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Egzamin ósmoklasisty#oczami#ósmoklasisty  

Spis treści 

 Wprowadzenie- Oliwia Pietrzak, klasa VIII 

 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego- Amelia Drajkowska, klasa VIII 

 Egzamin ósmoklasisty z matematyki- Maja Cybulska, klasa VIII 

 Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego- Katarzyna Zwierzchowska, klasa VIII 

 

Cześć,  

Jeśli to czytasz, to znaczy, że tak jak my w tym roku piszesz egzamin ósmoklasisty. 

Nazywam się Oliwia Pietrzak i wraz z moimi koleżankami: Amelią Drajkowską, Mają 

Cybulską i Kasią Zwierzchowską chciałybyśmy podzielić się naszymi przemyśleniami na temat 

egzaminu. 

Jesteśmy od ośmiu lat uczennicami Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w 

Święcieńcu, ale te dwa ostatnie lata nauki zdalnej, to dopiero wyzwanie, które kończy egzamin 

ósmoklasisty.  

A teraz kilka słów ode mnie…  

Egzamin ósmoklasisty 2021 przebiegał będzie w nadzwyczajnych okolicznościach, a 

mianowicie w pełnym reżimie sanitarnym. 

Niestety przez pandemię Covid- 19 nie mogliśmy odbywać przygotowań do niego w samej 

szkole, musieliśmy uczestniczyć w nauczaniu zdalnym. To nowa i trudna sytuacja dla nas 

wszystkich.  Jednocześnie przez chwilę  towarzyszyła nam  również niepewność odnośnie 

terminu. Jak się okazało wyjątkowo odbędzie się on 25-27 maja 2021r. Od poziomu tego 

egzaminu zależeć będzie przede wszystkim ewentualne miejsce w wymarzonej szkole 

ponadpodstawowej. 
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Zatem pragnę przekazać Wam życzenia wszelkiej pomyślności i powodzenia na tym 

jednym z najważniejszych egzaminów w życiu. 

Z pewnością towarzyszyć nam będzie w tym dniu duży stres, obawa, niepokój, a Rodzice i  

znajomi będą dodawać nam  otuchy i wsparcia.  Wierzę, że damy radę!!! 

Ja z mojej strony, życzę Wam powodzenia, wymarzonych zadań na egzaminie oraz 

najwyższych wyników wieńczących Wasz trud.  „Połamania długopisów”.  

Dedykuję Wam  na koniec jeden z znanych w Internecie humorystycznych wierszyków: 

''Niełatwe masz dziś zadanie 

Niech więc ten dzień będzie dla Ciebie na zawołanie 

Słoneczny 

Niech każdy będzie dla Ciebie serdeczny 

Niech wszystko pójdzie Ci łatwo 

Tego życzę Ci dzisiaj mój drogi 

By Ci się wszystkie kłody spod nogi 

Usunęły 

Powodzenia!''  

A teraz czas na szczegółowe informacje przygotowane przez moje BFF 

W artykułach znajdziecie kilka wskazówek ułatwiających napisanie egzaminu 

ósmoklasisty 2021 roku z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. 

 

Oliwia Pietrzak, uczennica klasy VIII 
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Dzień pierwszy…zaczynamy o 9.00     

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 25 maja 2021 (środa) 

Cześć,  

Jestem Amelia i pomogę Ci przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. 

Przykucnij i przeczytaj 

Test piszemy czarnym długopisem. 

Jak muszę ubrać się na taki egzamin? 

Ubiór należy od twojego gustu, ale należy pamiętać, że musimy ubrać się elegancko, 

najlepiej na galowo, ponieważ jest to jeden z najważniejszych egzaminów w naszym życiu.                                       

Dla dziewczyn polecam białą sukienkę lub białą koszulę i czarne spodnie. A dla chłopaków białą 

koszulę i ciemne spodnie od garnituru. Pamiętaj, abyś ubrał/a się wygodnie i czuł/a się 

swobodnie! 

Kiedy będą wyniki? 

Termin ogłoszenia wyników ustalany jest przez dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. Zgodnie z nim wyniki egzaminu przeprowadzonego w 2021 roku w terminie 

głównym ogłoszone zostaną 2 lipca 2021 roku. 

