Informacja dla
Rodzica/opiekuna ucznia klasy 3
szkoły podstawowej i szkoły Saamów
lub uczniów klasy 4 szkoły specjalnej

Egzamin państwowy nationella prov
Witaj!
Otrzymujesz niniejszy list, ponieważ jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia, który w tym
roku szkolnym przystąpi do egzaminu nationella prov z matematyki, języka szwedzkiego i
szwedzkiego jako drugiego języka.

W jakim celu przeprowadzany jest egzamin nationella prov?
Uczniowie klasy 3 szkoły podstawowej i szkoły Saamów, oraz klasy 4 szkoły specjalnej
zobowiązani są przystąpić do egzaminu nationella prov. Egzamin ten ma na celu
sprawiedliwą i uczciwą ocenę wiedzy uczniów. Ma także ułatwić nauczycielom ocenę
umiejętności uczniów zgodnie z wymogami programów nauczania.
Egzaminy państwowe są przygotowywane i opracowywane przez pracowników
uniwersytetów w Sztokholmie i Uppsali, na zlecenie Skolverket. Zadania egzaminacyjne
zostały przetestowane podczas egzaminów próbnych w wielu szkołach w kraju. Zarówno
uczniowie jak i nauczyciele mieli możliwość zgłoszenia uwag dotyczących egzaminu w
trakcie jego przeprowadzania.
Zakres materiału i struktura egzaminu zależą od programu nauczania poszczególnych
przedmiotów. Nie jest możliwe przeprowadzenie egzaminu, który obejmowałby zakresem
cały program nauczania określonego przedmiotu, ponieważ taki egzamin byłby zbyt
obszerny.
Dlatego też formuła egzaminu nationella prov została przygotowana w taki sposób, aby
umożliwić uczniowi wykazanie się praktyczną wiedzą na wiele różnych sposobów i nie jest
oparta na jednej określonej metodzie pracy, czy na konkretnych materiałach edukacyjnych.

Kiedy przeprowadzany jest egzamin nationella prov?
Egzamin państwowy nationella prov składa się z wielu części. Poszczególne części
egzaminu zostaną przeprowadzone w semestrze wiosennym, tj. w okresie między 11 a 20
tygodniem bieżącego roku. Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe. Terminy
poszczególnych części egzaminu ustalane są przez szkołę. Ważne, aby egzamin, na tyle na
ile to możliwe, stanowił integralną część zajęć dydaktycznych w trakcie semestru.

W jaki sposób oceniany jest egzamin nationella prov?
Egzamin nationella prov oceniany jest w oparciu o szczegółowe wytyczne, które muszą być
ściśle przestrzegane przez nauczyciela. W momencie ustalania oceny ogólnej,

podsumowującej umiejętności ucznia z danego przedmiotu, nauczyciel ma także na
względzie wyniki, jakie uczeń ten uzyskał z egzaminu nationella prov.

Zestawienie informacji o wynikach egzaminu
Skolverket we współpracy ze Szwedzkim Urzędem Statystycznym, tj. Statistiska
centralbyrån (SCB), gromadzi informacje o wynikach egzaminu nationella prov. Zestawienie
informacji o wynikach egzaminu nationella prov jest wykorzystywane do oceny poziomu
nauczania w szkołach, oraz do analizy porównawczej wyników egzaminu w całym kraju, w
poszczególnych gminach i w przypadku pojedynczych kandydatów w niezależnych
szkołach.

Jak zbudowane są poszczególne części egzaminu?

Poszczególne części egzaminu nationella prov objęte są wspólnym tematem przewodnim.
Temat oparty jest na motywach opowiadania, którego bohaterami są dzieci Nova i Troj.
Wprowadzenie opowiadania w formułę egzaminu ma na celu oddramatyzowanie i
ułatwienie sytuacji, w której znajduje się podchodzący do egzaminu uczeń. Pod koniec
kolejnych części egzaminu na specjalnej tablicy w klasie będą umieszczane obrazki wraz z
tekstem, stanowiące kolejne części opowiadania. Po przeprowadzeniu wszystkich części
egzaminu, na tablicy będzie widoczny plakat zawierający kompletną treść opowiadania,
którego bohaterowie w momencie zakończenia egzaminu przez uczniów, również zakończą
swoją przygodę.

Matematyka
Egzamin nationella prov z matematyki składa się z kilku zadań pisemnych, które uczniowie
rozwiązują samodzielnie, oraz z kilku poleceń ustnych, które rozwiązywane będą w
grupach. W przypadku zarówno poleceń ustnych, jak i pisemnych, uczniowie będą mieli
możliwość zaprezentowania i wyjaśnienia swojego toku matematycznego rozumowania.

Język szwedzki i szwedzki jako drugi język

Istnieje jeden wspólny egzamin nationella prov z języka szwedzkiego i szwedzkiego jako
drugiego języka i składa się on z kilku części. Niektóre polecenia uczniowie rozwiązują
samodzielnie, inne w grupach. Polecenia mają na celu zweryfikowanie umiejętności
językowych uczniów w zakresie mówienia, rozmawiania, czytania i pisania.

Czym jest profil wiedzy i opcja samooceny?
Wyniki poszczególnych części egzaminu wraz z oceną ogólną osiągnięć ucznia wystawianą
przez nauczyciela tworzą tzw. profil wiedzy. Profile wiedzy to zbiory dokumentacji na temat
uczniów, które mogą być podstawą do dyskusji przy przeprowadzaniu rozmów
oceniających osiągnięcia.
Każda część egzaminu nationella prov zawiera tzw.opcję samooceny, czyli stronę, na której
uczeń może podzielić się refleksjami na temat procesu przyswajania wiedzy, a także
dokonać samooceny umiejętności z danego przedmiotu. Informacje te, po porównaniu z

profilem wiedzy ucznia, także mogą stanowić podstawę do dyskusji przy przeprowadzaniu
rozmów oceniających osiągnięcia.

Dodatkowe informacje
Więcej informacji na temat egzaminów państwowych można znaleźć na stronie
internetowej Skolverket
www.skolverket.se/bedomning
Na stronie można także znaleźć listę linków do przykładowych zadań egzaminacyjnych.

Napisz do Skolverket
nationellaprov@skolverket.se

