
Środa, 23 września 2020

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
JĘZYK POLSKI

Przykładowy arkusz egzaminacyjny. Egzamin ósmoklasisty: język polski

Instrukcja dla ucznia:
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 23 zadania.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
3. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 
Nie używaj korektora.
4. Rozwiązania zadań, w których musisz samodzielnie sformułować odpowiedzi, 
zapisz czytelnie i starannie. Pomyłki przekreślaj.
5. W arkuszu znajdują się różne typy zadań. Odpowiedzi do nich zaznacz  
lub zapisz w wyznaczonych miejscach.
6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.

Powodzenia!

Czas pracy: 120 minut

Liczba punktów do uzyskania: 51

TEKST 1.

Aleksandra Mijakoska-Siemion 

W mózgu nie ma miejsca dla „bezrobotnych”. […]
Dla dzieci wszystko jest świeże, nowe i interesujące. Uczą się, bo lubią. Szybko też zauważają, 
że zdobywanie nowych umiejętności pozwala im na coraz większą samodzielność. Nieste-
ty, z czasem zapominamy o tym, jak wielką radość i satysfakcję może dawać zdobywanie 
wiedzy. A warto to pielęgnować, bo dzięki ciągłemu uczeniu się nie tylko mamy szansę na 
wygodniejsze życie, ale też możemy być zdrowsi i szczęśliwsi. […]

W mózgu nie ma miejsca na nicnierobienie
Nauka może nam dawać siłę – nie tylko intelektualną. A na pewno ma wpływ na kon-
dycję mózgu. Ten organ niemalże bez przerwy klasyfikuje zdobyte informacje. Mówiąc 
wprost – nasz mózg cały czas się uczy. Za proces zdobywania i zapamiętywania wiedzy 
odpowiadają neurony, których w wieku szkolnym mamy około 100 miliardów. W mózgu 
nie ma miejsca dla „bezrobotnych”, dlatego część neuronów umiera. […] Ten mechanizm 
sprawia, że łatwo możemy zdobywać nową wiedzę, ale też szybko zapominamy to, czego 
nie ćwiczymy.

Uczyć się na zdrowie
Miłość do uczenia się to gotowość do poszukiwania nowych doświadczeń i możliwości 
rozwoju. Może ona uratować człowieka nie tylko przed nudą, ale też przed samotnością. 
Badania przeprowadzone na Harvardzie pokazują, że osoby lepiej wykształcone mają 
nie tylko wyższą świadomość na temat zdrowia, ale też są mniej narażone na depresję 
i choroby serca. […]

Nauka dla szczęścia
Benjamin Bernard Dunlap, dr literatury, absolwent Harvardu, autor oraz mówca TED, 
w swoim wystąpieniu „Longlife learner” zauważa, że osoby o otwartych umysłach, które 
przez całe życie zdobywają wiedzę, są na ogół ludźmi nie tylko ciekawymi świata, ale też 
szczęśliwymi. A to dlatego, że potrafią dostrzec w każdym człowieku/wydarzeniu coś pozy-
tywnego/optymistycznego.

Inny powód, dla którego osoby uczące się są szczęśliwsze, związany jest z brakiem nudy 
w ich życiu. […]

Naukowcy stwierdzili, że aby naprawdę nam rzucić wyzwanie, zadania muszą być wy-
starczająco trudne. Rzecz, która nas przyciąga i zmusza do nauki, jest tym, co daje nam 
zdrowie i szczęście.

Jak się uczyć, by czerpać z tego radość
Możemy to robić w różnoraki sposób. I nie potrzebujemy do tego żadnych specjalnych 
warunków. Oczywiście możemy uczęszczać na kursy czy zajęcia organizowane np. przez 
Uniwersytet Otwarty, ale możemy też korzystać z kursów on-line czy platform e-learnin-
gowych.  Najważniejsze, byśmy znaleźli temat, który jest dla nas interesujący i pociągający.

