
15 czerwca 2020r. 

 

Język polski 

klasa 8a,8c 

 

 

Temat: Przed egzaminem z języka polskiego.   

 

 

 

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 9 rozpocznie się egzamin ósmoklasisty z języka 

polskiego. Poniżej zebrałam najważniejsze informacje dotyczące „budowy” 

arkusza egzaminacyjnego oraz wskazówki dotyczące pracy arkuszem.  

 

 Zanim przystąpicie do rozwiązywania zadań, przeczytajcie instrukcję, 

która jest na pierwszej stronie arkusza. Dowiecie się, np. jak na karcie 

odpowiedzi zaznaczyć poprawną odpowiedź oraz pomyłkę w zadaniach 

zamkniętych oraz jak zaznaczyć pomyłkę i zapisać poprawną odpowiedź 

w zadaniach otwartych. 

 

 Podczas egzaminu otrzymacie arkusz egzaminacyjny, który będzie się 

składał z dwóch części. 

 

Pierwsza część będzie zawierać zadania zorganizowane wokół dwóch 

tekstów zamieszczonych w arkuszu:  

 tekstu literackiego (poezji, epiki albo dramatu)  

oraz 

 tekstu nieliterackiego (naukowego, 

popularnonaukowego albo publicystycznego).  

 

Większość zadań w tej części arkusza będzie się odnosić bezpośrednio do 

ww. tekstów. 

Przeczytajcie je bardzo uważnie, zanim zaczniecie rozwiązywać zadania. 

 

 

 W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak 

i otwarte: 

 zadania zamknięte to takie, w których będziecie wybierać odpowiedź 

spośród podanych.  

Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru 

wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.  

 

 zadania otwarte to takie, w których będziecie musieli samodzielnie 

sformułować odpowiedź. Wśród zadań otwartych znajdą się: zadania 



z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym 

lub kilkoma wyrazami. 

 

Pamiętajcie! 

 

Bardzo uważnie czytajcie teksty i polecenia, dzięki temu łatwiej będzie 

Wam udzielić poprawnych odpowiedzi.  

 

 Jednym z zadań otwartych  może być takie, w  którym będzie trzeba 

przedstawić swoje stanowisko i uzasadnić je jednym lub dwoma 

argumentami.  

 

 Mogą się też pojawić  zadania, w których znajdzie się fragment jakiegoś 

utworu z lektury obowiązkowej, a Wy będziecie musieli podać imię 

i nazwisko autora oraz tytuł utworu i odpowiedzieć na pytanie dotyczące 

lektury. 

 

  Wśród zadań w tej części arkusza mogą pojawić się również: 

 zadania zawierające fragmenty innych tekstów literackich 

i nieliterackich, teksty ikoniczne (np. plakat, reprodukcję obrazu), 

przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy itp.  

ORAZ/LUB 

 zadania samodzielne, nieodnoszące się do tekstów. 

 

 Będzie też zadanie krótkiej odpowiedzi, wymagające stworzenia krótkiego 

tekstu, w tym zadania sprawdzające umiejętność tworzenia różnych form 

użytkowych, np. ogłoszenia, zaproszenia, dedykacji. W tym przypadku też 

pamiętajcie argumentach, a także poprawności językowej, ortograficznej 

i interpunkcyjnej.  

 

I wreszcie wypracowanie (druga część arkusza). 

 

 Będziecie mogli wybrać temat wypracowania spośród dwóch propozycji 

zamieszczonych w arkuszu: 

 wypracowanie o charakterze argumentacyjnym, np. rozprawka, 

artykuł do gazetki szkolnej, przemówienie. W takim wypracowaniu 

trzeba położyć nacisk na logikę wypowiedzi, zająć stanowisko, podać 

argumenty i przedstawić je w sposób uporządkowany; 

 temat o charakterze twórczym, np. opowiadanie o dalszych losach 

bohaterów. Taka praca też musi spełniać kilka warunków: 

 być oryginalna, 

 odwoływać się do lektury, 

 trzeba zachować cechy charakteru bohaterów lektury, 



 wymyślić nowe przygody lub miejsca, w których mogli się 

znaleźć, 

 opisać miejsce akcji  i określić czas wydarzeń,  

 wprowadzić dialogi i monologi. 

 

 Każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury 

szkolnej ORAZ/LUB do utworu bądź utworów samodzielnie przez Was 

wybranych. 

 

 Pamiętajcie, że w arkuszu będzie zamieszczona lista lektur 

obowiązkowych. W razie potrzeby będziecie mogli do niej zajrzeć.  

 

 Pamiętajcie też o tym, że wypracowanie musicie napisać na co najmniej 

200 słów.  

 

 Piszcie na temat.  

 

 Piszcie czytelnie, żeby egzaminator nie miał kłopotów z odczytaniem 

i oceną Waszej pracy.  

 

 Pisząc wypracowanie, zadbajcie o to, by pisać piękna polszczyzną, 

używać różnorodnego słownictwa i różnych rodzajów zdań.  

 

 Zanim oddacie swój arkusz, sprawdźcie, czy w wypracowaniu nie 

zrobiliście błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych. 

 

 Nie oddawajcie arkusza przed czasem, jeśli nie napisaliście 

wypracowania lub nie udzieliliście odpowiedzi na jakieś pytanie. 

Podejmujcie próbę odpowiedzi na każde pytanie. 

 

 

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o egzaminie lub jeszcze raz przejrzeć 

arkusz możecie zajrzeć na stronę: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/.  

 

Jeśli ktoś potrzebuje jeszcze poćwiczyć może zajrzeć tu: 

https://testy.dlaucznia.info/s/5026/81093-jezyk-polski-zadania.htm. Wystarczy 

wybrać zakres materiału, z którego chcielibyście się sprawdzić.  
 

 

Nie przemęczajcie się jednak za bardzo dzisiaj, znajdźcie czas na odpoczynek, 

relaks. Dobrze się wyśpijcie ;) 
 

Życzę Wam powodzenia!  

Trzymam kciuki ;) 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
https://testy.dlaucznia.info/s/5026/81093-jezyk-polski-zadania.htm

