
 

 

 

Kópavogur, 31 stycznia 2018 

 

Informacja o jednolitych testach sprawdzających na poziomie gimnazjalnym 2018 

 

Drogi opiekunie, 

 

W dniach 7-9 marca br. wśród uczniów 9. klas zostaną przeprowadzone jednolite testy 

sprawdzające. 7 marca odbędzie się test z islandzkiego, 8 marca z matematyki, a 9 marca z 

angielskiego. Dyrektor szkoły decyduje, o której uczniowie mają się zjawić na miejsce i o której 

rozpoczyna się test. Zazwyczaj rozpoczynają się one o 8.30, lecz w niektórych szkołach test 

odbędzie się w dwóch turach. Test zostanie przeprowadzony elektronicznie i każdy test trwa 150 

minut. 

Testy mają zasadniczo dwa główne cele. Pierwszym jest udzielenie uczniom informacji zwrotnej, w 

jakim stopniu opanowali oni podstawowe założenia podstawy programowej oraz umiejętności 

niezbędne do dalszego poszerzania swojej wiedzy. Drugim celem jest udzielenie rodzicom, 

nauczycielom i władzom szkolnym informacji o poziomie wiedzy uczniów. 

Zakres jednolitych testów sprawdzających opiera się na podstawie programowej szkół 

podstawowych, przede wszystkim na standardach oceny dla poziomu gimnazjalnego. 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 więc bardzo różnorodna. Są w nich zadania, które mają sprawdzać 

zarówno słabych, jak i dobrych uczniów. 

Na stronie Menntamálastofnun [Instytut ds. Oświaty] można znaleźć różne informacje dotyczące 

egzaminów. Między innymi jest tam dostępny przykładowy test, z którego uczniowie mogą 

skorzystać, by zapoznać się z systemem używanym podczas egzaminu. Test przykładowy jest 

otwarty dla wszystkich i liczba logowań jest nieograniczona. 

Dla każdego testu podawane są zarówno wyniki całościowe, jak i przekrojowe oceny dla różnych 

umiejętności szkolnych: 

a) Ocena całościowa pokazuje wyniki ucznia z całego testu. Wyniki są przedstawione w skali 

A, B, C i D i odzwierciedlają standardy oceny w podstawie programowej dla szkół 

podstawowych. Są również pokazane w formie szeregu, który ukazuje poziom ucznia 

w porównaniu z innymi uczniami z tego rocznika. 

b) Z drugiej strony będą też wyniki ukazujące przekrój z poziomu ucznia w poszczególnych 

umiejętnościach. Te wyniki zostaną przedstawione w formie szeregu. 

Ważne jest, by uczniowie byli dobrze nastawieni, wyspami oraz zjedli śniadanie w poranek przed 

egzaminem. Praca szkoły może zostać nieco zaburzona w tych dniach. Dokładniejszych informacji 

udzielają dyrekcja i pracownicy szkoły. 

 

 

W imieniu Menntamálastofnun, 

 

Sverrir Óskarsson,   Sigurgrímur Skúlason, 

Dyrektor działu oceniania  Specjalista ds. egzaminów 

 

https://mms.is/rafraen-prof

