
Warszawa, 23 kwietnia 2007 r. 

 

 

Drodzy Trzecioklasiści, 

 

we wrześniu 2004 roku, po ukończeniu szkoły podstawowej, rozpoczęliście naukę w gimnazjum. Czas 

szybko mija i dziś możecie z dumą powiedzieć: spędziliśmy w gimnazjum niemal trzy lata, 

przeżyliśmy tu wiele wspaniałych chwil, wiele się nauczyliśmy.  

Nadszedł czas podsumowania gimnazjalnego etapu edukacji. Dla wszystkich Was 

przygotowane zostały takie same zadania, po egzaminie Wasze prace będą oceniać egzaminatorzy 

według tych samych w całym kraju kryteriów. Jeśli dziś odczuwacie drobny stres, pamiętajcie, że jest 

on naturalną reakcją. Towarzyszył on też Waszym koleżankom i kolegom, którzy bez problemów 

przebrnęli przez egzamin gimnazjalny w minionych latach. Często ten stres mobilizował ich do lepszej 

pracy.  

W Wasz rozwój, poza Wami i Waszymi rodzicami, zaangażowali się nauczyciele. Niejeden 

z  nich jest dla Was autorytetem, osobą, która zawsze służy dobrą radą i wsparciem. Wielu kształtuje 

w Was zdolność samodzielnego myślenia, pasję poznawania i tworzenia. Świadomi tego, że 

zmieniający się świat stawia nowe wyzwania, nauczyciele podjęli też trud przygotowania Was do 

egzaminu. Dzięki nim opanowaliście potrzebne w życiu i sprawdzane na egzaminie wiadomości 

i  umiejętności. Dlatego Waszym nauczycielom i wychowawcom, a także rodzicom, którzy cierpliwie 

wspierają działania szkoły, jestem winien wdzięczność i szacunek. Dziękuję im za to, że  przygotowali 

Was do wkroczenia w kolejny etap życia – sukces na egzaminie będzie nie tylko Waszym 

osiągnięciem, ale też powodem do dumy dla Waszych nauczycieli i  rodziców. 

Razem z nimi będziecie mogli spokojnie przeanalizować udzielone odpowiedzi i oszacować 

uzyskany na egzaminie wynik, bowiem jeszcze w dniu egzaminu na stronach internetowych 

Centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zamieszczone zostaną zadania egzaminacyjne wraz 

z  przykładowymi rozwiązaniami. Już dziś trzymam za Was kciuki i życzę Wam powodzenia. Wierzę, 

że wręczenie zaświadczeń o uzyskanych wynikach będzie kolejnym wspaniałym momentem 

w  Waszym życiu. Przypominam Wam jednak, że choć jest to czas podsumowania tego, czego się już 

nauczyliście, wciąż musicie myśleć o  przyszłości.                          

   

 
  

 

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

 