Aleksandra Mijakoska- Siemion, W mózgu nie ma miejsca dla „bezrobotnych”. Gdy się 
nie uczysz, twoje neurony umierają, artykuł w: http://www.wysokieobcasy.pl/Insty-
tut/7,163393,24365531,w-mozgu-nie-ma-miejsca-dla-bezrobotnych-gdy-sie-nie-uczysz.html, 
dostęp: wrzesień 2020

Zadanie 1. (0-1)

Tekst  Aleksandry Mijakoskiej-Siemion jest przykładem stylu

A naukowego, 

o czym 
świadczy 

1
obecność fachowego słownictwa  
i powoływanie się na opinie naukowców.

2
tematyka związana z badaniami naukowy-
mi i szczegółowe omówienie ich wyników.

B publicystycznego,
3

przedstawienie ważnego problemu w przy-
stępnej formie i obecność śródtytułów.

Zadanie 2. (0-1)

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, 
jeśli jest fałszywe.

I
Według autorki tekstu ciągłe uczenie się ułatwia samodzielne podejmo-
wanie decyzji i zachowanie dobrego zdrowia. P F

II
Z tekstu wynika, że mózg nie może się uczyć cały czas i dlatego część 
neuronów ginie. P F

Zadanie 3. (0-1)

Wyjaśnij, co oznacza frazeologizm: otwarty umysł.

………………………………………………………………………................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Zadanie 4. (0-1)

Na podstawie tekstu wymień dwa powody, dla których uczenie się pozwala osią-
gnąć szczęście.

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Zadanie 5. (0-1)

Czy zgadzasz się z opinią autorki wyrażoną w ostatnim zdaniu tekstu? Zapisz 
swoją odpowiedź i uzasadnij ją.

.................................................................................................................................................................

.………………………………………………………………………...............................................................................

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Zadanie 6. (0-2)

Możemy to robić w różnoraki sposób.
Określ formę (osoba, liczba, czas) podkreślonego czasownika i wyjaśnij, jaką 
funkcję pełni ta forma w tekście.

Forma – ………………………………………………………………………..........……………..........……………..............
Funkcja – ………………………………………………………………………......……………..........……………...............

Zadanie 7. (0-1)

Napisz, od jakich słów został utworzony wyraz nicnierobienie i jaką jest częścią mowy.

Wyrazy podstawowe – ……………………..........………………….............................................………………
Część mowy – …………………………………………………………………………………………………………………......
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Zadanie 9. (0-1)

Zaznacz właściwy wyraz i odpowiednie dokończenie zdania.
Przytoczony tekst jest fragmentem 

A

B

epiki,

dramatu,
o czym świadczy

1 rozbudowany dialog.

2 obecność narratora.

3 opis emocji bohatera.

Zadanie 10. (0-2)

a) Podaj nazwę miasta, w którym Marcin Borowicz chodzi do szkoły.
..................................................................................................................................................................
b)  Uzupełnij luki tak, aby utworzyć prawdziwe zdanie.
Akcja utworu toczy się po powstaniu ........................................................, a język urzędowy, 
o którym mowa w tekście, to język .................................................

Z pierwszych dwóch akapitów zacytuj zdanie, które jest charakterystyką bezpo-
średnią profesora i wyjaśnia jego decyzję o ukaraniu Borowicza.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Zadanie 14. (0-2)

Jak profesor Leim oceniał  zachowanie Makowicza? Zapisz swoją opinię i uzasadnij 
ją, odwołując się do konkretnych fragmentów przytoczonego tekstu.
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................

Zadanie 15. (0-1)

Którym synonimem można zastąpić podkreślony wyraz, aby nie zmienić sensu 
wypowiedzi profesora: nie proś go nigdy o jakieś tam jego parszywe okładki?
A. śliczne
B. wstrętne
C. zabawne
D. przerażające

Zadanie 16. (0-1)

Momentem przełomowym w życiu Marcina Borowicza było pojawienie się w klasie 
nowego ucznia, Zygiera. 
Podaj tytuł utworu, który recytował podczas lekcji języka polskiego, i jego autora.
Autor – ……………………………………………….................................................………………………................ 
Tytuł – ……………………………………………………………….................................................……….................