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu każdy ósmoklasista otrzyma 

tydzień po ogłoszeniu wyników. Na zaświadczeniu znajdą się dwa wyniki: procentowy (czyli 

odsetek punktów zdobytych z danego przedmiotu) oraz centylowy (czyli odsetek 

ósmoklasistów, którzy uzyskali wynik taki sam lub niższy). 

języka polskiego - każdy procent mnoży się przez 0,35-max. 35 punktów 

matematyki - każdy procent mnoży się przez 0,35- max. 35 punktów 

języka obcego nowożytnego - każdy procent mnoży się przez 0,3- max. 30 punktów 
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Ile trwa egzamin z języka polskiego 

Czas trwania egzaminu z języka polskiego nie uległ zmianie, jest to nadal 120 minut, 

osoby z dysleksją mają wydłużony czas o 60 minut. 

Moje złote rady 

 Zbierz informacje na temat egzaminu z języka polskiego. Sprawdź, jakie są typy 

zadań, ile ich jest i jak wygląda punktacja, 

 Czytaj i powtarzaj na bieżąco obowiązkowe lektury na egzamin!!  

 Powtórz motywy do rozprawki, 

 Przypomnij sobie jak pisać opowiadanie twórcze oraz rozprawkę, ponieważ tylko 

te dwie formy będą na tegorocznym egzaminie, 

 Powtarzaj najważniejsze informacje na głos, opowiadaj treść lektur koledze lub 

sobie samemu, 

 Zadbaj o odpoczynek i unikaj stresu, haha  

  

Wskazówki dotyczące pisania wypowiedzi pisemnej  

 Przeczytaj uważnie podane w arkuszu tematy.  

 Nie przerażaj się, jeśli na żaden z nich nie wiesz co napisać. Zamiast się denerwować, 

przeczytaj spokojnie tematy jeszcze raz. 

 Pomyśl, jakie lektury kojarzą Ci się z wybranym tematem.  

 Przygotuj skrótowy plan wypracowania, to pomoże uporządkować myśli. 

 Dbaj o poprawny, bogaty język. Unikaj powtórzeń i wszelkich błędów.  

 Zostaw sobie trochę czasu na przeczytanie całości na koniec, może ok 15 minut. 
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 A teraz… zmiany na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 

1. Za rozwiązanie zadań można otrzymać maksymalnie 45 punktów, czyli mniej o 5 niż w latach 

minionych. Ile można zdobyć punktów za poszczególne części egzaminu? 

a) część I związana z czytaniem ze zrozumieniem, argumentowaniem, znajomością utworów 

literackich interpretacją tekstów oraz znajomością zasad i posługiwania się poprawną 

polszczyzną (25 pkt), 

b) część II wypracowanie (20 pkt), 

2. Ograniczono rodzaj wypracowania. Będziemy mogli napisać rozprawkę lub opowiadanie 

twórcze.  

3. Lektury obowiązkowe: 

1) Charles Dickens, „Opowieść wigilijna”; 

2) Aleksander Fredro, „Zemsta”; 

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

4) Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec”; 

5) Adam Mickiewicz, "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka", "Dziady" cz. 

II, "Pan Tadeusz" (całość); 

6) Antoine de Saint-Exupéry, „Mały Książę”; 

7) Henryk Sienkiewicz, "Quo vadis", "Latarnik"; 

8) Juliusz Słowacki, „Balladyna”; 

9) wiersze wybranych poetów. 

5. W wypracowaniu nie będziemy mieli narzucone do jakiej lektury mamy się odnieść.  

Możemy odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej, która spełnia warunki tematu! 

Zatem przygotuj 2 lektury, a z nich motyw uczucia i patriotyzmu… 

 

Amelia Drajkowska, uczennica klasy VIII 
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Dzień drugi…zaczynamy ponownie o 9.00 

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 26 maja 2021 (czwartek), 

Cześć, 

Jestem Maja i tak jak ty piszę w tym roku egzamin ósmoklasisty. Chciałabym 

przedstawić Ci kilka moich propozycji przygotowania się do naszego egzaminu z matematyki.  

Usiądź wygodnie, Miłego czytania!  

