
 

 

Jednolity test sprawdzający w 9 klasie w roku 2019 
 

 

 

Drogi uczniu w 9 klasie. 

 

W dniach 11-13 marca 2019 zostaną przeprowadzone jednolite testy sprawdzające dla wszystkich 

uczniów klas dziewiątych. Test z języka islandzkiego odbędzie się w poniedziałek 11 marca, test 

z matematyki we wtorek 12 marca, a test z języka angielskiego 13 marca. Dyrektor twojej szkoły 

zdecyduje, o której godzinie testy się rozpoczną i powiadomi o tym twoich rodziców. 

 

Test jest dla wszystkich uczniów klas dziewiątych w całym kraju i zostanie przeprowadzony przez 

komputer. W dniu testu zalogujesz się za pomocą kodu otrzymanego od nauczyciela. Na ukończenie 

testu będziesz miał 150 minut, 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. 

 

Zadania (pytania) testowe opierają się na materiale i celach nauczania, określonych w programie 

nauczania. Założenia programowe kładą nacisk na wiedzę, zdolności i umiejętności uczniów, a nie na 

określone, wycinkowe zagadnienia tematyczne. Dlatego też nie podaje się listy tematów do opanowania 

do egzaminu, raczej kładziony jest nacisk na różnorodne zadania, które mają sprawdzać różne formy 

wiedzy i umiejętności. 

 

Język islandzki - test obejmuje zadania, które sprawdzają ogólne i dogłębne rozumienie tekstu. 

Rozumienie ogólne opiera się na uważnym czytaniu, zaś zrozumienie dogłębne na interpretacji tekstu 

oraz „czytaniu pomiędzy liniami”. Zadania sprawdzają też zrozumienie poszczególnych słów, zwrotów 

i pojęć literackich, takich jak metafora, odcienie znaczeniowe i punkt widzenia. Oprócz tego są również 

zadania sprawdzające użycie języka, znajomość gramatyki i pisowni. 

 

Matematyka - test obejmuje rachunki i działania, geometrię i pomiary, wzory i algebrę oraz proporcje 

i ułamki. Wolno używać kalkulatora w komputerze, albo własnego kalkulatora, jeśli tak ci wygodniej. 

 

Język angielski - test obejmuje zadania, które sprawdzają ogólne i dogłębne rozumienie tekstu. 

Rozumienie ogólne opiera się na uważnym czytaniu, zaś zrozumienie dogłębne na interpretacji tekstu 

oraz „czytaniu pomiędzy liniami”. Zadania sprawdzają też zrozumienie poszczególnych słów i zwrotów. 

Oprócz tego są również zadania sprawdzające użycie języka, znajomość gramatyki i pisowni. 

 

Dobrze jest odpowiedzieć na wszystkie pytania i dobrze się nad każdym z nich zastanowić. Nie martw 

się, jeśli nie znasz wszystkich odpowiedzi i nie śpiesz się, nawet jeśli inni już test ukończyli. Test nie jest 

żadnego rodzaju wyścigiem i jest rzeczą bardzo indywidualną, ile każdy uczeń potrzebuje czasu na jego 

ukończenie. 

 

Życzymy powodzenia i pamiętaj, że celem testów jest sprawdzić, w jakim stopniu opanowałeś 

określone zagadnienia programowe z języka islandzkiego, matematyki oraz języka angielskiego. 

Testy są przede wszystkim dla ciebie i nie ma powodu, by nazbyt 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 Instytutu Oświatowego (Menntamálastofnun), 
 

Sverrir Óskarsson, 
Dyrektor działu oceniania 


