
Do 
osób uczestniczących w gminnych zajęciach 
dla dorosłych z języka szwedzkiego dla imigrantów 

Ogólnokrajowe egzaminy 
końcowe (SFI) 

Witam! 

Wkrótce przystąpisz do jednego z ogólnokrajowych egzaminów w ramach 
organizowanych przez gminę zająć z języka szwedzkiego dla imigrantów 
(SFI). Celem egzaminu jest umożliwienie nauczycielowi dokonania oceny tego, czy i 
w jakim stopniu udało Ci się osiągnąć wymogi dotyczące wiedzy w zakresie danej 
części programu nauczania. Egzamin umożliwia również ujednolicenie sposobu 
oceniania wiedzy i umiejętności uczniów na poziomie ogólnokrajowym. 

Podstawą merytoryczną egzaminu jest program organizowanych przez gminy zajęć z języka 
szwedzkiego dla imigrantów, zarówno w odniesieniu do zawartości zadań egzaminacyjnych, jak i 
oceny ich wykonania. Ważne jest, aby każdy uczeń miał jak najszerszą możliwość wykazania 
swojej wiedzy. Nie wszystko można sprawdzić za pomocą jednego egzaminu. Wynik uzyskany 
przez Ciebie na egzaminie ogólnokrajowym stanowi część całościowej oceny końcowej, jaką 
uzyskasz na zakończenie zajęć. Egzamin ogólnokrajowy to istotna część uwzględniana przy 
wystawianiu oceny końcowej, jednak nauczyciel oceni Twoją wiedzę i umiejętności w sposób 
całościowy. 

Jak wyglądają egzaminy SFI? 

Główna część zadań egzaminacyjnych będzie sprawdzała Twoją umiejętność czytania i 
rozumienia tekstu, mówienia, rozumienia języka mówionego oraz wypowiadania się na piśmie na 
różnorodne tematy związane z życiem codziennym, pracą i życiem społecznym.  

Szacuje się, że egzamin potrwa od czterech do pięciu godzin. 

Egzaminy podzielone są na kilka części: 

• Część sprawdzająca umiejętność czytania ze zrozumieniem jest podzielona na dwa arkusze
egzaminacyjne. Zadania bazują zarówno na krótkich, jak i na nieco dłuższych tekstach.

• Część sprawdzająca rozumienie ze słuchu składa się z arkusza egzaminacyjnego dla kursu C i
D oraz dwóch arkuszy dla kursu B. Zadania opierają się na nagranych wywiadach,
rozmowach lub programach radiowych.

• Część sprawdzająca umiejętność pisania składa się z jednego zadania pisemnego dla kursu B i
C oraz dwóch zadań pisemnych dla kursu D.

• Część sprawdzająca umiejętność mówienia składa się z jednego samodzielnego zadania dla
kursu B oraz jednego samodzielnego zadania i jednego zadania w parze dla kursu C i D.

Przed przystąpieniem do egzaminu otrzymasz informację od nauczyciela na temat przebiegu 
egzaminu, jego terminu oraz sposobu jego oceniania. Na potrzeby egzaminu stosuje się skalę 
ocen od E do A oraz ocenę F, która jest oceną niezaliczającą.  



Uczeń ma prawo wglądu do swojego egzaminu oraz sposobu, w jaki został oceniony. Podczas 
omawiania przez nauczyciela wyników egzaminu z uczniami ważne jest jednak, aby nauczyciel 
dopilnował, by informacje te nie były rozpowszechniane. 

Podmiot odpowiedzialny za egzamin 

Podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie egzaminy ogólnokrajowe jest Skolverket (Urząd ds. 
Szkolnictwa). Egzamin został stworzony i opracowany przez Katedrę Dydaktyki Językowej 
Uniwersytetu Sztokholmskiego we współpracy ze Skolverket. Zadania egzaminacyjne zostały 
przetestowane w wielu różnych szkołach na terenie całego kraju. Swoje uwagi na temat 
zawartości egzaminów przedstawili również uczestnicy zajęć, nauczyciele oraz naukowcy. 

Mamy nadzieję, że Twoja opinia na temat egzaminu będzie pozytywna oraz że egzamin będzie 
stanowił dla Ciebie okazję do wykazania się swoją wiedzą.  

Osoby kontaktowe w Skolverket 

nationellaprov@skolverket.se 

Osoby kontaktowe na Uniwersytecie Sztokholmskim 

Katrin Ahlgren katrin.ahlgren@isd.su.se 




