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Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – i co dalej? 

 Tegoroczny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego już za nami. Na stronie internetowej CKE 

znajdziemy arkusz egzaminacyjny (https://www.cke.gov.pl/). Niestety, nie ma jeszcze zasad oceniania 

zawierających proponowane odpowiedzi do zadań. Pojawiły się one na różnych portalach, między 

innymi na stronie Nowej Ery (https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty). Uczniowie mogą więc 

skonfrontować swoje odpowiedzi z odpowiedziami ekspertów. Nas bardziej będzie interesowała 

zawartość arkusza egzaminacyjnego i odpowiedzi na pytania, jakie umiejętności sprawdzał, jakie typy 

i rodzaje zadań w nim zastosowano i wreszcie, co z tego wynika dla nas – nauczycieli. 

                                                                                      

 Pora więc na analizę arkusza egzaminacyjnego i refleksje z nią związane. W tym roku arkusz 

zawierał 22 zadania, ale 25 poleceń do wykonania, bowiem niektóre zadania składały się z dwóch 

odrębnych podpunktów. Łącznie do zdobycia było 50 punktów. Struktura arkusza wyglądała 

następująco: 

 14 zadań zamkniętych (15 poleceń), za które można było zdobyć łącznie 15 punktów; 

 7 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi (9 poleceń), za które można było zdobyć 15 punktów; 

 1 zadanie rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie) za 20 punktów; 

W załączeniu znajdziecie stworzoną na użytek niniejszej analizy kartotekę testu. Sprawdzane 

czynności zostały tam sformułowane na podstawie wglądu w treści zadań i nie są podane w formie 

wymagań podstawy programowej, jak zrobi to zapewne CKE. Moją formę bardziej konkretną, 

określają, co uczeń powinien wiedzieć i umieć, by poprawnie rozwiązać dane zadanie.   

    

 Wśród zadań zamkniętych dominowały zadania wielokrotnego wyboru (A,B, C, D) z jedną 

poprawną odpowiedzią – poleceń tego typu było 8. Użyto ich przede wszystkim do sprawdzenia 

wiedzy i umiejętności z zakresu nauki o języku, ortografii i interpunkcji oraz umiejętności związanych 

z odczytywaniem tekstu. Drugą co do liczebności grupą były zadania typu „prawda/fałsz”. Takich 

poleceń znalazło się w arkuszu egzaminacyjnym 5, wszystkie posłużyły sprawdzeniu umiejętności 

związanych z odczytywaniem tekstów, zarówno tych cytowanych w arkuszu, jak i całości lektury. 

W grupie zadań zamkniętych znalazło się również jedno zadanie na dobieranie (18.1), które 

sprawdzało zagadnienia z zakresu fleksji i składni oraz jedno zadanie związane z porządkowaniem, 

w którym uczniowie mieli ustawić w porządku chronologicznym wydarzenia wynikające z cytowanego 

w teście fragmentu „Ouo vadis”. 

Łącznie za zadania zamknięte można było zdobyć 15 punktów, a więc 30%  z całego arkusza 

egzaminacyjnego. 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 

ANALIZA ARKUSZA – RODZAJE ZADAŃ  

 

RODZAJE ZADAŃN 

https://www.cke.gov.pl/
https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty
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 Jak już wspomniałam, otwartą formę zadań zastosowano w 9 poleceniach. Sprawdzano nimi 

głównie umiejętności argumentowania (4) i uzasadniania (3). Tak duża liczba zadań z tego zakresu 

(to około 30% zadań w arkuszu) pokazuje, jak wielką wagę sprawdzający przywiązują do tego typu 

umiejętności. W arkuszu pojawiło się również jedno zadanie sprawdzające umiejętność streszczania 

tekstu. Streszczenie to odwoływało się do tekstu o charakterze publicystycznym. Wśród zadań 

otwartych pojawiała się też krótka forma użytkowa – tym razem było to ogłoszenie. Zadanie to niosło 

za sobą niejako podwójną trudność – z jednej strony wymagało znajomości formy ogłoszenia, 

z drugiej zaś kazało uczniowi również argumentować, a ponadto sprawdzało także poprawność 

językową, ortograficzną i interpunkcyjną. I wreszcie jedno z zadań otwartych dotyczyło rozpoznania 

lektury po zacytowanym jej fragmencie. 

