Informacja dla
uczniów klasy 9 szkoły podstawowej
lub uczniów klasy 10 szkoły specjalnej

Egzamin państwowy nationella prov
Witaj!
Otrzymujesz niniejszy list, ponieważ w tym roku szkolnym przystąpisz do egzaminu
państwowego nationella prov z języka szwedzkiego, szwedzkiego jako drugiego języka,
matematyki, jednego z następujących przedmiotów: biologia, fizyka lub chemia, oraz
jednego z następujących przedmiotów: geografia, historia, religia lub wiedza o
społeczeństwie.
Egzamin nationella prov ma na celu ułatwienie nauczycielom oceny twoich umiejętności w
zakresie wyżej wymienionych przedmiotów. Zakres materiału i struktura egzaminu są
oparte na programach nauczania poszczególnych przedmiotów. Uzyskane przez ciebie
wyniki egzaminu nationella prov będą stanowiły część łącznej oceny twoich umiejętności i
zostaną przeanalizowane w taki sposób, aby ocena końcowa była wystawiona sprawiedliwie.
Wszystkie części egzaminu państwowego nationella prov są przygotowywane i
opracowywane przez pracowników szwedzkich uniwersytetów 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.
Informacje na temat terminów poszczególnych części egzaminu i sposobów ich oceniania,
oraz na temat innych aspektów związanych z egzaminem uzyskasz bezpośrednio od
nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Język szwedzki i szwedzki jako drugi język

Egzamin państwowy z języka szwedzkiego i szwedzkiego jako drugiego języka składa się z
trzech części.
Część A to egzamin ustny, podczas którego oceniane są trzy aspekty: prezentacja treści,
umiejętność prowadzenia dyskusji oraz umiejętność uczestniczenia w niej. Na początku
egzaminu otrzymasz krótki tekst, fotografię, lub obejrzysz krótki film, który będzie
punktem wyjścia dla twojej prezentacji i podstawą do dalszej dyskusji. W części B będziesz
mogła/mógł zaprezentować zdolność czytania różnych rodzajów tekstu. W dniu egzaminu
otrzymasz arkusz z tekstami oraz arkusz 30 poleceń dotyczących tych tekstów. Na początku
egzaminu otrzymasz czas na przeczytanie tekstów, po czym zostanie ci wręczony arkusz
poleceń. Część C ma na celu sprawdzenie twoich umiejętności pisemnego wypowiadania się
na zadany temat. Będziesz mogła/mógł napisać pracę na jeden z trzech dostępnych
tematów.

Język angielski

Podczas egzaminu państwowego z języka angielskiego będziesz mogła/mógł
zaprezentować swoje umiejętności z zakresu posługiwania się językiem angielskim w mowie
i w piśmie, a także umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem w tym języku. Część A
to egzamin ustny, podczas którego sprawdzane są umiejętności mówienia i rozmawiania. W
części B chodzi przede wszystkim o sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i
słuchania ze zrozumieniem. Część C to egzamin pisemny, podczas którego sprawdza się
umiejętności tworzenia spójnych wypowiedzi pisemnych w języku angielskim.

Matematyka
Egzamin państwowy z matematyki składa się z czterech części. Część A sprawdzi twoje
kompetencje z zakresu rozumienia i werbalizowania operacji matematycznych. Podczas
egzaminu będziesz miał także możliwość przeanalizowania i uzasadnienia wniosków i
argumentów innych osób.
Część B składa się z zadań, które należy rozwiązać bez użycia urządzeń cyfrowych i tabel
pomocniczych. Niektóre z zadań będą wymagały uzasadnienia udzielonej przez ciebie
odpowiedzi, w przypadku pozostałych, odpowiedź bez uzasadnienia będzie wystarczająca.
Część Cegzaminu składa się z obszerniejszego zadania o charakterze badawczym, którego
rozwiązanie należy dodatkowo uzasadnić. Część D składa się z kilku poleceń, których
rozwiązania należy dodatkowo uzasadnić. Wszystkie polecenia egzaminacyjne są najczęściej
związane tematycznie.

Biologia, fizyka lub chemia
Wszyscy uczniowie w twojej szkole przystąpią do egzaminu z jednego z powyższych
przedmiotów. O tym, który przedmiot będzie egzaminowany w twojej szkole, dowiesz się
na około trzy tygodnie przed planowaną datą egzaminu.
W części A1, będącej częścią teoretyczną egzaminu, sprawdzane będą umiejętności
opisywania i wyjaśniania zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych. W części A2 egzaminu
będziesz miał/a możliwość wykorzystania swoich umiejętności z zakresu biologii, fizyki lub
chemii, w celu zbadania i zaprezentowania zdobytych informacji, a także zajęcia stanowiska
w przedmiocie pytań dotyczących zdrowia, zasobów energii, technologii, środowiska,
wykorzystania zasobów naturalnych i zrównoważonego ekologicznie rozwoju. W części A3
twoim zadaniem będzie przygotowanie badania naukowego. W części B, będącej częścią
laboratoryjną egzaminu, Twoim zadaniem będzie przeprowadzenie przygotowanego
wcześniej badania naukowego i sformułowanie wniosków na podstawie jego wyników.

Geografia, historia, religia lub wiedza o społeczeństwie

Wszyscy uczniowie w twojej szkole przystąpią do egzaminu z jednego z powyższych
przedmiotów. O tym, który przedmiot będzie egzaminowany w twojej szkole, dowiesz się
na około trzy tygodnie przed planowaną datą egzaminu.

Zarówno część A jak i część B egzaminu są egzaminami pisemnymi, mającymi na celu
sprawdzenie umiejętności z zakresu materiału przewidzianego w programach nauczania
poszczególnych przedmiotów.

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

