
 
 
 
       

Kópavogur, 20. sierpnia 2020 

 

Egzaminy kompetencji dla klas 7 w 2020 r. 
 

Drogi Uczniu / Uczennico 7 klasy,  
 

W dniach 24 i 25 września odbędą się egzaminy kompetencji dla uczniów klas 7. Test z j. 
islandzkiego odbędzie się w czwartek, 24 września, a test z matematyki w piątek, 25 września. 
Dyrektor Twojej szkoły zdecyduje, o której godzinie egzamin się rozpocznie i powiadomi Ciebie i 
Twoich rodziców.  
  
Wszyscy uczniowie klas 7, niezależnie od miejsca zamieszkania, zdają podobny egzamin 
kompetencji i mają takie same szanse odpowiedzieć na pytania znajdujące się w testach.                 
  
Test przeprowadzany jest w formie elektronicznej. W dniu egzaminu zalogujesz się do systemu 
egzaminacyjnego przy pomocy kodu, który otrzymasz od nauczyciela. Będziesz miał/miała 80 
minut, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania i ten czas powinien Ci wystarczyć. Jesteśmy 
pewni, że poradzisz sobie z egzaminem, ale jeśli chcesz się przygotować, możesz to zrobić na 
przykładowym teście, który znajduje się w sieci. Znajdziesz tam przykłady zadań z poprzednich 
testów, możesz poćwiczyć ich rozwiązywanie i zapoznać się z systemem egzaminacyjnym. 
Zachęcamy Cię 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 znajdziesz np. krótkie opowiadania i pytania do nich, a także pytania 
sprawdzające znajomość języka.  
 
Test z matematyki składa się z trzech części: 1) liczenie i metody obliczania, 2) geometria i 
pomiary, 3) liczby i ich rozumienie. Test składa się z 40 zadań. Wolno Ci będzie używać kalkulatora 
w komputerze, ale możesz też skorzystać z własnego, jeśli uważasz, że to wygodniejsze.  
 
Postaraj się odpowiedzieć na wszystkie pytania w teście, ponieważ w ten sposób najlepiej będzie 
widać, czego się nauczyłeś/nauczyłaś się w szkole. Nie martw się, jeśli nie będziesz znał/znała 
wszystkich odpowiedzi. Spróbuj rozwiązać zadania najlepiej jak potrafisz i nie spiesz się, nawet 
jeśli inni uczniowie ukończą swój test przed Tobą. Egzamin nie jest konkurencją, a to, jak szybko 
uczniowie rozwiązują test nie świadczy o tym, czy podają poprawne czy błędne odpowiedzi.  
 

Życzymy Ci powodzenia. Pamiętaj, że celem egzaminów jest sprawdzenie, czego nauczyłeś/ 
nauczyłaś się w szkole. W ten sposób nauczyciel może ocenić, czego i w jaki sposób  możesz 
nauczyć się jeszcze więcej. Egzaminy kompetencji są przede wszystkim dla Ciebie i nie ma 
powodu, żeby się nimi stresować i martwić. Postaraj się rozwiązać zadania najlepiej jak 
potrafisz, a wtedy testy nie sprawią Ci żadnego problemu.  
 
 
 
 
 



Jeśli masz jakieś pytania, koniecznie porozmawiaj ze swoim nauczycielem                                                             
i rodzicami/opiekunami.  

 
  

W imieniu Departamentu Edukacji, 
Sverrir Óskarsson 

dyrektor działu oceniania 
 
 

 