Zadanie 17. (0-1)

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

I Wielokropek w zdaniu Słyszę, panie profesorze… podkreśla emocje bohatera. P F

II
Wyrazy ujęte w cudzysłów w wypowiedzeniu Wszyscy widzieli, że „stary” 
jest „wściekły” należą do języka stosowanego przez narratora. P F

Zadanie 18. (0-1)

Oceń prawdziwość każdego zdania dotyczącego wypowiedzenia Zasiadłszy na krześle, 
roztwarł duży dziennik i wlepił oczy w jakąś niezapisaną jego stronicę.
Zaznacz P, jeśli zadanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

I
W przytoczonym wypowiedzeniu przecinek oddziela zdanie podrzęd-
ne okolicznikowe sposobu od zdania głównego. P F

II
W przytoczonym wypowiedzeniu nie ma informacji o wykonawcy 
czynności, więc jest to zdanie bezpodmiotowe. P F

Zadanie 19. (0-1)

Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.
Pojawiający się w 3. akapicie wyraz ongi jest A/B i może być zastąpiony słowem C/D.
A. neologizmem   C. kiedyś
B. archaizmem   D. teraz

Zadanie 20. (0-3)

a) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli właściwe słowa w taki sposób, aby utwo-
rzyć rodzinę wyrazów.

Zadanie 8. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B oraz 1, 2 albo 3. 
Wypowiedzenie Miłość do uczenia się to gotowość do poszukiwania nowych doświadczeń 
i możliwości rozwoju to przykład

A zdania,
w którym

1 występuje przeczenie czasownikowe.

B
równoważnika  
zdania,

2 nie ma orzeczenia.

3 występuje przeczenie imienne.

Zadanie 11. (0-1)

Z przytoczonego tekstu wynika, że do obowiązków dyżurnych nie należało
A. dbanie o kredę i tablicę.
B. dbanie o porządek w klasie.
C. opiekowanie się młodszymi uczniami.
D. spisywanie mówiących po polsku chłopców.

Zadanie 12.  (0-1)

Wpisz z tekstu dwie informacje, które dowodzą, że profesor Leim był patriotą.
1. .............................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................. 

Zadanie 13. (0-1)

TEKST 2.

Stefan Żeromski, Syzyfowe prace (fragm.)

Gospodarzem klasy pierwszej oddziału A był pan Rudolf Leim, nauczyciel łaciny w klasach 
niższych. Należał on do grupy starszych profesorów i weteranów szkoły. Pochodził z rodziny 
niemieckiej, która dawno przywędrowała do kraju i na poły się spolszczyła. […] 

Pan Leim był to starzec wysoki, bardzo chudy i wiecznie pokaszlujący. […]. Był nadzwy-
czajnie starannym służbistą i lojalistą gorliwym.

Od chwili wprowadzenia zakazu mowy polskiej w murach gimnazjum karał ostro wy-
kroczenia tej kategorii, ilekroć któryś z gospodarzy klas wskazał mu winowajcę. Sam mówił 
w domu po polsku, był ożeniony z Polką i miał córki, które w całym mieście czyniły rejwach 
patriotyczny za pomocą zgromadzeń, prelekcyj i zwykłego odczytywania zakazanych przez 
cenzurę utworów literatury polskiej, utworów potajemnie wydobytych z własnej pana Leima 
biblioteki albo nawet własną jego ręką niesłychanie kaligraficznie ongi przepisanych.