 

     

 

 Warto zwrócić uwagę na fakt, że w arkuszu egzaminacyjnym wiele zadań, szczególnie 

otwartych ma wyższy stopień ustrukturyzowania, to znaczy – sprawdza jednocześnie kilka 

umiejętności. W tegorocznym arkuszu również pojawiły się takie zadania, na przykład 

argumentowanie, czy też uzasadnianie sprawdzano w oparciu o znajomość lektur. Jak więc wyglądało 

sprawdzanie znajomości lektur w analizowanym arkuszu? Otóż, pojawiło się 8 poleceń, które 

odwoływały się do znajomości całości lektury. To niemal 30% wszystkich poleceń w arkuszu (8/25), 

a jeśli policzymy punkty za te zadania, to okazuje się, że łącznie z wypracowaniem, które również 

opiera się na lekturach, to aż 29 punktów, czyli 58% możliwych do uzyskania za cały egzamin. A jakie 

lektury pojawiły się w kręgu zainteresowania sprawdzających: 

 3 polecenia dotyczyły „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, w tym jedno kazało uczniowi 

porównać bohatera „Quo vadis” z bohaterem „Artysty” Sławomira Mrożka; 

 2 polecenia nawiązywały do znajomości treści „Artysty” Sławomira Mrożka; 

 Jedno polecenie kazało wybrać Telimenę - bohaterkę „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza 

lub bohaterkę satyry Ignacego Krasickiego „Żona modna” i zdecydować, która z nich bardziej 

zasługuje na damską wersję przydomka „arbiter elegantiarum” 

 Jedno polecenie odwoływało się do znajomości utworów Henryka Sienkiewicza; Uczeń miał 

rozpoznać utwór ukryty pod graficznym symbolem i jednocześnie wyjaśnić związek symbolu 

z treścią lektury; 

ZADANIA OTWARTE 

LEKTURA OBOWIĄZKOWA 
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 Jedno z poleceń nie narzucało konkretnej lektury, ale kazało uczniowi wybrać bohatera, który 

odpowiadałby wskazanemu kryterium; 

 

Oczywiście, dużym wyzwaniem dla ucznia było również wykorzystanie lektury w dłuższej wypowiedzi 

pisemnej: 

 w przemówieniu, gdzie należało odwołać się  do wybranej przez ucznia lektury obowiązkowej 

oraz innego utworu; 

 lub w opowiadaniu, gdzie uczeń miał pokazać, że zna lekturę obowiązkową, pisząc 

o spotkaniu z jej bohaterem; 

 

   

 Wśród krytykujących system egzaminowania zewnętrznego często słyszy się argument, 

że dzisiejsza szkoła „uczy pod egzamin”. Pozwolę sobie dziś na nieco kontrowersyjną odpowiedź na 

ten zarzut – pytam więc, a czemu nie? Trzeba tylko z zarzutu uczynić walor. Jeśli „uczenie pod 

egzamin” oznaczać ma bezustanne testowanie uczniów – to mówię zdecydowane NIE!!!  

By „uczenie pod egzamin” stało się walorem, trzeba rozumieć je jako uczenie umiejętności 

sprawdzanych egzaminem. Czy bowiem znajdzie się ktoś, kto powie, ze uczenie argumentowania, 

formułowania własnego stanowiska i uzasadniania go, to strata czasu!? Chyba nie, wszak to ważne 

życiowe umiejętności, których wyksztalcenie, da uczniom pewność siebie, pozwoli bronić własnych 

racji, dyskutować i spierać się na silne argumenty, a nie na argumenty siły. 

Co więc dla mnie oznacza „uczenie pod egzamin” i jakich działań wymaga od nauczyciela? 

 

Podstawą do zadań egzaminacyjnych jest tekst. A jeśli tak, to tekst powinien być obecny niemal 

na każdej naszej lekcji i to w różnych postaciach – teksty literackie, publicystyczne, 

krytycznoliterackie, popularnonaukowe, również teksty kultury popularnej (np. teksty piosenek). 

Uczniowie muszą mieć możliwość samodzielnego badania tekstów. Mogą na przykład: 

 formułować pytania do tekstów; 

 wyszukiwać w tekstach informacje – i te wyrażone wprost, i te ukryte; 

 szukać informacji wyrażonych w określonej formie, np. opisów, argumentów, itp. 

 badać strukturę tekstów – nadawać tytuły poszczególnym akapitom, zmieniać lub ustalać ich 

kolejność, określać funkcje poszczególnych części tekstu, szukać słów kluczy, itp.; 

 rozwijać teksty lub je skracać; 

REFLEKSJA DYDAKTYCZNA 

Pracujmy na tekstach 



Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – i co dalej? Analiza arkusza egzaminacyjnego 2020 z języka polskiego.         
Opracowanie: Ilona Lewandowska 

 

 stawiać tezy interpretacyjne i je uzasadniać, szukając śladów swojej interpretacji w tekście;  

(Trudne? – wcale nie; wystarczy zapytać uczniów – O czym, według ciebie, jest ten tekst? 

