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Ir-Regoli tal-Eżamijiet 
 

 

Għeżież studenti, 
 
Hawnhekk għandkom issibu lista ta’ regolamenti li għandkom 
issegwu waqt l-eżamijiet.  
 

1. Importanti ħafna li tiċċekja li għandek it-timetable tal-
eżamijiet u tkun ippreparat għalihom. Għandek tkun taf 
x’eżami/eżamijiet għandek f’dik il-ġurnata partikolari.  

2. Fit-8:20am iddoqq l-ewwel qanpiena u intom mitluba li 
tiċċekkjaw in-noticeboard tal-Form tagħkom. Importanti li 
tkunu tafu l-isem tal-għalliem/a u s-sett tagħkom. 
 

 
 

3. Għandkom tmorru fil-klassi skont kif indikat fuq in-
noticeboard. Hemmhekk għandek issib lill-għalliem/a. 

4. Agħti ismek lill-għalliem/a biex tagħtik post. Importanti li 
toqgħod fil-post li jagħtuk għaliex jekk le, ikun hemm ċans li 
ma tiġix immarkat preżenti jew li tingħata karta b’oħra. 

5. Imbagħad l-għalliem jibda jagħmel l-attendenza u jqassam 
il-karti. Importanti li ma tibdiex qabel mal-għalliem/a 
jgħidulek. Trid tkun daqqet qanpiena oħra biex ikun beda l-
eżami. 
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6. Qis li tkun fil-ħin għal kull eżami. Jekk tidħol tard għall-
eżami, l-għalliem jinforma lil min ikun fil-kuritur biex 
jimmarkawk preżenti.  

7. Ma tingħatax ħin żejjed jekk tkun wasalt tard għal xi eżami 
mingħajr ma jkollok raġuni valida.  

8. Intom mħeġġin tibqgħu fil-kamra tal-eżami sakemm il-ħin 
ikun għadda kollu. F’dak il-ħin, għandkom toqogħdu 
tirrevedu dak li tkunu għamiltu fil-karta.  

9. Hekk kif jispiċċa l-eżami, għandkom tmorru fil-grawnd u 
hemmhekk tistennew imbagħad it-tieni eżami jibda. Se 
terġa’ ddoqq qanpiena biex tippreparaw ruħkom u 
tiċċekkjaw in-noticeboards u wara tmur fil-klassi, issib 
postok skont ma jgħidulek l-għalliema, u mat-tieni 
qanpiena, jibda t-tieni eżami. 

10. Jekk se titilqu mill-iskola wara l-eżami, importanti li 
timla l-permess li tajniek mill-iskola u ġġibu dejjem 
miegħek. Jekk tkun se tistenna t-trasport, għandek tistenna 
fil-grawnd sal-ħin tat-trasport.  

 
Waqt il-ħin tal-eżami, inti... 
1. M’għandekx iddaħħal miegħek materjali jew oġġetti li 

mhumiex awtorizzati, bħal kotba, noti, apparati elettroniċi – 
fosthom mowbajls u MP3/4.  Jekk tinqabdu b’dawn l-
oġġetti/materjali, titwaqqfu milli tagħmlu l-eżami u tiġu 
penalizzati.  

2. M’għandekx tkellem lil sħabek, ittellifhom jew tikkopja. 
Irrispetta lil sħabek li jkunu qed jagħmlu l-eżami, anke jekk 
inti tkun lestejt. 

3. Għandek permess tmur it-toilet waqt l-eżami però min ikun 
qiegħed fil-kuritur, irid jara li dak il-ħin ma jkun hemm 
ħadd iktar barra. 
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4. Waqt l-eżami tista’ tixrob basta tistaqsi għall-permess. Iżda 
fl-ebda ħin ma tista’ tiekol. 

5. Tista’ tuża calculator fl-eżamijiet li fih għandek bżonnu. 
6. Se tkun mogħti l-karti kollha li għandek bżonn, allura 

m’hemm għalfejn tieħu xejn iktar miegħek ħlief l-affarijiet li 
għandek bżonn biex tikteb. 

7. Għandek tħalli l-basket tiegħek fuq quddiem tal-klassi, u 
mhux fejn il-mejda tiegħek. 

8. Għandek tikteb ismek u kunjomok fuq kull karta tal-eżami u 
tiċċekkja li tkun imlejt kollox, anki l-ewwel paġna bid-
dettalji tiegħek (ismek, kunjomok, il-klassi). 

9. Waqt l-eżami, importanti li ma tikkupjax mingħand 
ħaddieħor u lanqas ma tista’ tissellef materjal mingħand 
sħabek. Jekk tinqabad titkellem u/jew tikkopja, se 
jinfurmaw lil xi assistent kap u se tingħata konsegwenza. 

10. Dejjem għolli jdejk biex tistaqsi xi ħaġa u dejjem itlob 
permess mingħand l-għalliem/a. 

11. M’għandekx tieħu ebda karta miegħek fil-basket minn 
dak li jagħtuk waqt l-eżami. Agħti lura l-karti kollha – anke 
dawk li tkun użajt bħala rough. 

 
Jekk tkun ma tiflaħx u tkun assenti għal xi eżami... 

1. Għandek tagħmel ċertifikat għal kull ġurnata li ma tiġix 
skola u tkun assenti għal xi eżami. 

 
L-Oral 

1. Għandek tmur tiċċekkja fuq in-noticeboards tal-Form 
tiegħek u tara f’liema kamra trid tmur tistenna. Minn 
hemmhekk jindikawlek x’għandek tagħmel u fejn għandek 
tmur.  

2. Importanti li żżomm il-kwiet sakemm tkun 
qiegħed/qiegħda tistenna. 
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Għandek timxi mal-imġiba u r-regoli tal-iskola, anke fl-ilbies. 
Għandha tintlibes it-"track suit" sħiħa u kif mitluba ssoltu. 
 
 
 

 
 
Is-Sa. A. Borg Gaffarena 
Kap tal-Iskola 
 


