
PROCEDURY ZDAWANIA EGZAMINÓW 2022/2023 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Garwolinie 

 

 
1. Egzamin dla klas 1-3 

Dzieci wypełniają w domu zagadnienia egzaminacyjne. Zeskanowane materiały 

odsyłacie Państwo na maila nauczyciela egzaminującego z prośbą o ustalenie terminu 

egzaminu - oryginały ww. materiałów proszę odesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły. 

W dniu ustalonego egzaminu łączycie się Państwo z nauczycielem, który rozmawia z 

dzieckiem o wybranej przez nie lekturze obowiązkowej, przewidzianej na daną klasę.                                       

Kontakt do egzaminatora: Anna Cybulska acybulska@garwolin.edu.pl  

 

2. Język polski  
Opracowujecie pisemnie podane wymagania egzaminacyjne: 

- 30 zagadnień egzaminacyjnych 

- czytanie ze zrozumieniem 

- dłuższą pracę pisemną (jeden temat do wyboru spośród podanych) 

zgłaszając się na egzamin załączacie je w mailu.  

Nauczyciel weryfikuje, czy przerobiliście je poprawnie i starannie. Jeśli wymagania są 

opracowane właściwie, na egzaminie sami sobie wybieracie 6 zagadnień –(tylko 

spośród 30 zagadnień egzaminacyjnych).  

Przeczytajcie też wszystkie lektury obowiązujące w danej klasie☺  

Egzamin ustny to rozmowa o wybranej przez Was jednej lekturze. Pytania do lektur są 

zamieszczone pod spisem lektur. 

Kontakt do egzaminatora: Magdalena Mitura mmitura@garwolin.edu.pl  

 
3. Język angielski  

Waszym zadaniem jest opanowanie materiału tak, byście byli w stanie zrobić podane 
zagadnienia egzaminacyjne. Egzamin pisemny będzie w formie testu zbudowanego na 
wzór tego podanego Wam w wymaganiach egzaminacyjnych. Egzamin ustny to krótka 
rozmowa z obszaru zagadnień egzaminacyjnych. 
Kontakt do egzaminatora: Sara Kwiatkowska skwiatkowska@garwolin.edu.pl  

 

4. II język  
Język francuski – Sara Kwiatkowska skwiatkowska@garwolin.edu.pl Waszym zadaniem 
jest opanowanie materiału tak, byście byli w stanie zrobić podane zagadnienia 
egzaminacyjne. Egzamin będzie w formie testu zbudowanego na wzór tego podanego 
Wam w wymaganiach egzaminacyjnych. Egzamin ustny to krótka rozmowa z obszaru 
zagadnień egzaminacyjnych. 

 

Język rosyjski – Nina Borkowska nborkowska@garwolin.edu.pl Waszym zadaniem jest 
opanowanie materiału tak, abyście byli w stanie zrobić podane zagadnienia 
egzaminacyjne. Egzamin będzie w formie testu zbudowanego na wzór tego podanego 
Wam w wymaganiach egzaminacyjnych. Egzamin ustny to krótka rozmowa z obszaru 
zagadnień egzaminacyjnych. 
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Język niemiecki – Dorota Mitura dmitura@garwolin.edu.pl (wypełniacie w domu, 
podany w wymaganiach test pismem odręcznym i wysyłacie go listem – pocztą 
tradycyjną na adres szkoły). Nauczyciel sprawdzi Wasze prace i poinformuje o ocenie. 
 
Język hiszpański – Kinga Bokus kbokus@garwolin.edu.pl (z hiszpańskiego wybieracie 
sobie po jednym pytaniu z zagadnień egzaminacyjnych na ustny i pisemny, a nauczyciel 
wybiera po dwa). W otwartym dokumencie napiszecie odpowiedzi pisemne i 
odpowiecie na pytania ustne. 