A gdy uczeń odpowie, drążyć dalej – pokaż, co w tekście wpłynęło na twoją decyzję, co 

pozwoliło ci tak powiedzieć? Ważne, by w fazie wstępnej dopuścić różne interpretacje, nawet 

te niedorzeczne, dopiero później  szukać ich potwierdzenia lub zaprzeczenia w tekście. 

Można to robić wspólnie, prawda?) 

 porównywać teksty ze sobą – szukać podobieństw i różnic (zarówno w warstwie 

znaczeniowej, w formie, w języku, w przesłaniu, itp.); 

 gromadzić teksty o wspólnych motywach; 

 oceniać teksty, mówić o własnych wrażeniach; wyrażać własne zdanie; 

 tworzyć na podstawie tekstów własne wypowiedzi; 

 

 Możliwości jest naprawdę wiele. Samodzielna praca ucznia z tekstem musi być jednak dobrze 

przygotowana. To nauczyciel powinien dobrać stosowne teksty (fragmenty lub całość), udostępnić je 

uczniom, zaaranżować pracę (indywidualną, w parach, w małych grupach), przygotować instrukcje – 

jedną dla wszystkich lub inne dla każdej z grup, umożliwić prezentację wypracowanego materiału 

oraz podsumowanie, prowadzące do sformułowania wniosków. 

Praca z tekstem ma jeszcze jeden niewątpliwy walor. Kiedy omawiamy lekturę i przygotujemy jej 

fragmenty, na których uczniowie będą pracować, to nawet ci, którzy nie sięgną nigdy po całość 

lektury, będą mieli okazję zapoznać się chociaż z jej fragmentami. 

 

 
 

 Pamiętajmy, że mamy do czynienia z pokoleniem obrazkowym. Zrozumieli to nawet autorzy 

zadań egzaminacyjnych, w arkuszach pojawiają się bowiem różne zadania, którym przypisany jest 

tekst ikoniczny. A skoro tak, to i na zajęciach warto wykorzystywać tego rodzaju przekaz – na 

przykład: plakaty, zdjęcia, obrazy, kadry z filmu, komiksy, symbole, a nawet emotikonki. Obraz nie 

tylko pomaga uczyć się wzrokowcom, ale też może być ciekawym towarzyszem werbalnego przekazu, 

pomagającym w pełniejszym zrozumieniu tekstu. Jest tylko jeden warunek – nie może być 

wykorzystywany tak, jak anegdotycznym zadaniu egzaminacyjnym „pokoloruj drwala”. Jak więc 

wykorzystywać przekaz ikoniczny, by był pożyteczy? Można na przykład: 

 szukać podobieństw i różnic między tekstem a obrazem (zdjęciem, plakatem, itp.); 

 pytać, czy obraz (zdjęcie) mógłby być ilustracją do tekstu; 

 badać, jakie elementy tekstu ikonicznego znajdują odzwierciedlenie w tekście lub jakie 

elementy tekstu znalazły się na obrazie (np. na plakacie, okładce książki, itp.); 

 przekładać tekst na obraz lub odwrotnie – tworzyć tekst do podanego obrazu; 

  „szyfrować” tekst za pomocą obrazów, zdjęć, symboli, emotikonek; 

 dopasowywać obrazy, symbole do fragmentów tekstu; 

 przedstawiać, na przykład: uczucia i emocje bohaterów, nastrój wiersza, wrażenia adresatów 

tekstu (czyli uczniów) za pomocą obrazu, zdjęcia, emotikonek; 

 tworzyć: profil bohatera literackiego na facebooku, lekturowe pocztówki, itp. 

 

Wykorzystujmy teksty ikoniczne 
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Oczywiście ta krótka lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości, jakie daje łączenie testu werbalnego 

z ikonicznym. Może być podpowiedzią, ale i inspiracją do Waszych własnych poszukiwań. I jedne, i 

drugie znajdziecie również w materiałach z cyklu „Masz moc – egzamin na 100%” 

http://wodnsieradz.pl/aktualnosci/masz-moc-egzamin-na-100 . 

 

      
 

 Z analizy arkusza egzaminacyjnego wynika, że argumentowanie i uzasadnianie znajdują 

poczesne miejsce na egzaminie. Ale te umiejętności warto kształcić przede wszystkim dlatego, że są 

przydatne życiowo. Od potencjalnego pracownika wymaga się, by przedstawił mocne argumenty 

przemawiające za jego kandydaturą na wybrane stanowisko. Świadomy obywatel powinien rozumieć 

argumenty osób kandydujących w wyborach samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, itp. 

