


o Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 
odbędzie się 24 maja 2022 r. o godz.9.00

o Będzie trwał 120 minut.

o Czas trwania egzaminu może zostać 
wydłużony w przypadku uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
tym niepełnosprawnych  oraz w przypadku 
cudzoziemców.



Pierwsza część - zadania zorganizowane 
wokół dwóch tekstów :

a) tekstu literackiego (poezji, epiki albo 
dramatu) 

b) tekstu nieliterackiego (naukowego, 
popularnonaukowego albo 
publicystycznego). 

Łącznie oba teksty będą liczyły nie więcej 
niż 1000 słów. Większość zadań w tej części 
arkusza będzie się odnosić bezpośrednio 
do ww. tekstów. 



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.

 zadania samodzielne, nieodnoszące się 
do tekstów wymienionych w pkt. a) lub 
b).



W drugiej części arkusza - propozycje dwóch 
tematów wypracowań, z których uczeń 
wybiera jeden i pisze tekst nie krótszy niż 200 
słów. Uczeń  dokonuje wyboru spośród: 

a) tematu o charakterze twórczym (opowiadanie 
twórcze) 

b) tematu o charakterze argumentacyjnym 
(rozprawka).  

Każdy temat będzie wymagał odwołania się 
do obowiązkowej lektury szkolnej oraz/lub do 
utworu bądź utworów samodzielnie wybranych 
przez ucznia.



 Zadania zamknięte to takie, w których 
uczeń wybiera odpowiedź spośród 
podanych. 

 Wśród zadań zamkniętych znajdą się 
m.in. zadania wielokrotnego wyboru, 
zadania typu prawda-fałsz oraz zadania 
na dobieranie.







Zadania otwarte to takie, w których uczeń

samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród

zadań otwartych znajdą się:

o zadania z luką, wymagające uzupełnienia

zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub

kilkoma wyrazami;

o zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające

stworzenia krótkiego tekstu, w tym zadania

sprawdzające umiejętność tworzenia

różnych form użytkowych, np. ogłoszenia,

zaproszenia, dedykacji;

o zadanie rozszerzonej odpowiedzi,

wymagające napisania wypracowania.







 W zadaniach egzaminacyjnych 

szczególny nacisk zostanie położony na 
sprawdzanie umiejętności związanych z:

 argumentowaniem,

 wnioskowaniem, 

 formułowaniem opinii.



 Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie 
wymagało również kompetencji literackich

(np. rozumienia sensu utworów), 
kulturowych 

(np. interpretacji plakatu, obrazu), 
językowych 

(np. świadomego korzystania z różnych 
środków językowych).



W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się 

zadania sprawdzające znajomość treści 
i problematyki lektur obowiązkowych.

W roku 2022 na egzaminie będą 

pojawiały się pytania dotyczące lektur 

obowiązkowych tylko dla klasy VII-VIII w 
zawężonym obszarze:



a) Charles Dickens, Opowieść wigilijna; 

b) Aleksander Fredro, Zemsta; 

c) Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII; 

d) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec; 

e) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady 
cz.  II, Pan Tadeusz (całość); 

f) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę; 

g) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik; 

h) Juliusz Słowacki, Balladyna; 

i) wiersze wybranych poetów.

Uczeń może również odwołać się do lektur obowiązkowych wskazanych w 
podstawie programowej, nieujętych w wymaganiach egzaminacyjnych, tj.: 

a)pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego 

b) wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie Adama Mickiewicza 

c) Ignacy Krasicki, Żona modna 

d) Sławomir Mrożek, Artysta 

e) Stefan Żeromski, Syzyfowe prace 

f) Melchior Wańkowicz, Tędy i owędy (wybrany reportaż).



 W arkuszu  mogą się również pojawić 
zadania oparte na tekstach poetyckich 
–zarówno autorów wskazanych w 
podstawie programowej, jak i innych. 

 Zadania te nie będą sprawdzały 
znajomości treści konkretnego utworu 
poetyckiego, ale sprawdzą umiejętność 
analizy i interpretacji tego typu tekstów.



1.Zmniejszona jest liczba zadań w arkuszu 
egzaminacyjnym. 

2. Za rozwiązanie zadań można uzyskać 45 
punktów.

3. W części I arkusza (ok. 20 zadań opartych 
na dwóch tekstach) uczeń może zdobyć 25 
pkt, w tym ok. 50% za zadania otwarte).

4. W części II arkusza (wypracowanie) – temat 
do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo 
opowiadanie.



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 wskazanej 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), 
egzaminator przyzna 0 pkt. w każdym 
kryterium.

5. Jeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub 
mniej, jest oceniana tylko w kilku 
kryteriach, 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.



Materiały można odnaleźć na 

stronach:

https://cke.gov.pl

https://www.oke.poznan.pl

w zakładce:

-egzamin ósmoklasisty

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

https://cke.gov.pl/
https://www.oke.poznan.pl/