 

5. Matematyka  
Waszym zadaniem jest opanowanie materiału tak, byście byli w stanie zrobić podane 
zagadnienia egzaminacyjne. Egzamin pisemny będzie w formie testu zbudowanego na 
wzór tego podanego Wam w wymaganiach egzaminacyjnych. Egzamin ustny to krótka 
rozmowa z obszaru zagadnień egzaminacyjnych. 
Kontakt do egzaminatora: Andrzej Piłka apilka@garwolin.edu.pl  

 

6. Przyroda 
Opracowujecie pisemnie podane wymagania egzaminacyjne, zgłaszając się na egzamin 
załączacie je w mailu. Nauczyciel weryfikuje, czy przerobiliście je poprawnie i starannie. 
Jeśli wymagania są opracowane właściwie, na egzaminie sami sobie wybieracie 
zagadnienia – 3 pisemnie i 3 ustnie 
Kontakt do egzaminatora: Agata Kosowska akosowska@garwolin.edu.pl   

 
7. Biologia  

Opracowujecie pisemnie podane wymagania egzaminacyjne, zgłaszając się na egzamin 
załączacie je w mailu. Nauczyciel weryfikuje, czy przerobiliście je poprawnie i starannie. 
Jeśli wymagania są opracowane właściwie, na egzaminie sami sobie wybieracie 
zagadnienia – 3 pisemnie i 3 ustnie 
Kontakt do egzaminatora: Agata Kosowska akosowska@garwolin.edu.pl   

 

8. Chemia  
Zorganizujemy Wam (w I semestrze) kilka spotkań z nauczycielem, który omówi z Wami 
zagadnienia egzaminacyjne, wyjaśni treści programowe. Po warsztatach dostaniecie 
informacje, które zagadnienia trzeba będzie przygotować na egzamin☺ 
Kontakt do egzaminatora: Radosław Mitura rmitura@garwolin.edu.pl   

 

9. Fizyka 
Zorganizujemy Wam (w II semestrze) kilka spotkań z nauczycielem, który omówi z 
Wami zagadnienia egzaminacyjne, wyjaśni treści programowe. Po warsztatach 
dostaniecie informacje które zagadnienia trzeba będzie przygotować na egzamin☺ 
Kontakt do egzaminatora: Dorota Zyskowska dzyskowska@garwolin.edu.pl   

 

10. Geografia 
Opracowujecie pisemnie podane wymagania egzaminacyjne, zgłaszając się na egzamin 
załączacie je w mailu. Nauczyciel weryfikuje, czy przerobiliście je poprawnie i starannie. 
Jeśli wymagania są opracowane właściwie, na egzaminie sami sobie wybieracie 
zagadnienia – 3 pisemnie i 3 ustnie 
Kontakt do egzaminatora: Radosław Mitura rmitura@garwolin.edu.pl   
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11. Informatyka  
Zaliczenie informatyki będzie polegało na wysłaniu do nauczyciela mailem po jednym 
zadaniu z każdego obszaru informatyki. Z tego przedmiotu nie ma egzaminu ustnego.  
Kontakt do egzaminatora: Radosław Mitura rmitura@garwolin.edu.pl   

 

12. Historia 
Opracowujecie pisemnie podane wymagania egzaminacyjne, zgłaszając się na egzamin 
załączacie je w mailu. Nauczyciel weryfikuje, czy przerobiliście je poprawnie i starannie. 
Jeśli wymagania są opracowane właściwie, na egzaminie sami sobie wybieracie 
zagadnienia – 3 pisemnie i 3 ustnie 
Kontakt do egzaminatora: Magdalena Mitura mmitura@garwolin.edu.pl  

 

13. Wiedza o społeczeństwie  
Opracowujecie pisemnie podane wymagania egzaminacyjne, zgłaszając się na egzamin 
załączacie je w mailu. Nauczyciel weryfikuje, czy przerobiliście je poprawnie i starannie. 
Jeśli wymagania są opracowane właściwie, na egzaminie sami sobie wybieracie 
zagadnienia – 3 pisemnie i 3 ustnie 
Kontakt do egzaminatora: Magdalena Mitura mmitura@garwolin.edu.pl  

 

14. Edukacja dla bezpieczeństwa  
Zorganizujemy (najprawdopodobniej w październiku) warsztaty online z nauczycielem. 
Na warsztatach poznacie najistotniejsze treści materiału. Nauczyciel wskaże na 
zajęciach,0 jak będzie wyglądało zaliczenie przedmiotu☺ 
Kontakt do egzaminatora: Andrzej Piłka apilka@garwolin.edu.pl   

 

 

 

UWAGA!!! 

 

EGZAMINY MOGĄ SIĘ ODBYWAĆ ONLINE LUB STACJONARNIE. 

 

Uczniowie, którzy chcą zdawać egzamin stacjonarnie, nie wysyłają opracowanych 

zagadnień mailem tylko przynoszą je ze sobą. 
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