UCZNIOWIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
A EGZAMINY STANOWE

Informacje dla rodziców, rodzin i członków lokalnych społeczności
Egzaminy stanowe Connecticut sprawdzają, co uczniowie powinni wiedzieć i potrafić zrobić
w oparciu o podstawę programową stanu Connecticut, w dziedzinie znajomości języka
angielskiego/czytania i pisania oraz matematyki i przyrody. Dzięki temu można mieć pewność,
że każdy uczeń w Connecticut otrzymał wykształcenie wysokiej jakości.
Do jakich jednolitych egzaminów stanowych przystępują uczniowie języka angielskiego?
Uczniowie, w tym uczniowie języka angielskiego, przystępują do następujących egzaminów stanowych:
•
•
•
•

egzamin „Smarter Balanced” sprawdzający znajomości języka angielskiego/umiejętności czytania i
pisania oraz matematyki dla uczniów klas 3–8;
egzamin „Connecticut Mastery Test” (CMT) z przyrody dla uczniów klas 5 i 8;

egzamin „Connecticut Academic Performance Test” (CAPT) z przyrody dla uczniów klas 10; oraz
egzamin Connecticut SAT z czytania, pisania oraz języka i zagadnień matematycznych w klasie 11.

Z jakich pomocy uczniowie języka angielskiego mogą korzystać podczas egzaminów stanowych?
Za rekomendacją pedagoga wszyscy uczniowie języka angielskiego mają prawo korzystać podczas
egzaminów z następujących pomocy:
Egzamin „Smarter Balanced”
(Uczniów Klas 3–8)

Egzamin „Connecticut Sat”
(Uczniowie Klasy 11)

Egzamin Z Przyrody „CMT/CAPT
Science” (Uczniowie Klas 5, 8 I 10)

Glosariusze matematyczne w
różnych językach

Przedłużenie czasu
przeprowadzania egzaminu*

Przedłużenie czasu
przeprowadzania egzaminu

Polecenia przetłumaczone na różne
języki

Słownik dwujęzyczny*

Słownik dwujęzyczny

Polecenia przetłumaczone na
różne języki

Egzamin z przyrody czytany
na głos po angielsku

Polecenia do zadań czytane
na głos przez rodzimego
użytkownika języka

Polecenia do zadań czytane
na głos przez rodzimego
użytkownika języka

Egzamin z matematyki
przetłumaczony na język hiszpański
Egzamin z matematyki czytany
na głos po hiszpańsku przez
rodzimego użytkownika
hiszpańskiego
Egzamin z matematyki czytany na
głos po angielsku
Egzamin sprawdzający znajomość
języka angielskiego/umiejętności
czytania i pisania, czytany na głos
po angielsku za wyjątkiem tekstów
pisanych
Egzamin ma formę testów bez
ograniczeń czasowych
czerwiec 2016 r.
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* J eśli uczniowie otrzymają tę
pomoc, ich wyniki nie zostaną
zgłoszone do szkoły wyższej.

Aby uzyskać więcej informacji:
Porozmawiaj z nauczycielem lub dyrektorem szkoły swojego dziecka.
Odwiedź stronę Departamentu Edukacji Stanu Connecticut:
www.ct.gov/sde/EnglishLearners
www.ct.gov/sde/StudentAssessment
Departament Edukacji Stanu Connecticut jest pracodawcą wspierającym
zakaz dyskryminacji/zapewniającym równe możliwości zatrudnienia.
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