Na lekcji profesor Leim nie znosił szelestu i za najlżejszym zakłóceniem ciszy wykrzywiał 
się i niecierpliwie sykał. Do pomocy w przestrzeganiu porządku w klasie delegował zawsze 
kolejno tak zwanego dyżurnego. Dygnitarz taki przynosił kredę, dbał o atrament i pióro na 
katedrze oraz wypisywał wielkimi literami nazwiska kolegów sprawujących się hałaśliwie. 
Chłopcy w klasie pierwszej mówili w czasie pauz po polsku i nie było sposobu zmuszenia ich do 
[innej] konwersacji […] wprost dlatego, że ani jeden z malców swobodnie w języku urzędowym 
wyrażać się nie był w stanie. Pewnego razu pan Leim, wchodząc do klasy, ujrzał na tablicy 
wypisane nazwisko Borowicza i obok niego zaskarżenie: „ciągle głośno mówi po polsku”. Pan 
Leim uważnie i dość długo czytał ten napis, który zdarzyło mu się widzieć po raz pierwszy, 
następnie zwrócił się do klasy i zapytał:
— Kto jest dyżurnym?
— Ja — rzekł pucołowaty chłopiec, nazwiskiem Makowicz.
— To ty napisałeś, że Borowicz ciągle głośno mówi po polsku?
— Tak, ja. On, panie profesorze, ciągle wrzeszczy po polsku i bije się.
— I bije się z tobą?
— Ja z nim nie zaczynam! Niech wszyscy powiedzą! On przyszedł pierwszy i powiada: od-
dawaj mi zieloną okładkę… Ja mu nie dałem, bo to już nie jego okładka, tylko moja, i za to 
kopnął mię w brzuch…
— Borowicz za gadanie po polsku zostaje na dwie godziny w kozie… — donośnie i surowo 
rzekł profesor Leim i wstąpił na katedrę. Zasiadłszy na krześle, roztwarł duży dziennik 
i wlepił oczy w jakąś niezapisaną jego stronicę.

W klasie zaległa trwoga i taka cisza, że nie było słychać ani jednego oddechu. Wszyscy 
widzieli, że „stary” jest „wściekły”. Każdy powtarzał w myśli wyjątki, uprzytomniał sobie 
końcówki deklinacyjne i przepowiadał drewniane sentencje tłumaczenia. Nauczyciel z wolna 
podniósł oczy i rzekł:
— Borowicz!

Marcinek porwał książkę z tłumaczeniami łacińskimi Szulca, mały kajecik „wybranych” 
słówek i na drżących nogach udał się do katedry. Stanąwszy tuż przy jej stopniu, wykonał 
szybko ukłon korpusem i nogą, otworzył książkę i zaczął czytać rosyjskie zdania i tłumaczyć 
je na łacinę. Gdy tak w mowie Rosjan i Rzymian zawiadomił zgromadzonych, że pod cieniem 
wysokiego dębu przyjemnie jest latem odpoczywać, że sztuka jest długa, a życie krótkie itd., pan 
Leim przerwał ten jego wykład mówiąc:
— Za to, że głośno rozprawiasz w klasie po polsku, zostajesz na dwie godziny w kozie — słyszysz?
— Słyszę, panie profesorze… — rzekł ze skruchą Borowicz.
— Dlaczego bijesz się z Makowiczem?

Marcinek spuścił oczy i zrobił pobożną minę. Na wspomnienie dwu godzin kozy łzy go 
ścisnęły za gardło. […]
— Nigdy nie bij się z Makowiczem — mówił tymczasem pan Leim surowo i głośno — nie 
zbliżaj się do niego, nie proś go nigdy o jakieś tam jego parszywe okładki!…

Usłyszawszy wyraz parszywe, niezwykły w ustach pana Leima, Marcinek spojrzał i wtedy 
doznał dziwnego wrażenia.

Profesor patrzył na niego ostrym, zagadkowym wzrokiem. 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syzyfowe-prace.html#s8, dostęp: wrzesień 2020
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wyraz podstawowy ..................................

wyraz pochodny  
– rzeczownik ..................................

wyraz pochodny 
zakazanych

TEKST 3.

