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Co jest sprawdzane na egzaminie:

•Analiza i interpretacja tekstów

•Przetwarzanie informacji opierające się 
na znajomości gramatyki i leksyki

•Samodzielne tworzenie tekstów



Egzamin w liczbach:

•90 minut

•55 punktów

•5 części : słuchanie , reakcję językowe, czytanie, środki 
językowe leksykalne i gramatyczne, pisanie

•14 zadań – otwartych i zamkniętych

•40% zadań otwartych (zadania otwarte w każdej części 
egzaminu)



Zmiany w E8

•Usunięto umiejętności najbardziej 
skomplikowane, kształcone zazwyczaj w 
ostatnich miesiącach nauki w szkole 
podstawowej, często wymagające wyższego 
poziomu znajomości leksyki niż ten, który 
chcemy sprawdzać na egzaminie w 2021 i 2022 
roku 
•A2/B1 na A2



ograniczone zakresy tematyczne:

1) człowiek – okresy życia
3) edukacja – oceny szkolne
4) praca – wybór zawodu
5) życie prywatne – styl życia, konflikty
6) żywienie – nawyki żywieniowe
7) zakupy i usługi – środki płatnicze
9) kultura – dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła
12) nauka i technika – odkrycia naukowe
13) świat przyrody – zagrożenie środowiska naturalnego
cały 
14) życie społeczne – wydarzenia i zjawiska społeczne



Usunięto z listy struktur: 

• CZASOWNIK: 9. Czas Past Perfect

• ZAIMEK: 7. Zaimki wzajemne

• SPÓJNIK: unless

• SKŁADNIA:
1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Past Perfect
5. Zdania w stronie biernej w czasie Present Perfect
6. Pytania pośrednie
7. Zdania w mowie zależnej     

9. Zdania podrzędnie złożone warunku typu II



Słuchanie: zadania zamknięte i otwarte

• Ilość zadań:4







Reagowania językowe 

• Ilość zadań:2



Funkcje językowe



Czytanie

• Ilość zadań 4





Mediacje językowe

• Umiejętność przetwarzania informacji



Środki językowe – leksykalne i gramatyczne







Zadanie otwarte sprawdzające umiejętność 
tworzenia wypowiedzi pisemnej

•e-mail 

•wpis na blogu 

•wiadomość 





Zasady oceniania





Zasady oceniania zadania otwartego 
sprawdzającego umiejętność tworzenia wypowiedzi 
pisemnej

• Wymaga od ucznia rozwiniętej, wieloelementowej 
i odpowiednio uporządkowanej odpowiedzi



• Jeżeli  wypowiedź  została  oceniona  na  0  punktów  w  kryterium  
treści,  we  wszystkich pozostałych kryteriach również przyznaje się 0 
punktów. W takich pracach oznacza się błędy.

• Jeżeli  wypowiedź  została  oceniona  na  1  punkt  w  kryterium  treści,  
we  wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się maksymalnie 1 
punkt. W takich pracach oznacza się błędy.

• Jeżeli wypowiedź zawiera 40 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie 
w kryterium treści. W pozostałych  kryteriach  przyznaje  się  0  
punktów. W  takich  pracach  nie  oznacza  się błędów



Ogólne zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych 
sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie 
tekstów pisanych oraz znajomość funkcji językowych

Odpowiedź:

• komunikatywna dla odbiorcy - kluczowe – przekazanie komunikatu

• zgodna z poleceniem

• wskazuje, że uczeń zrozumiał tekst

• błędy językowe i ortograficzne dopuszczalne, o ile odpowiedź 
wskazuje, że uczeń zrozumiał temat



Odpowiedź nie jest akceptowana, jeśli uczeń popełnił błąd, który:

• zmienił znaczenie słowa

• spowodował, że użyte słowo nie jest zrozumiane przez odbiorcę jako 
słowo, którym uczeń powinien uzupełnić tekst

• spowodował, że odpowiedź jest dwuznaczna lub wieloznaczna

• użył zapisu fonetycznego w języku polskim

• odpowiedź nie jest wystarczająco precyzyjna (np. jest zbyt ogólna, 
niepełna) 



• nie łączy się logicznie i/lub nie jest spójna
z fragmentami tekstu otaczającymi lukę

• udzielił dwóch odpowiedzi, z których jedna jest
poprawna, a druga – błędna

• udzielił odpowiedzi w innym języku niż wymagany
w danym zadaniu

• w zadaniach sprawdzających uzyskiwanie informacji – nie akceptuje 
się pytań intonacyjnych



O egzaminie

•https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/




