
 

 

 

 
                                                                                                   Kópavogur, 21 stycznia 2021 r.  

 

 

Egzaminy kompetencji dla klas 9 w 2021 r. 
 

 

Drogi Uczniu / Uczennico 9 klasy,  

 

W dniach 8 – 10 marca odbędą się egzaminy kompetencji dla uczniów klas 9.                                    

Test z j. islandzkiego odbędzie się we poniedziałek, 8 marca, test z matematyki we wtorek, 

9 marca a test z j. angielskiego w środę, 10 marca. Dyrektor Twojej szkoły zdecyduje, o której 

godzinie rozpocznie się egzamin i powiadomi Ciebie i Twoich rodziców.  

Wszyscy uczniowie klas 9 zdają egzamin kompetencji niezależnie od miejsca zamieszkania.                

Test przeprowadzany jest w formie elektronicznej. W dniu egzaminu zalogujesz się do systemu 

egzaminacyjnego przy pomocy kodu, który otrzymasz od nauczyciela. Wszystkie osoby biorące 

udział w egzaminie mogą skorzystać ze standardowego czasu egzaminu, który wynosi 150 minut 

oraz dodatkowego czasu, 30 minut, czyli w sumie 180 minut. Ten czas powinien być 

wystarczający do rozwiązania testu w całości. Ukończenie testu zabiera uczniom zazwyczaj                  

60 do 90 minut, jest to jednak kwestia bardzo indywidualna. Niektórzy uczniowie rozwiązują 

wszystkie zadania szybciej, inni natomiast wolniej. Nie opłaca się spieszyć i ważne jest,                         

aby dokładnie przeczytać wszystkie pytania i odpowiedzi. Z pewnością pójdzie Ci dobrze, ale jeśli 

chcesz się przygotować, możesz to zrobić na przykładowym teście, który znajduje się w sieci. Znajdziesz 

tam przykłady zadań z poprzednich testów i możesz poćwiczyć ich rozwiązywanie. Zachęcamy Cię                      

do spróbowania, gdyż jest to zarówno ciekawe, jak i pomocne.  

Zadania w teście (pytania) układane są w oparciu o materiał oraz cele nauczania znajdujące się        

w podstawie programowej. Podstawa programowa kładzie nacisk na wiedzę, umiejętności                                

i kompetencje, a nie ściśle określony zakres materiału. Z tego też powodu nie podano listy                             

z tematami egzaminacyjnymi. W teście kładzie się natomiast nacisk na zróżnicowane zadania, 

które mają na celu sprawdzenie różnego rodzaju umiejętności i kompetencji.  

 

Test z j. islandzkiego opiera się m.in na zadaniach sprawdzających płytkie i głębokie zrozumienie 

czytanego tekstu. Płytkie zrozumienie polega na dosłownym czytaniu tekstu, a głębokie 

rozumienie wymaga czytania między wierszami, interpretacji tekstu i wyciąganiu z niego 

wniosków. Poza tym zadania testowe będą sprawdzać zrozumienie pojedynczych słów                                    

i związków wyrazowych oraz znajomość terminów literackich takich jak np. metafora, nastrój 

utworu i perspektywa. W teście znajdą się również pytania sprawdzające kompetencje językowe, 

znajomość gramatyki i ortografii.  

 

Test z matematyki obejmie działania matematyczne, geometrię i miary, schematy, algebrę, 

proporcje i procenty. Twoim zadaniem będzie rozwiązanie pytań z tego zakresu.                         

Będziesz mógł/mogła użyć kalkulatora wbudowanego w system egzaminacyjny lub/i własnego.  
 

Test z j. angielskiego opiera się m.in na zadaniach sprawdzających płytkie i głębokie zrozumienie 

czytanego tekstu. Płytkie zrozumienie polega na dosłownym czytaniu tekstu, a głębokie 

rozumienie wymaga czytania między wierszami, interpretacji tekstu i wyciąganiu z niego 



wniosków. Poza tym zadania testowe będą sprawdzać zrozumienie pojedynczych słów                                   

i związków wyrazowych. W teście znajdą się również pytania sprawdzające kompetencje 

językowe, znajomość gramatyki i ortografii.  

 

Dobrze jest odpowiedzieć na wszystkie pytania w teście i na każde z nich poświęcić wystarczająco 

dużo czasu. Nie martw się, jeśli nie będziesz znał wszystkich odpowiedzi i nie spiesz się, nawet 

jeśli inni uczniowie ukończą swój test przed Tobą. Egzamin nie jest w żadnym stopniu 

konkurencją, a to, jak szybko uczniowie go rozwiązują jest indywidualne.  

 

Życzymy Ci powodzenia i pamiętaj, że celem testów jest sprawdzenie, jakie umiejętności 

opanowałeś/łaś w określonych zakresach edukacji matematycznej, j. islandzkiego i j. angielskiego.   

Testy są przede wszystkim dla Ciebie i nie ma powodu się nimi i martwić. Postaraj się je rozwiązać 

najlepiej jak potrafisz a egzamin nie sprawi Ci żadnego problemu.  

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

 

W imieniu Departamentu Edukacji, 

 

Sverrir Óskarsson, dyrektor działu oceniania  

 