Dobrze, by wiedział, co jest rzeczowym albo logicznym argumentem, a co argumentem działającym 

jedynie na emocje. A jeśli ta daleka przyszłość nie przekonuje naszych uczniów, to warto im pokazać, 

że sztuka argumentowania przydaje się również po to, by przekonać rodziców do zakupu nowego 

modelu telefonu czy komputera, by podyskutować z nimi o zwiększeniu kieszonkowego albo 

wyjednać zgodę na pójście do kina, do kolegi, czy na imprezę. Pokolenie nastolatków uczy się wtedy, 

gdy widzi korzyści lub przyjemności płynące z uczenia się. Stawiajmy i na jedno, i na drugie. Ucząc 

argumentowania i uzasadniania, pamiętajmy również, że każdemu wolno mieć własne zdanie, że 

nawet naiwne argumenty domagają się szacunku z naszej strony. Od czegoś przecież trzeba zacząć 

– dojrzałość argumentacji przyjdzie z czasem. Co może sprzyjać kształceniu umiejętności 

argumentowania i uzasadniania? Na pewno warto: 

 zaczynać od najmłodszych uczniów (nawet tych w klasach I-III) często stawiając im pytanie 

„dlaczego” coś miało, ma lub ma mieć miejsce. Na przykład - dlaczego podoba lub nie podoba 

im się jakiś tekst, czyjeś zachowanie, jakaś rzecz lub miejsce?, dlaczego chcą coś zrobić?; 

 często wykorzystywać polecenie „przekonaj” (mnie, kolegę, mamę, itp.), „objaśnij” lub 

„wytłumacz” (jak coś działa?, jak coś się stało); 

 stawiać przed uczniami pytanie „co by było, gdyby…” 

 dawać możliwość wyrażania własnego zdania na jakiś temat lub ocenienia jakieś sytuacji: czy 

to ci się podoba?, czy akceptujesz takie zachowanie?, jak oceniasz, to, co ktoś zrobił?, co byś 

wybrał? co ty byś zrobił?; oczywiście w towarzystwie takich pytań zawsze powinno się 

pojawiać kolejne – „dlaczego?”, prowokujące ucznia do uzasadnienia swojego zdania czy 

poglądu; 

 aranżować sytuacje, które wymagają od ucznia podjęcia decyzji w jakiejś sprawie, zebrania 

„za” i „przeciw”; 

 pozwalać uczniowi „być za, a nawet przeciw” czyli budować argumenty i kontrargumenty; 

 stosować, tzw. łańcuszki argumentacyjne, czyli stawiamy jakąś tezę i nominujemy pierwszego 

ucznia, który podaje argument za (lub przeciw) i nominuje kolejnego ucznia, ten następnego 

itd. aż do wyczerpania argumentów, które nie mogą się powtarzać. Argumenty są zapisywane 

na plakatach lub na tablicy; 

 stosować metody sprzyjające argumentowaniu i uzasadnianiu, tj. burza mózgów, drzewko 

decyzyjne, analiza SWOT, metaplan, dyskusja, sąd nad…, różne rodzaje debaty, itp.; 

Uczmy argumentowania i uzasadniania 

http://wodnsieradz.pl/aktualnosci/masz-moc-egzamin-na-100
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To tylko część z wielu możliwości, które można wykorzystywać w kształceniu umiejętności 

argumentowania i uzasadniania. Warto przy tym pamiętać, że umiejętności te nie funkcjonują jako 

wyizolowane z zasobu innych, równie ważnych, na przykład wnioskowania, krytycznego myślenia, 

rozwiązywania problemów itp. 

 

 
 

 Moja refleksja rozrosła się trochę, więc czas, by ją zakończyć. Mam nadzieję, że tych kilka 

uwag na temat arkusza egzaminacyjnego i konstruktywnego „uczenia pod egzamin” będzie dla Was 

inspiracją do nowych kreatywnych pomysłów w przyszłym roku szkolnym. Pamiętajcie przy tym, 

że egzamin ósmoklasisty, jakkolwiek ważny, jest tylko epizodem w życiu Waszych uczniów. O wiele 

ważniejsze jest to, z jakim bagażem doświadczeń opuszczą szkołę podstawową. Czy będą w nim 

motywacja do uczenia się, kreatywność, odwaga myślenia i otwartość? Czy bagaż ten pozwoli im 

rozpocząć inne, interesujące, twórcze podróże, czy też na zawsze przykuje ich do miejsca z napisem 

„skazany na porażkę”? To wszystko zależy od Was – a to odpowiedzialność, o wiele większa niż 

przygotowanie ucznia, by zdał egzamin na 100%. 

Czas by już na finał 


