
 
 
 
 

Kópavogur, 20 sierpnia 2019. 

 

 

Jednolite testy sprawdzające w 7. klasie - 2019 

 

Drogi uczniu w 7. klasie,  
 

W dniach 19 i 20 września br. zostaną przeprowadzone jednolite testy sprawdzające dla wszystkich 

uczniów klas siódmych. Test z języka islandzkiego odbędzie się w czwartek 19 września, a test z 

matematyki w piątek 20 września. Dyrektor twojej szkoły zdecyduje, o której godzinie testy się 

rozpoczną i powiadomi o tym twoich rodziców. 

 

Testy dla wszystkich uczniów klas siódmych będą takie same w całym kraju. Wszyscy otrzymają te 

same pytania i zadania i takie same szanse odpowiedzi. 

 

Test zostanie przeprowadzony przez komputer. W dniu testu zalogujesz się za pomocą kodu 

otrzymanego od nauczyciela. Dostaniesz 80 minut na ukończenie testu, co powinno być czasem 

wystarczającym. Na pewno pójdzie ci dobrze, ale jeśli chcesz się przygotować w domu, możesz to 

zrobić na przykładowym teście, który znajduje się w sieci. Znajdziesz tam przykłady pytań, możesz 

poćwiczyć odpowiedzi i zapoznać się z programem testowym. Zachęcamy do spróbowania, gdyż jest 

to zarówno ciekawe jak i pomocne. 

 

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

W teście są na przykład krótkie opowiadania i pytania do nich, a także pytania sprawdzające znajomość 

języka. 

 

Test z matematyki składa się z trzech części: 1) liczenie i wzory, 2) geometria i pomiary, 3) liczby 

i ich rozumienie. W teście będzie 40 pytań. Można używać kalkulatora w komputerze, ale można też 

mieć własny kalkulator, jeśli wydaje ci się to wygodniejsze. 

 

Dobrze jest odpowiedzieć na wszystkie pytania, gdyż wtedy najlepiej widać, ile się w szkole 

nauczyłeś/nauczyłaś. Nie martw się, jeśli nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Postaraj się 

jednak jak najlepiej potrafisz i nie śpiesz się z odpowiedziami, nawet jeśli inni już test ukończyli. Test 

nie jest żadnego rodzaju wyścigiem i czas jego ukończenia nie mówi nic o tym, czy inni odpowiedzieli 

na pytania dobrze czy źle. 

 

Życzymy powodzenia i pamiętaj, że celem testów jest zobaczyć, ile nauczyłeś się w szkole. W ten 

sposób nauczyciel może ocenić, co i jak można zrobić, żeby nauczyć się więcej. Testy są przede 

wszystkim dla ciebie i nie ma powodu się nimi stresować i martwić. Postaraj się je zrobić najlepiej 

jak potrafisz i nie sprawi ci to problemu. 

 

Jeśli masz jakieś pytania, koniecznie zapytaj twojego nauczyciela i rodziców/opiekunów. 

 

W imieniu Menntamálastofnun, 

 

Sverrir Óskarsson, 

Dyrektor działu oceniania 


