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KOMENTARZ METODYCZNY DO MATERIAŁU 

„To nie jest takie trudne…” 

Część I – Jakie tajemnice kryją tematy wypowiedzi twórczych typu 

egzaminacyjnego 

 

Prezentacja jest materiałem informacyjno-metodycznym, trochę takim 

przewodnikiem po tajemnicach tematów egzaminacyjnych. Uczeń znajdzie tam 

podstawową wiedzę o tym, jak jest zbudowany temat typu egzaminacyjnego 

i jakie elementy składają się na schemat zadania egzaminacyjnego. Pozna 

proste pytania, którymi może sobie pomóc, szukając w temacie 

egzaminacyjnym informacji, „co jego autor miał na myśli”, czyli innymi słowy, 

w o czym, tak naprawdę, piszący ma napisać swoją wypowiedź. 

Do prezentacji dołączone są ćwiczenia dla ucznia. Wykonując je, uczeń stosuje  

w praktyce wiedzę wynikającą z prezentacji. 

Wszystkie ćwiczenia zapisano w zwykłym edytorze tekstu (w programie 

Microsoft Word), ponieważ daje to uczniom możliwość bezpośredniej pracy 

na otrzymanych plikach. Ale, niestety, może się też zdarzyć, że ktoś naniesie i 

zapisze  przypadkowe zmiany. Proszę więc uważać. 

W ćwiczeniu 1. uczeń poznaje 3 tematy typu egzaminacyjnego. Powinien je 

uważnie przeczytać, a potem wskazać podobieństwa i różnice między nimi.  

Ćwiczenie to pomoże dostrzec, że pewne elementy tematu mają charakter 

powtarzalny – można je znaleźć w każdym temacie. 

Ćwiczenie 2. oraz ciąg dalszy prezentacji wykorzystują znalezione przez ucznia 

podobieństwa do tego, by wskazać, jaka uniwersalna informacja kryje się 

w każdym temacie. To zaś pomoże zrozumieć, na jakim schemacie budowane 

są wszystkie tematy wypowiedzi twórczych typu egzaminacyjnego. W ćwiczeniu 

tym uczeń ma zamienić uniwersalne informacje na pytania, które można zadać 

do każdego tematu i w ten sposób dowiedzieć się, jakie wymagania stawiane są 

przed piszącym wypracowanie. 
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Kolejne slajdy prezentacji oraz ćwiczenie 3. każą  uczniowi szukać 

w konkretnym temacie odpowiedzi na postawione wcześniej pytania 

(w przypadku niektórych uczniów pewnie trochę skorygowane i ulepszone). 

Prezentacja prowadzi ucznia przez analizę tematu wypracowania, podaje 

poprawne odpowiedzi i sugeruje autokorektę. 

Ćwiczenie 4.  jest podobne do 3. Służy po prostu doskonaleniu umiejętności 

analizy tematu egzaminacyjnego. Oczywiście uczeń również ma okazję dokonać 

sprawdzenia i ewentualnego poprawienia swoich działań, porównując ich wynik 

z prezentacją. 

Ćwiczenie 5. jest bliźniacze do 4., ale służy sprawdzeniu, na ile uczeń opanował 

umiejętność analizowania tematu. Do tego ćwiczenia nie ma już odpowiedzi 

w prezentacji. Praca ucznia powinna być przesłana nauczycielowi i przez niego 

sprawdzona. 

Ćwiczenie 6. – dla chętnych, to propozycja stworzenia zupełnie nowego tematu 

egzaminacyjnego opartego na autorskim pomyśle ucznia oraz przeprowadzenia 

jego samodzielnej analizy. 

Prezentację i ćwiczenia możemy wykorzystać w różny sposób: 

 Zastosować jako jedną z lekcji zdalnych. W tym przypadku trzeba 

wcześniej przesłać uczniom plik „do_druku_lub_przepisania”.  Wyznaczyć 

uczniom określony czas pracy. Udostępnić prezentację i ćwiczenia, niech 

pracują samodzielnie, a potem przyślą do sprawdzenia ćwiczenie 5. i 

ewentualnie 6.  

 Można też wykorzystać prezentację podczas konsultacji z ósmoklasistami 

Wydrukować ćwiczenia i wspólnie pracować i z jednym, i z drugim 

materiałem.  

 

Bibliografia: 

1. Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela. Język polski, pod 

redakcją dr Wioletty Kozak, MEN i ORE, Warszawa 2018; 
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2. Informator o egzaminie ósmoklasisty. Język polski, pod redakcją 

dr Wioletty Kozak, CKE, Warszawa 2018; 

3. Materiały wypracowane na warsztatach WODN w Sieradzu dla 

nauczycieli języka polskiego „Wypowiedzi twórcze i argumentacyjne” 

oraz „Ach, tworzyć, tworzyć…” (pomysły na tematy wypowiedzi 

twórczych); 

4. W prezentacji użyto zasobów graficznych z wyszukiwarki Google. 


