
 

 

 

 

 

Kópavogur, 31 stycznia 2018 

 

Informacja o jednolitych testach sprawdzających na poziomie gimnazjalnym 2018 

 

Drogi uczniu,  

 

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

sprawdzające. W tym piśmie znajdziesz informacje o testach, tak żebyś lepiej zrozumiał ich 

założenia, oraz dowiesz się, gdzie znaleźć więcej informacji. Ważne jest, by dobrze się zapoznać 

z tym, jak wyglądają testy, tak żeby nic cię nie zaskoczyło. 

 

Jak wygląda przebieg testu? 

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

Dyrektor szkoły decyduje, o której masz 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. 

 

Przygotowanie: Ważne jest, by się dobrze wyspać i zjeść śniadanie przed testem, ponieważ w jego 

trakcie nie ma żadnej przerwy. Pamiętaj, że celem testu jest określenie twojego poziomu wiedzy 

z danego przedmiotu. 

 

Testy: Do testów logujesz się za pomocą kodu otrzymanego od nauczyciela. Możesz się zapoznać 

z programem egzaminacyjnym na przykładowym teście, który znajduje się na stronie 

Menntamálastofnun.  

 

Omówienie poszczególnych testów: 

 
Język islandzki  
Jednolity test z języka islandzkiego pozwala ocenić zdolność i umiejętności ucznia do rozumienia 

tekstu, który sam czyta, oraz jego biegłość w posługiwaniu się językiem islandzkim. Test dzieli się 

na dwie części: rozumienie tekstu i posługiwanie się językiem. 

   Pierwsza część sprawdza różnymi metodami rozumienie przez ucznia zagadnień występujących w 

tekście. Sprawdzana jest również zdolność do zanalizowania przebiegu fabuły, roli poszczególnych 

części tekstu oraz umiejętność rozumienia różnych typów tekstów. 

   Druga część sprawdza rozumienie języka islandzkiego, zarówno poprzez zadania opierające się 

na tekstach, jak i oddzielne ćwiczenia. Pytania sprawdzają między innymi, w jakim stopniu uczeń 

panuje nad językiem, czy umie się posługiwać terminami gramatycznymi i rozpoznać odpowiednie 

użycie odmian gramatycznych, słów i zwrotów. 

 
Język angielski 

Jednolity test z języka angielskiego pozwala ocenić zdolność ucznia do rozumienia tekstu pisanego 

po angielsku. Test, różnymi metodami, sprawdza rozumienie przez ucznia treści tekstu. Będzie też 

sprawdzana jego zdolność do zanalizowania przebiegu fabuły, roli poszczególnych części tekstu 

oraz opinii pojawiających się w tekście. 



 

   Ponadto test sprawdza umiejętności językowe oraz rozumienie słów. Pytania w rozumieniu tekstu 

dotyczą zarówno zagadnień, które pojawiają się bezpośrednio w tekście, jak również pogłębionego 

zrozumienia tekstu i znajomości poszczególnych słów. Pytania w części dot. posługiwania się 

językiem testują umiejętności ucznia w zakresie najpopularniejszych aspektów używania słów, 

odmian i norm językowych. 

 
Matematyka 
Jednolity test z matematyki sprawdza zdolność ucznia do podejmowania prób i rozwiązywania 

zagadnień z zakresu rachunku, proporcji i procentów, wzorów i algebry oraz geometrii w różnych 

zadaniach. Zadania mają albo formę testu wyboru, albo pytań z otwartymi odpowiedziami, 

i wymagają, by uczniowie wykazali się znajomością podstaw, jak również popracowali nad 

trudniejszymi zagadnieniami matematycznymi i wykazali się krytyczną postawą wobec wyzwań 

matematyki. 

 

Dokładniejsze informacje 

Dodatkowych informacji udziela szkoła. Ponadto można znaleźć więcej szczegółów na stronie 

mms.is 

 

W imieniu Menntamálastofnun, 

 

 

Sverrir Óskarsson,   Sigurgrímur Skúlason, 

Dyrektor działu oceniania  Specjalista ds. egzaminów 

 

 


