
 

 

Kópavogur, 21 sierpnia 2018 

 

Jednolite testy sprawdzające oceniają uczniów i udzielają informacji zwrotnej  

 

Drogi rodzicu/opiekunie, 

 

W dniach 27 i 28 września br. zostaną przeprowadzone jednolite testy sprawdzające dla 

uczniów klas czwartych. Test z języka islandzkiego odbędzie się 27 września, a z matematyki 

28 września. 

Testy mają zasadniczo dwa główne cele. Pierwszym jest udzielenie rodzicom, nauczycielom i 

władzom szkolnym informacji o poziomie wiedzy każdego z uczniów. Drugim celem jest 

udzielenie informacji zwrotnej o opanowaniu założeń podstawy programowej oraz 

umiejętności niezbędnych do dalszego poszerzania wiedzy, aby w sposób fachowy udzielać 

niezbędnego wsparcia dla uczynienia pobytu dziecka w szkole jak najbardziej efektywnym. 

Należy pamiętać, że jest to test o ograniczonym zakresie z dwóch przedmiotów i tylko jedna z 

form sprawdzania wiedzy i udzielania informacji zwrotnej odnośnie postępów w nauce. 

Co jest testowane?  

Zakres jednolitych testów sprawdzających opiera się na podstawie programowej szkół 

podstawowych, przede wszystkim na standardach oceny dla klas drugich i trzecich. Podstawa 

programowa określa główne założenia nauczania, lecz szkoły mają pewną swobodę w jej 

realizacji, ponadto uczniowie różnią się w szybkości przyswajania wiedzy. Jest to brane pod 

uwagę przy tworzeniu testów i ich treść jest bardzo różnorodna. Ponieważ w tym wieku 

zachodzą duże różnice w zakresie stopnia rozwoju i umiejętności dzieci, przewidziano sporo 

czasu na ukończenie testów. 

Uczniowie dostaną jedną ocenę całościową za każdy test, jak również ocenę za każdą część 

testu. Test z języka islandzkiego składa się z dwóch części: rozumienie tekstu i posługiwanie 

się językiem. Test z matematyki składa się z trzech części: liczenie i wzory, geometria i 

pomiary, liczby i ich rozumienie. Oceny całościowe i cząstkowe są w tradycyjnej skali (1-10) 

i nazywane są ocenami jednolitymi. Uczniowie otrzymają też oceny porządkowe za każdy 

test i jego część. Ocena porządkowa określa pozycję ucznia na tle całego rocznika. Na koniec 

są też oceny w rozkładzie normalnym (w skali 0-60) używane w różnych analizach i 

sprawozdaniach. Dalsze informacje dotyczące rezultatów, dostępne są tutaj (w języku 

islandzkim). Oceny uczniów wysłane zostaną do szkół pod koniec października, następnie zaś 

szkoły przekażą je uczniom/opiekunom. 

Naszym celem jest realizacja bez zakłóceń 

Jak w poprzednich latach, testy będą w formie elektronicznej, zaś sposób przeprowadzania 

jesiennych testów sprawdzających przebiegał sprawnie. Zgodnie z ankietą przeprowadzoną 

wśród dyrektorów szkół, 90% było zadowolonych z przebiegu testów jesienią 2017, dyrektorzy 

przesłali też wiele cennych uwag. Menntamálastofnun wzięło je pod uwagę w przygotowaniach 

do nadchodzących testów. 

Zakłócenia wystąpiły natomiast podczas jednolitych testów sprawdzających dla klas 

dziewiątych w marcu bieżącego roku i w rezultacie przeprowadzono dogłębne i niezależne 

badania dla oceny przyczyn, dla których realizacja testów częściowo się nie powiodła. 

https://mms.is/9-nidurstodur


Menntamálastofnun, z pomocą niezależnych specjalistów, przeanalizował wyniki tych badań i 

zmienił zasady i tryb przygotowań dla zapewnienia od tej chwili sprawnej realizacji testów. 

Jedna ze zmian polega na tym, że dyrektorzy szkół sami teraz określają, o jakiej porze dnia 

egzaminy rozpoczynają się w ich szkołach, obciążenie systemu egzaminacyjnego rozkłada się 

w ten sposób w czasie i zmniejsza się ryzyko problemów technicznych. Opracowano też nowy 

plan reagowania w sytuacjach kryzysowych, między innymi w przypadkach wystąpienia 

trudności transmisji egzaminów oraz sposobów pomocy uczniom w jak najlepszy sposób w 

sytuacjach awaryjnych (np. brak prądu, zerwanie łączności sieciowej, awaria systemu 

testowania itd.) 

Rodzice i dzieci mogą zapoznać się z testem przykładowo-ćwiczeniowym w sieci 

Uczniowie i rodzice dzieci w 4. klasie mogą po raz pierwszy wypróbować test przykładowy w 

pełnym wymiarze dostępny na stronie Menntamálastofnun. W ten sposób osoby 

zainteresowane mogą zapoznać się z systemem testowania elektronicznego. Celem tych testów 

przykładowych jest pokazanie przykładów pytań i zadań oraz systemu, nie zaś przygotowanie 

uczniów do testów pod względem programowym. Na naszej stronie znajdują się też różne 

praktyczne informacje odnośnie testów, przygotowania do nich i ich przebiegu. Życzymy Wam 

i Waszym dzieciom powodzenia w szkole. 

 

 

W imieniu Menntamálastofnun, 

 

Sverrir Óskarsson, 

Dyrektor działu oceniania 

 

https://mms.is/aefingaprof-fyrir-nemendur-og-foreldra
https://mms.is/samraemd-konnunarprof

