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Centralne testy kwalifi kacyjne 
dla uczniów
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  Co się dzieje z wynikami?

Nauczyciele poprawiają zadania na podstawie wyznaczonych 
instrukcji i wprowadzają je anonimowo do portalu danych 
w celu oceny. Nauczyciele otrzymują w ten sposób wiele 
obszernych danych z wynikami dotyczącymi stanu wiedzy 
w swoich klasach.

Dane osobowe nie są przekazywane, a cała procedura jest 
oczywiście uzgodniona z heskim inspektorem ds. ochrony 
danych osobowych.

  Jak mogę poznać wyniki mojego
dziecka?

Nauczyciel dziecka przekazuje wyniki po uzgodnieniu we 
właściwej formie. Informacje te mogą być dobrą podstawą 
do rozmów nauczycieli z rodzicami o poziomie wiedzy ich 
dzieci.

  Gdzie można uzyskać dalsze 
informacje?

Wyczerpujące informacje na temat testów kwalifi kacyjnych 
dla uczniów można znaleźć w Internecie pod adresami:

www.lernstand.hessen.de

www.iqb.hu-berlin.de/vera

W razie pytań należy zwrócić się do szkoły dziecka lub Urzędu 
ds. Szkolnictwa:

E-mail: lernstand.la@kultus.hessen.de

Telefon: 0611 5827-229
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  Kto opracowuje zadania?

Zadania są opracowywane przez nauczycieli ze wszystkich 
landów wraz z naukowcami, a przed wprowadzeniem ich 
do testów poddawane są jeszcze kontroli. Zadania dotyczą 
najważniejszych obszarów poszczególnych przedmiotów.

  Kto bierze udział w testach
kwalifi kacyjnych dla uczniów?

• Dla wszystkich uczniów klas 3 z publicznych szkół 
podstawowych obowiązkowy jest udział w testach 
kwalifi kacyjnych z języka niemieckiego i matematyki.

• W klasie 8 wszystkich uczniów obowiązkowy jest udział 
w teście z jednego przedmiotu, w przypadku dwóch 
pozostałych przedmiotów udział jest dobrowolny, ale 
zalecany.

• Szkoły prywatne i specjalne decydują o udziale 
samodzielnie.

• Dla uczniów potrzebujących specjalnego wsparcia 
pedagogicznego lub nieposiadających odpowiedniej 
wiedzy z języka niemieckiego zaleca się inny sposób 
postępowania. Więcej informacji na ten temat 
znajduje się w informatorze „Przeciw wykluczeniu” pod 
adresem: www.lernstand.hessen.de

  Kiedy odbywają się testy kwalifi kacyjne dla 
uczniów?

Testy kwalifi kacyjne dla uczniów odbywają się co roku w 
lutym lub w marcu (klasa 8) bądź w maju (klasa 3). Terminy 
dla całego kraju są ustalane co roku i można je znaleźć na 
stronie internetowej testów kwalifi kacyjnych dla uczniów.

Czas trwania testu dla klasy 3 wynosi z reguły dwa razy po 30 
minut, a dla klasy 8 około dwóch godzin lekcyjnych.

  Czy za testy kwalifi kacyjne dla uczniów
wystawiane są oceny?

Nie, za testy kwalifi kacyjne dla uczniów nie mogą być wystawiane 
oceny. Nie są to sprawdziany klasowe. Testy kwalifi kacyjne dla 
uczniów to instrument diagnostyczny, służący jako podstawa 
indywidualnego wsparcia.

W teście znajduje się wiele zadań o różnym stopniu 
trudności, od bardzo łatwych do bardzo trudnych. Zapewnia 
to wystarczającą liczbę zadań zarówno dla dzieci słabszych, 
jaki i lepszych w nauce. Tylko w ten sposób można uzyskać 
precyzyjne dane na temat poziomu grupy uczniów.

Oczekuje się, że jedna grupa uczniów rozwiąże średnio 
około połowę zadań prawidłowo.

  Jak może przygotować się dziecko? 

Testy kwalifi kacyjne dla uczniów wykazują, jakie umiejętności 
nabyli uczniowie w ciągu kilku lat nauki oraz w jaki sposób 
mogą zastosować i wykorzystać zdobytą wiedzę. Szczególne 
przygotowanie — na przykład poprzez uczenie się zadań krótko 
przed egzaminem — nie jest więc zalecane ani potrzebne.

Należy jednak zachęcać dziecko do rozwiązania tylu zadań, 
ile będzie potrafi ło. Należy mu powiedzieć, że są również 
trudne zadania i nikt nie oczekuje rozwiązania wszystkich 
zadań. W testach kwalifi kacyjnych dla uczniów nie chodzi 
o ocenę, lecz o rozpoznanie nabytych już umiejętności, 
które należy dalej rozwijać. Udaje się to najlepiej w luźnej 
atmosferze bez presji wyniku.

Uczniowie są informowani o przebiegu testów odpowiednio 
wcześniej. Niektóre formaty zadań mogą być dla uczniów 
nowe, inne znają już z dotychczasowej nauki szkolnej.

  Czym są „centralne testy kwalifi kacyjne
dla uczniów”?

Centralne testy kwalifi kacyjne dla uczniów są przeprowadzane 
według wytycznych naukowych dla wszystkich landów. Cen-
tralne testy kwalifi kacyjne dla uczniów odbywają się w szkole 
podstawowej (klasa 3) oraz w szkołach kolejnego poziomu 
(klasa 8).

Główne zagadnienia poszczególnych testów opracowywane 
są na podstawie niemieckich standardów kształcenia w 
następujących przedmiotach: niemiecki, angielski, francuski 
i matematyka. Standardy kształcenia określają, jaką wiedzę 
i umiejętności powinni mieć uczniowie na zakończenie 
etapu kształcenia. Testy kwalifi kacyjne dla uczniów 
dostarczają informacje dotyczące poziomu wiedzy w 
odniesieniu do standardów obowiązujących w całych 
Niemczech.

  Do czego przydatne są testy 
kwalifi kacyjne dla uczniów?

Testy kwalifi kacyjne dla uczniów służą w szczególności do 
uzyskiwania informacji w zakresie planowego wspierania 
uczniów. Dla nauczycieli są one źródłem informacji o silnych 
i słabych stronach klasy w różnych obszarach poszczegól-
nych przedmiotów, pomocnym w ustalaniu potrzeb rozwoju. 
Każdy nauczyciel może porównać wyniki z indywidualnym 
współczynnikiem landu, który uwzględnia specjalne warunki 
nauki i skład osobowy w poszczególnych klasach. Taki podział 
wyników pomaga nauczycielom w prawidłowej ocenie swo-
jej pracy pedagogicznej. Nie ma rankingu szkół ani landów, 
a szkoły nie mają obowiązku upubliczniania swoich wyników.
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