Na ten  test musimy mieć czarny długopis i linijkę, wykresy robimy długopisem. 

Kiedy jest egzamin z matematyki?  

Nasz egzamin odbędzie się 26 maja, natomiast egzamin próbny zostanie udostępniony przez 

Centralną Komisję Edukacyjną już 18 marca! 

Ile trwa egzamin z matematyki?  

Nasz egzamin z matematyki będzie trwał 100 minut. Natomiast dyslektycy i osoby z 

niepełnosprawnościami mają dodatkowo jeszcze 50 minut. 

Jak wygląda punktacja? 

Punktacja: Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej 

niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte. Liczba 

zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6). 

Co wyrzucono z wymagań, a co muszę powtórzyć? 

Jak podaje MEN, zakres wymagań podstawy programowej nie obejmie zadań 

dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone będą wymagania dotyczące działań na 

pierwiastkach, stereometrii.  
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Moje złote rady: 

PRACUJ SYSTEMATYCZNIE 

Naprawdę warto zacząć już dziś. Matematyka to bardzo obszerna dziedzina. 

Systematyczna, regularna praca jest niezbędna. 

Dzięki systematyczności będziesz miał poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad postępami. 

ROZWIĄZUJ DUŻO ZADAŃ! 

SPISZ WZORY MATEMATYCZNE, KTÓRE CZĘSTO WYPADAJĄ CI Z GŁOWY I NAUCZ SIĘ JE 

WYPROWADZAĆ! 

W stresie możesz zapomnieć wzoru i dlatego umiejętność samodzielnego wyprowadzania jest 

tu niezbędna. 

Możesz je sobie zapisać w całym mieszkaniu – choćby na kartce przyklejonej do lampy czy 

sufitu. Baw się tym. 

ZRÓB SOBIE SPIS JEDNOSTEK I MIAR I POWIEŚ NAD BIURKIEM 

Tak samo jak w przypadku wzorów, zrób sobie różne karty, plansze, ściągawki z jednostkami i 

miarami. 

Wieszaj je w różnych miejscach, nawet w łazience. Warto też spisać je na małych karteczkach, 

na zasadzie fiszek i przeglądać podczas przejazdu do szkoły. 

SZUKAJ PODPOWIEDZI I WSKAZÓWEK W INTERNECIE 

W Internecie pojawia się coraz więcej informacji na temat egzaminu ósmoklasisty z 

matematyki. 

Warto sprawdzać strony poświęcone temu egzaminowi na Facebooku, gdzie podawane są 

przykładowe zadania, informacje i wskazówki 

ZACZYNAJ OD ZADAŃ, KTÓRE SĄ NAJŁATWIEJSZE 

 



 

 
Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu 

   ma wielkie oczy (Eng. fear makes things look twice as bad as they are) 

 

Podczas samego egzaminu zaczynaj od najłatwiejszych zadań. To pozwoli ci mieć szybkie 

poczucie sukcesu i spokoju. 

Wtedy możesz zabrać się za trudniejsze zadania z matematyki. Dobre przygotowanie do 

egzaminu ósmoklasisty z matematyki jest tu kluczowe. 

Moja złota rada, uważam, że najważniejsza!!! NASTAW SIĘ POZYTYWNIE  

Tego chyba nie trzeba dwa razy powtarzać. Choć pewnie w stresie łatwiej powiedzieć, niż to 

zrobić.   

Pomyśl, że nie tylko ty jesteś w takiej sytuacji. Wszyscy mają w sobie sporo obaw i stresu przed 

egzaminem na koniec szkoły. 

Z pewnością im wcześniej rozpoczniesz przygotowania do testu, tym będziesz spokojniejszy 

podczas samego egzaminu. Pamiętaj, że egzaminu nie można nie zdać.  

  

Trzymam kciuki. Powodzenia!  

Maja Cybulska, uczennica klasy VIII 
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Nie zaśpij! Dzień trzeci, ostatni!…zaczynamy o 9.00 

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 27 maja 2021 (piątek)  

Thank God it’s Friday, 

 

Cześć,  

jestem Kasia, pomogę Ci przygotować się do egzaminu z języka angielskiego. 