Z listów do Poradni Językowej PWN
O pewnej pani można powiedzieć, że jest panią ąę. Moje pytanie brzmi: 
co dokładnie znaczy ąę oraz jak się to powinno zapisać (może z myślni-
kiem)? Nie znalazłem tego słowa w żadnym słowniku... 
JAN GRZENIA: Osobliwy wyraz ąę oznacza kogoś lub coś dystyngowane-
go, związanego ze sferami wyższymi, elitami. Jest to aluzja do starannej 
(przesadnie) wymowy samogłosek nosowych, która miałaby być cechą 
wymowy elity. Pisownia nie jest ustalona, na pierwszy rzut oka najlepszy 
się wydaje się zapis z przecinkiem (ą, ę), ale wygląda jak wyliczenie zna-
ków, a nie jeden wyraz. W praktyce językowej spotkać można tylko zapis 
ąę, a moim zdaniem może też być ą-ę (z łącznikiem). 

Jan Grzenia, Z listów do Poradni Językowej PWN,  http://poradniajezykowa.us.edu.pl/baza_archi-
wum.php?POZYCJA=420&AKCJA=&TEMAT=Ortografia&NZP=&WYRAZ, dostęp: wrzesień 2020

Zadanie 21. (0-3)

a) Którą bohaterkę utworu literackiego można scharakteryzować określeniem 
przywołanym przez nadawcę listu do Poradni Językowej?

A. Zosię z II części Dziadów.
B. Żonę z Żony modnej.
C. Ligię z Quo vadis.
D. Klarę z Zemsty.

b) Czy powyższa grafika odwołuje się do znaczenia wyrazu ą-ę podanego przez 
dr. Jana Grzenię? Zapisz swoją odpowiedź i uzasadnij ją, odwołując się do obrazu 
i wyjaśnienia.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

 Zadanie 22. (0-3)

Napisz do kolegów z klasy e-mail z zaproszeniem na organizowane w Twojej szko-
le przez Koło Miłośników Języka Polskiego spotkanie z językoznawcą z Poradni 
Językowej PWN. Zachęć gości do przybycia, odwołując się do planowanego prze-
biegu uroczystości.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Zadanie 23. (0-20)

Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie.

•   TEMAT 1. Napisz charakterystykę bohatera lektury obowiązkowej, który wyru-
szył w podróż, aby zdobywać wiedzę. Twoja praca musi mieć co najmniej 200 słów.

•   TEMAT 2. 
Zamykanie przeczytanej 
książki to jak składanie 
skrzydeł koniec lotu.

Marian Piechal, Po Lekturze

Marian Piechal, Po Lekturze, https://pl.wikiquote.org/wiki/Marian_Piechal, dostęp: wrzesień 2020

Napisz inspirowane powyższym cytatem opowiadanie o bohaterze lektury obo-
wiązkowej. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę. 
Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

Lektury obowiązkowe:
Charles Dickens, Opowieść wigilijna; Aleksander Fredro, Zemsta; Jan Kochanowski, wy-
bór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny I, V, VII, VIII; Aleksander Kamiński, Kamienie na 
szaniec; Ignacy Krasicki, Żona modna; Adam  Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkow-
nika, Świtezianka, II część Dziadów, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz 
(całość); Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę; Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik; 
Juliusz Słowacki, Balladyna; Stefan Żeromski, Syzyfowe prace; Sławomir Mrożek, Artysta; 
Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty); Tędy i owędy (wybrany reportaż)

b) Jaką częścią mowy jest podany na schemacie wyraz pochodny? Podaj pełną nazwę.
............................................................................................................................................................................

c) Podaj wyraz o znaczeniu przeciwnym, który od wyrazu podstawowego różni 
się jedynie przedrostkiem.
.................................................................................................................................................................... 

KLUCZ  ODPOWIEDZI

Zad. Poprawna odpowiedź Zasady przyznawania punktów

1 B3 1 punkt za wskazanie obu poprawnych 
odpowiedzi

2 P, F 1 punkt za wskazanie obu poprawnych 
odpowiedzi

3
Np. Otwarty umysł to ciekawość 
świata; chęć uczenia się; poszukiwanie 
nowych doświadczeń. 

1 punkt za zapisanie poprawnej odpowiedzi

4
Np. Ludzie, którzy ciągle się uczą, 
nie nudzą się i dostrzegają jaśniejszą 
stronę życia.

1 punkt za zapisanie dwóch zgodnych z tek-
stem powodów

5
Np. Tak, ponieważ chętnie uczymy się 
tego, co nas interesuje; jeśli mamy pa-
sję, nie obieramy nauki jako wysiłku.

1 punkt za zapisanie opinii i logiczne uzasad-
nienie jej w kontekście tekstu

6

Forma – 1 osoba liczby mnogiej czas 
teraźniejszy
Funkcja – np.: podkreśla, że rady 
dotyczą także autorki; że autorka nie 
stawia się ponad czytelnikami; pod-
kreśla wspólne doświadczenia autorki 
i odbiorców

