
Do 
osób przystępujących do egzaminów ogólnokrajowych 

Egzaminy ogólnokrajowe 
na poziomie gimnazjalnym 

Witam! 

Wkrótce przystąpisz do egzaminu ogólnokrajowego z jednego lub kilu 
przedmiotów, takich jak j. angielski, matematyka, j. szwedzki i j. szwedzki jako 
drugi język. W zależności od realizowanego programu w trakcie nauki na 
poziomie gimnazjalnym uczniowie zdają jeden lub kilka egzaminów z każdego 
przedmiotu. 

Celem egzaminów jest umożliwienie nauczycielowi dokonania oceny tego, czy i w jakim stopniu 
udało Ci się osiągnąć wymogi dotyczące wiedzy obowiązujące dla danego przedmiotu. Egzaminy 
umożliwiają również ujednolicenie sposobu oceniania wiedzy i umiejętności uczniów.  

Podstawą merytoryczną egzaminów jest podstawa programowa poszczególnych kursów i 
przedmiotów, zarówno w odniesieniu do zawartości zadań egzaminacyjnych, jak i oceny ich 
wykonania. Każdy uczeń musi mieć jak najszerszą możliwość wykazania swojej wiedzy i 
umiejętności. 

Nie wszystko można sprawdzić za pomocą jednego egzaminu. Wynik uzyskany przez Ciebie w 
egzaminie ogólnokrajowym stanowi część całościowej oceny końcowej, jaką uzyskasz na 
zakończenie zajęć z danego przedmiotu. Egzamin ogólnokrajowy to istotna część uwzględniana 
przy wystawianiu oceny końcowej, jednak nauczyciel oceni Twoją wiedzę i umiejętności z danego 
przedmiotu w sposób całościowy. 

J. angielski

W zależności od realizowanego programu w trakcie nauki na poziomie gimnazjalnym będziesz 
zdawać egzaminy ogólnokrajowe wyłącznie z j. angielskiego 5 lub zarówno z j. angielskiego 5, jak 
i j. angielskiego 6. 

Egzaminy z j. angielskiego są podzielone na części sprawdzające umiejętność komunikowania się 
w mowie i piśmie oraz umiejętność rozumienia tekstów pisanych i mówionych. Na potrzeby 
części pisemnej egzaminu z j. angielskiego 6 dostępny jest materiał przygotowawczy, z którym 
będziesz pracować przed przystąpieniem do egzaminu. Podczas egzaminu uczeń nie będzie 
jednak miał do dostępu do materiału przygotowawczego. 

J. szwedzki oraz j. szwedzki jako drugi język

W zależności od realizowanego programu w trakcie nauki na poziomie gimnazjalnym będziesz 
zdawać egzaminy ogólnokrajowe wyłącznie z kursu 1 lub zarówno z kursu 1, jak i 3.  

Egzamin z j. szwedzkiego 1 oraz j. szwedzkiego jako drugiego języka 1 obejmuje trzy części: 
egzamin ustny, egzamin z czytania oraz egzamin pisemny.  

Egzamin z j. szwedzkiego 3 oraz j. szwedzkiego jako drugiego języka 3 składa się z dwóch części 
– pisemnej i ustnej.

Na potrzeby obu tych egzaminów dostępny jest materiał do kopiowania, zawierający informacje 
na temat budowy egzaminów oraz oczekiwań w stosunku do ucznia. 



Matematyka 

W zależności od realizowanego programu w trakcie nauki na poziomie gimnazjalnym będziesz 
zdawać egzaminy ogólnokrajowe z jednego lub kilku kursów. Egzaminy będą składać się z kilku 
egzaminów cząstkowych, z których w dniu egzaminu uczeń będzie zdawał trzy z nich, za pomocą 
cyfrowych środków pomocniczych lub bez. Między dwoma egzaminami cząstkowymi zaleca się 
zorganizować dłuższą przerwę na lunch.  

Szczegółowych informacji udzieli nauczyciel 

Nauczyciel danego przedmiotu poinformuje Cię o terminie egzaminu, sposobie jego oceniania 
oraz o innych kwestiach związanych z egzaminem. 

Podmiotem odpowiedzialnym za egzaminy ogólnokrajowe jest Skolverket (Urząd ds. 
Szkolnictwa), ale same egzaminy są opracowywane przez różne uniwersytety. Zadania 
egzaminacyjne są testowane w wielu różnych szkołach na terenie całego kraju. Swoje uwagi oraz 
propozycje przedstawili uczestnicy zajęć oraz nauczyciele, a zadania egzaminacyjne zostały 
opracowane i gruntownie przedyskutowane przed ich włączeniem do treści zdawanego przez 
Ciebie egzaminu. Mamy nadzieję, że Twoja opinia na temat egzaminu będzie pozytywna oraz że 
egzamin będzie stanowił dla Ciebie okazję do wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami z 
poszczególnych przedmiotów. 

Osoby kontaktowe w Skolverket 

nationellaprov@skolverket.se 