Egzamin ósmoklasisty będzie ostatnim egzaminem, zatem nasza energia będzie już 

nieco wykorzystana, a jest to dosyć trudny egzamin, bo nawet osoby bardzo dobre z tego 

języka, nie wiedzą z jakimi słówkami przyjdzie im się zmierzyć podczas testu.  

Test trwa 90 minut i uzyskamy 55 punktów, a nie jak rok wcześniej 60 punktów, czyli będzie 5 

mniej zadań  Dyslektycy piszą o 45 minut dłużej. 

Pierwsza część najważniejsza to słuchanie: 20-25% 

Jest to część na samym początku testu. Osoby w komisji, puszczą Wam dwukrotnie 

nagrania do każdego z 4 zadań.  

Mogą zdarzyć się tutaj zadania zamknięte, gdzie trzeba dokonać wyboru lub odpowiednio 

dobrać odpowiedzi oraz zadania otwarte np. zadania z luką lub odpowiedź na pytanie. Po 

przeczytaniu polecenia dostaniesz trochę czasu na zapoznanie się z zadaniem. Dokładnie 

przyjrzyj się obrazkom i przeczytaj pytania.  

W zadaniach gdzie należy dopasować zdania do tekstów mówionych, np. nadać im tytuły, 

zwykle jest odpowiedź dodatkowa, która nigdzie nie pasuje.  

Skup się i słuchaj. Tekst usłyszysz dwukrotnie, jednak gdy nie będziesz skupiony 

podczas tych nagrań może umknąć Ci coś ważnego. Często pojawiają się podchwytliwe 

fragmenty takie jak: „-Czym pojedziemy? -Autobusem, to najlepsza opcja, jest szybki, tani i 

zawiezie nas pod same drzwi! – Niestety mam chorobę lokomocyjną. -Aha, no to może  

pociągiem? – OK.” Słuchając bez uwagi, lub skupiając się tylko na początkowym zdaniu, 

narażasz się na zaznaczenie złej odpowiedzi.  
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Tekst może być on puszczony tylko dwa razy i nikt nie weźmie odpowiedzialności jeżeli nie 

będziesz go słyszał, zatem zadbaj, aby były odpowiednie warunki. Jeśli jest ładny dzień i okna 

są otwarte poproś aby je zamknąć na czas części słuchanej.  

Nawet zwykłe codziennie hałasy jak dźwięk samochodów, czy śpiew ptaków może zagłuszać 

test lub rozpraszać piszących. 

Część gramatyczna z uzupełnianiem: 15-20 % . 

Ta część na sprawdzić w jaki sposób uczeń reaguje na wypowiedzi językowe oraz 

sprawdza znajomość różnic pomiędzy funkcjami językowymi w języku obcym i ojczystym. Tak 

jak w poprzednich zadaniach mogą być to ćwiczenia zamknięte lub otwarte. Przykładowo 

mogą dotyczyć wyboru odpowiedniej reakcji, uzupełnienia tekstu lub dialogu.      

 

Dokładnie przeczytaj o co jesteś pytany. Zakreśl słowa których nie rozumiesz i sprawdź 

na ile wpływają one na rozumienie całego zdania. Gdy inna odpowiedź, którą zrozumiałeś w 

pełni wydaje Ci się prawidłowa, najczęściej taka jest i to, że do końca nie rozumiesz jednego 

słowa nie będzie miało wpływu na uzyskanie punktu. Jeśli jednak nic Ci nie pasuje, lub nie 

rozumiesz większej ilości słów, nie stresuj się – ta część nie ma zbyt dużego odwzorowania na 

wynik końcowy i najlepiej jest przejść do kolejnych zadań.  

Pamiętaj jednak, aby finalnie spróbować odpowiedzieć. Na teście nie ma punktów ujemnych, 

dlatego opłaca się odpowiedzieć za każdym razem, nawet gdy nie znasz odpowiedzi.    
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Rozumienie tekstu napisanego: 25-30 %  

W arkuszu egzaminacyjnym znajdziesz kilka tekstów pisanych, które mają sprawdzić 

Twoje umiejętności w zrozumieniu i odpowiednim zareagowaniu językowym.  