1 punkt za poprawne określenie formy

1 punkt za poprawne wyjaśnienie funkcji

7
Wyrazy podstawowe – nic nie robić
Część mowy – rzeczownik 

1 punkt za poprawne podanie wyrazów pod-
stawowych i nazwanie części mowy

8 A3 1 punkt za wskazanie obu poprawnych 
odpowiedzi

9 A2 1 punkt za wskazanie obu poprawnych 
odpowiedzi

10
a) Kleryków
b) styczniowym, rosyjski

a) 1 punkt za podanie poprawnej odpowiedzi
b) 1 punkt za podanie obu poprawnych 
odpowiedzi

11 C 1 punkt za wskazanie poprawnej odpowiedzi

12

W domu mówi po polsku; ożenił się 
z Polką; pozwala na patriotyczną 
działalność córek; ma w domu książki 
polskie, a nawet je przepisywał.

1 punkt za podanie dwóch poprawnych 
informacji

13
„Był nadzwyczajnie starannym służbi-
stą i lojalistą gorliwym”.

1 punkt za poprawne zapisanie właściwego 
cytatu

14

Profesorowi nie spodobało się zacho-
wanie Makowicza. Świadczy o tym 
jego wściekłość, którą zauważyli 
uczniowie, a także długie wpatrywanie 
się w pustą stronę dziennika. Ponadto 
profesor obraźliwie nazwał okładki 
Makowicza, a Borowicza nie ukarał za 
kopnięcie kolegi. 

2 punkty za właściwą ocenę emocji profe-
sora i sformułowanie zgodnego z tekstem 
uzasadnienia
1 punkt za właściwą ocenę emocji profeso-
ra bez sformułowania zgodnego z tekstem 
uzasadnienia

15 B 1 punkt za wskazanie poprawnej odpowiedzi

16 Adam Mickiewicz, „Reduta Ordona” 1 punkt za podanie obu informacji

17 P, F 1 punkt za wskazanie obu poprawnych 
odpowiedzi

18 F, F 1 punkt za wskazanie obu poprawnych 
odpowiedzi

19 B, C 1 punkt za wskazanie obu poprawnych 
odpowiedzi

20

a) wyraz podstawowy – zakazać; wyraz 
pochodny – zakaz 
b) imiesłów przymiotnikowy bierny
c) nakazać; rozkazać

a) 1 punkt za podanie obu poprawnych odpo-
wiedzi
b) 1 punkt za podanie pełnej nazwy
c) 1 punkt za podanie antonimu

21

a) B
b) Np. Nie, ponieważ dr J. Grzenia wy-
jaśnia znaczenie związku frazeologicz-
nego, które jest sposobem opisywania 
osób, a grafika przedstawia ekran 
telefonu, więc odnosi się do pomijania 
polskich liter np. w SMS-ach.

a) 1 punkt za wskazanie poprawnej odpo-
wiedzi
b) 2 punkty za poprawną odpowiedź i sfor-
mułowanie uzasadnienia z odwołaniem do 
obu wskazanych tekstów
1 punkt za poprawną odpowiedź i sformuło-
wanie uzasadnienia z odwołaniem do jedne-
go ze wskazanych tekstów

Zadanie 22. (0-3)

Kryteria oceny e-maila z zaproszeniem

2 punkty

Treść zgodna z poleceniem, uwzględniona zachęta do czynnego uczestnictwa 
w spotkaniu; uwzględnionych 5 elementów dotyczących formy: nadawca, od-
biorca, informacja o gościu, dokładna informacja o czasie i miejscu spotkania; 
odpowiedni dla e-maila układ graficzny. 

