
Informacja o egzaminach klasyfikacyjnych  
organizowanych w Podstawowej Szkole Gedanensis i Gimnazjum Gedanensis  

dla uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą. 
 
Zgodnie z Umową o bezpłatną naukę informujemy, że uczniowie będą w naszej szkole zdawać 

egzaminy klasyfikacyjne. 

Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej w ciągu jednego dnia będą zdawać egzamin z: 

- edukacji wczesnoszkolnej (edukacja polonistyczna, matematyczna i przyrodnicza) 

- języka angielskiego. 
 

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej będą zdawać egzaminy w ciągu dwóch dni: 

pierwszego dnia: - historia i społeczeństwo, język polski, język angielski 

drugiego dnia: - przyroda, matematyka, zajęcia komputerowe (egzamin praktyczny, przy    

                           komputerze). 
 

Uczniowie gimnazjum będą zdawać egzaminy w ciągu trzech dni: 

pierwszego dnia: - język polski, geografia, historia, wos (może być zdawany tylko dwa razy     

                               w cyklu nauki w gimnazjum, czyli w klasie I i II lub w klasie II i III) 

drugiego dnia: - matematyka, biologia, chemia, fizyka 

trzeciego dnia: - język angielski, język niemiecki, informatyka      

                          (egzamin praktyczny, przy komputerze), edukacja dla bezpieczeństwa        

(egzamin zdawany jest tylko raz  w cyklu nauki w gimnazjum.  

W przypadku uczniów klas I i II rodzice mają możliwość wyboru, w której klasie 

dziecko przystąpi do egzaminu. Natomiast, jeśli uczeń klasy III nie ma świadectwa  

z poprzednich lat z oceną z tego przedmiotu musi go zdawać na koniec klasy III).   

 
Na egzaminy klasyfikacyjne uczniowie stawiają się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem,  
np. legitymacją szkolną. 
Egzaminy klasyfikacyjne są dostosowane do materiału realizowanego  w szkołach Libratus  
i oparte o obowiązującą podstawę programową.  
Egzaminy mają formę pisemną (głównie w postaci testów wyboru) i ustną (krótka wypowiedź  
na 2 – 4 pytania). Czas przeznaczony na każdy przedmiot (część pisemna i ustna), to ok. 60 minut.  
Na egzaminy uczniowie nie muszą przynosić żadnych zeszytów, prac pisemnych itp.  
Rodzice mogą uczestniczyć w egzaminie klasyfikacyjnym wyłącznie w charakterze obserwatora. 
Zdawanie egzaminu z innego języka niż angielski i niemiecki wymaga pisemnego uzgodnienia  
z dyrektorem naszej szkoły. Może to być język hiszpański lub francuski. 
Świadectwa mogą być odbierane osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach jej działania: 
- od dnia zakończenia danego roku szkolnego, jeśli uczeń zdawał egzaminy przed terminem 
czerwcowej rady klasyfikacyjnej,  
- po 1 września, jeśli egzamin był zdawany po terminie czerwcowej rady klasyfikacyjnej. 
Na prośbę rodzica świadectwo może być wysłane listem poleconym, ale tylko na polski adres. 