Teksty maksymalnie mogą mieć do 850 wyrazów, zatem nie będą zbyt długie. Tutaj też możesz 

spotkać zadania zamknięte, polegające na wyborze lub dopasowaniu odpowiedzi, oraz zadania 

otwarte w których będziesz musiał wypełnić luki lub odpowiedzieć na pytania.    

Każdy tekst czytaj co najmniej dwa razy. Najlepiej w pierwszej kolejności przeczytać 

tekst, następnie dokładnie zapoznać się z pytaniami i zadaniami do niego i następnie ponownie 

go przeczytać. W miejscu gdzie jest odpowiedź na jedno z pytań, zwolnij, albo nawet podkreśl 

ten fragment. Test jest dla Ciebie i możesz po nim pisać!  

Część gramatyczna z uzupełnianiem: 15-20 % 

W tym miejscu test ponownie przechodzi w stronę znajomości środków językowych. 

Jest to trudniejsza część niż poprzednia, dlatego że skupia się na uzupełnianiu luk, parafrazach 

zdań, tłumaczeniu fragmentów na język obcy lub układaniu fragmentów zdań z podanych 

wyrazów.    

Zwróć uwagę na czas w którym jest zdanie, które masz uzupełnić, bardzo często 

różnice w wariantach dotyczą czasów. Kolejną rzeczą jest odpowiednie stosowanie „a/an”, 

„the” lub „to” przed wyrazem lub druga fraza czasowników frazowych, jest ogromna różnica 

między „look at”, a „look after” czy „look for” itp.  

Warto przypomnieć sobie również słówka określające miejsce takie jak: under, in, on, behind, 

in front of. 

Pisanie: 20 %  

W tym zadaniu możesz spotkać się z utworzeniem konkretnej wypowiedzi pisemnej, 

może to być: wpis na blogu, notatka, email, zaproszenie, ogłoszenie lub wiadomość.  

Niestety nie ma możliwości wyboru, na teście będzie jedna z tych wypowiedzi i trzeba napisać 

właśnie ją. Tekst powinien posiadać 50-120 słów. 
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  Zadania te są niezwykle precyzyjne i często podany jest już początek wiadomości. 

Polecenie określa co powinno znaleźć się w tym wypracowaniu i należy wyraźnie zaznaczyć 

każdy z tych punktów. W tej części oceniane będzie to jak podejdziesz do zadania i jak 

przekażesz informacje, spójność tekstu, bogactwo słownictwa oraz poprawność językowa.   

Przećwicz e-mail, blog, jeśli chcesz chętnie podzielimy się naszymi notatkami.  

Masz podane co musi być w wiadomości i tak naprawdę, nie musi być w niej wiele 

więcej. Pamiętaj, że wypowiedź powinna być na maksymalnie 120 słów. Postaraj się nie 

stosować powtórzeń, poświęć czas na naukę kilku prostych synonimów, np. wszystko nie może 

być super, użyj: good, amazing, awsome, wonderful, magnificient.  

Jeśli dalej czujesz się niepewnie, postaraj się włączyć ulubiony zagraniczny film po 

angielsku bez napisów. Już znasz dialogi, powiedzonka, sceny. Wsłuchując się w to co mówią 

aktorzy wyłapiesz sporo słówek i zwrotów, które przełożą się na tzn. obycie językowe. Fraza 

słyszana kilkukrotnie wpadnie i w ucho i wydawać Ci się będzie naturalne, że właśnie tak 

powinno to być. Nie polecam piosenek, gdyż akurat w nich pojawia się sporo błędów 

gramatycznych.  

Fajne strony do nauki angielskiego: 

Enjoy Learning Languages with Music! (lyricstraining.com) 

Listen A Minute.com 

About LyricsTraining.com 

Englisch.hifen.de 

Engly.com 

Katarzyna Zwierzchowska, uczennica klasy VIII 

 

 

 

 



 

 
Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu 

   ma wielkie oczy (Eng. fear makes things look twice as bad as they are) 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania, napisz do nas 

Adres e-mail szkoły: sekretariat@szkolaswiecieniec.pl  

z dopiskiem 

Egzamin ósmoklasisty oczami ósmoklasisty 
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