1 punkt
Treść zgodna z poleceniem, uwzględniona zachęta do czynnego uczestnictwa 
w spotkaniu; uwzględnione 4 elementy dotyczące formy; odpowiedni  
dla e-maila układ graficzny.

0 punktów
Treść niezgodna z poleceniem ALBO treść zgodna z poleceniem, ale uwzględ-
nione tylko 3 elementy dotyczące formy.

Odpowiedzi
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Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna: 

1 punkt – łącznie nie więcej niż dwa błędy (językowe, ortograficzne, interpunkcyjne). 
0 punktów – łącznie trzy lub więcej błędów (językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych).

Zadanie 23. (0-20)

Kryteria oceny zadania otwartego rozszerzonej odpowiedzi – wypracowanie

1. Realizacja tematu

2 pkt
• Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu. 
• Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione. 
• Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu.

1 pkt
• Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.
• Nieuwzględniony jeden element polecenia (inny niż forma). ORAZ/LUB
• W pracy występują fragmenty niedotyczące problemu wskazanego w poleceniu.

0 pkt • Forma wypowiedzi niezgodna z formą wskazaną w poleceniu. ALBO
• Nieuwzględnione co najmniej dwa elementy polecenia (inne niż forma).

Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, 
we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 pkt.

 
2. Elementy twórcze / Elementy retoryczne

2. Elementy twórcze 2. Elementy retoryczne

Wypowiedź o charakterze twór-
czym (np. opowiadanie)

Wypowiedź o charakterze  
argumentacyjnym (np. rozprawka)

5 pkt

• Funkcjonalna narracja.
• Logiczny układ zdarzeń.
• Urozmaicona fabuła, w tym funk-
cjonalne wykorzystanie co najmniej 
6 spośród następujących elementów: 
opis, charakterystyka bohatera, 
czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, 
puenta, punkt kulminacyjny, dialog, 
monolog, retrospekcja.
• Twórcze wykorzystanie treści 
lektury.

• Pogłębiona argumentacja.
• Argumenty odwołujące się np. do faktów, 
logiki, emocji, zilustrowane odpowiednimi 
przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie 
przykładów w funkcji argumentacyjnej.
• Argumenty/przykłady uporządkowane, 
np. zhierarchizowane.

4 pkt
Praca spełnia wszystkie wymaga-
nia na 3 pkt i niektóre na 5 pkt.

Praca spełnia wszystkie wymagania  
na 3 pkt i niektóre na 5 pkt.

3 pkt

• Funkcjonalna narracja.
• Logiczny układ zdarzeń.
• Prosta fabuła, w tym funkcjonal-
ne wykorzystanie co najmniej 4 
spośród następujących elementów: 
opis, charakterystyka bohatera, 
czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, 
puenta, punkt kulminacyjny, dialog, 
monolog, retrospekcja.

• Powierzchowna argumentacja; w wypowie-
dzi brak wnikliwości.
• Niektóre argumenty zilustrowane odpowied-
nimi przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie 
przykładów w funkcji argumentacyjnej.
• Argumenty/przykłady częściowo uporząd-
kowane.

2 pkt • Praca spełnia wszystkie wymaga-
nia na 1 pkt i niektóre na 3 pkt.

Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt 
i niektóre na 3 pkt.

1 pkt

• Narracja częściowo funkcjonalna.
• Dopuszczalne usterki w logicz-
nym układzie zdarzeń.
• Prosta fabuła.

• Podjęta próba argumentowania.
• Ograniczenie do wyliczenia powierzchow-
nie omówionych przykładów powiązanych 
z problemem określonym w temacie.

3. Kompetencje literackie i kulturowe

2 pkt
• Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu 
(oraz innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).
• Poprawność rzeczowa.

1 pkt

• Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w po-
leceniu (oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego lub 
tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga). 
ALBO Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej 
wskazanej w poleceniu (oraz funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackie-
go lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga). 
ALBO Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej 
wskazanej w poleceniu (oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu 
literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).
• Dopuszczalne 1–2 błędy rzeczowe.

