinių gebėjimų testas laikytas Kauno kolegijoje įvertintas 

teigiamai, įgyja teisę dalyvauti stojančiųjų konkurse studijuoti dantų technologijos studijų programą 

Kauno kolegijoje. 

34. Apeliaciją galima pateikti per 24 val. po rezultatu paskelbimo testo administravimo 

komisijos pirmininkui tik dėl testo laikymo procedūrų numatytu šiuose nuostatuose pažeidimo. 

Vertinimo rezultatas yra neapoliuojamas. 

 


