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Drodzy rodzice/opiekunowie, 

 

Uczniowie kończący szkołę z rocznika 2024 przystąpią tej wiosny do egzaminu New Jersey Graduation Proficiency 

Assessment (NJGPA) jako uczniowie jedenastej klasy. Egzamin NJGPA jest zgodny z prawem New Jersey, które 

wymaga, aby stanowa ocena kompetencji absolwenta szkoły była przeprowadzana wśród wszystkich uczniów 11 klasy 

(N.J.S.A 18A:7C-6). Ten nowy egzamin będzie mierzyć biegłość uczniów w ELA 10, Algebra I i Geometria, i będzie 

jednym z działań wymaganych do ukończenia szkoły w 2024 roku i później. Departament Edukacji New Jersey (NJDOE) 

oczekuje, że raporty z wynikami uczniów zostaną opublikowane na przełomie czerwca i lipca 2023 roku. 

 

Egzamin NJGPA, składający się z komponentu ELA i komponentu matematycznego, będzie dostarczany na tej samej 

platformie (TestNav), którą uczniowie znają z egzaminów New Jersey Student Learning Assessment (NJSLA) i Start 

Strong przeprowadzonych tej jesieni. NJGPA składa się z dwóch części dla ELA i dwóch części dla matematyki. Na każdą 

część testu przeznaczono 90 minut. 

 

Komponent ELA egzaminu NJGPA, który jest dostosowany do 10 klasy według New Jersey Student Learning Standards 

(NJSLS), ma na celu zmierzenie stopnia, w jakim uczeń wykazał gotowość do ukończenia szkoły w zakresie ELA. 

Egzamin wymaga od uczniów czytania i analizowania fragmentów autentycznych tekstów, zarówno fikcyjnych, jak i 

niefikcyjnych, a także materiałów multimedialnych. Uczniowie będą również zobowiązani do cytowania dowodów 

tekstowych, syntezy informacji i pomysłów w tekstach, określania znaczenia słów i zwrotów oraz pisania w sposób 

efektywny podczas analizy źródeł. 

 

Komponent matematyczny egzaminu NJGPA, który jest dostosowany do Algebry I i Geometrii według NJSLS, ma na celu 

zmierzenie stopnia, w jakim uczeń wykazał gotowość do ukończenia szkoły w zakresie matematyki. Egzamin wymaga od 

uczniów rozwiązywania problemów z wykorzystaniem głównych umiejętności nabytych na zajęciach z Algebry I i 

Geometrii w powiązaniu z NJSLS do celów praktyki matematycznej. Uczniowie będą również zobowiązani do wyrażania 

rozumowania matematycznego i rozwiązywania problemów w świecie rzeczywistym poprzez rozwijanie, analizowanie i 

używanie modeli matematycznych. 

 

Egzamin NJGPA zostanie przeprowadzony wśród wszystkich uczniów 11 klasy w tygodniu rozpoczynającym się 13 

marca 2023 roku; bardziej szczegółowy harmonogram zostanie podany przez dyrektora szkoły. Jednym z najlepszych 

sposobów, aby pomóc dziecku przygotować się do egzaminu NJGPA jest poproszenie go o przejrzenie samouczka online 

i testów praktycznych. Samouczek pokaże dziecku, jak działa test online i jak używać narzędzi online. Testy praktyczne 

dają uczniom możliwość zapoznania się z formatem używanym podczas egzaminu NJGPA. Samouczek i testy praktyczne 

są dostępne na stronie https://nj.mypearsonsupport.com/njgpa/. 
 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek bezpośrednie pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z doradcą szkolnym 

Państwa dziecka. Z poważaniem, 

 

 
Paul T. Postorino 
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