0 pkt Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.

4. Kompozycja tekstu

2 pkt

• Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.
• Graficznie wyodrębnione akapity.
• Dopuszczalna 1 usterka w zakresie spójności ALBO logiki wypowiedzi, ALBO po-
działu wypowiedzi na funkcjonalne akapity. 

1 pkt

• Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.
• Graficznie wyodrębnione akapity.
• Dopuszczalne łącznie 2–3 usterki w zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki wypo-
wiedzi.

0 pkt • Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.

5. Styl

2 pkt • Odpowiedni do treści i formy wypowiedzi.
• Jednolity.

1 pkt Sporadyczne usterki w odpowiedniości ORAZ/LUB jednolitości stylu.

0 pkt Praca nie spełnia wymagań określonych na 1 pkt.

6. Język

Poprawność środków

Zakres środków

Nie więcej  
niż 2 błędy  
językowe

3–4 
błędy  

językowe

5–6  
błędów  

językowych

7–9  
błędów  

językowych

10 lub 
więcej  
błędów  

językowych

Szeroki zakres środ-
ków językowych, tzn. 

• zróżnicowana 
składnia

• zróżnicowana leksy-
ka, w tym np. bogata 
frazeologia, precyzyj-
ne słownictwo,
umożliwiające pełną 
i swobodną realizację 
tematu.

4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt

Zadowalający zakres 
środków językowych, 
tzn. składnia i leksy-
ka stosowne / odpo-
wiednie do realizacji 
tematu.

3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt 0 pkt

Wąski zakres środ-
ków językowych, tzn. 
składnia i leksyka 
proste / ograniczone, 
utrudniające realiza-
cję tematu.

2 pkt 1 pkt 0 pkt 0 pkt 0 pkt

Przykładowo, za wypowiedź, w której uczeń użył zadowalającego zakresu środków językowych 
i popełnił 4 błędy językowe, egzaminator przyznaje 2 pkt w tym kryterium.

7. Ortografia 

2 pkt Nie więcej niż 1 błąd ortograficzny.

1 pkt 2–3 błędy ortograficzne.

0 pkt 4 lub więcej błędów ortograficznych.

8. Interpunkcja

1 pkt Nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych.

0 pkt 6 lub więcej błędów interpunkcyjnych.

1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, egzaminator oceni ją na 0 pkt. 

2. Jeżeli w wypowiedzi uczeń w ogóle nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej wska-
zanej w poleceniu, za całą wypowiedź egzaminator przyzna 0 pkt. 

3. Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, egzaminator oceni ją na 0 pkt. 

4. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), egza-
minator przyzna 0 pkt w każdym kryterium. 

5. Jeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryteriach: re-
alizacji tematu wypowiedzi, elementów twórczych / elementów retorycznych oraz kompe-
tencji literackich i kulturowych. W pozostałych kryteriach egzaminator przyzna 0 punktów. 

6. Jeżeli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. zawiera fragmenty odtworzone 
z podręcznika, zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym lub innego źródła, w tym 
internetowego, lub jest przepisana od innego ucznia, wówczas egzamin z języka polskiego 
w przypadku takiego ucznia zostanie unieważniony. 

7. W ocenie poprawności językowej nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych w wy-
powiedziach uczniów, którym przyznano takie dostosowanie warunków przeprowadzenia 
egzaminu, zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w spra-
wie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzami-
nu ósmoklasisty w danym roku szkolnym. 

8. Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących postę-
powanie niezgodne z prawem. W przypadku takich wypowiedzi zostanie podjęta indywi-
dualna decyzja dotycząca danej pracy, np. nie zostaną przyznane punkty za styl i język lub 
cała wypowiedź nie będzie podlegała ocenie.

KRYTERIA OCENY OSTATNIEGO ZADANIA, A TAKŻE ZASADY OCENIANIA  
NA PODSTAWIE INFORMATORA CKE

Próbny egzamin język polski


