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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  

W ROKU SZKOLNYM 
2019/2020 

Spotkanie dla rodziców uczniów klas ósmych  
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1  im. Adama Mickiewicza  

w Krasnymstawie 



Cel spotkania  

Przekazanie informacji o egzaminie ósmoklasisty: 

 przybliżenie istoty wymagań egzaminacyjnych; 

 wyjaśnianie procedur egzaminacyjnych; 

 przekazanie informacji nt. wyników egzaminu próbnego; 

 uświadomienie wagi egzaminu  
oraz roli rodziców w motywowaniu uczniów  

do dobrego przygotowania się do testu 

 dyskusja rodziców, nauczycieli nt. przygotowania do egzaminu; 

 



Wprowadzanie reformy programowej a nowy egzamin 
 

Reforma oświaty jest wdrażana od roku szkolnego 2017/2018.  

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2017/2018 ukończyli klasę 6 szkoły 

podstawowej jeszcze według starej podstawy programowej,   

stali się uczniami klas 7, a obecnie 8 szkoły podstawowej,  

a naukę kontynuują już według nowej podstawy programowej.  

 

W 2021/2022 roku zakończy się okres przejściowy  

– szkołę podstawową ukończy pierwszy rocznik uczący się od 4 klasy  

w zreformowanej szkole według nowej podstawy programowej. 



Egzamin ósmoklasisty: 
 pełni dwie zasadnicze funkcje: 

─ określa poziom wykształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych 
─ zastępuje egzaminy wstępne do szkół ponadpodstawowych 

 jest obowiązkowy – uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 
 nie ma progu „zaliczenia” – egzaminu nie można „nie zdać” 
 jest przeprowadzany w formie pisemnej 
 jest przeprowadzany w kwietniu (w czerwcu sesja dodatkowa) 
 trwa 3 dni (1. dnia – język polski, 2. dnia – matematyka, 3. dnia – język obcy,  

a od 2022 r. – również przedmiot dodatkowy). 

 

 

 

 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Harmonogram zmian w systemie oświaty 

język polski 
matematyka 

język obcy nowożytny 

język polski 
matematyka 

język obcy nowożytny 
przedmiot do wyboru:  

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia 



 
 

Egzamin odbywa się w kwietniu.  
 

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie,  
przystępuje do niego w czerwcu.  

 
          Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

 pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego,  
21 kwietnia 2020 r. /wtorek/  godz. 9.00,  
   czas pracy - 120 minut, wydłużony czas 180 min 

 drugiego dnia – egzamin z matematyki, 
                   22 kwietnia 2020 r. /środa/ godz. 9.00,  

                      czas pracy - 100 minut, wydłużony czas 150 min 

 trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego,  
                   23 kwietnia 2020 r. /czwartek/ godz. 9.00  
                       czas pracy - 90 minut, wydłużony czas 135 min 

 
Każdego dnia uczniowie przychodzą na 8.15 z ważną legitymacją ! 

TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 



1. Język polski – 1 czerwca 2020 r. /poniedziałek/ godz. 9.00  

2. Matematyka –2 czerwca 2020 r. /wtorek/ godz. 9.00   

3. Język obcy nowożytny - 3 czerwca 2020 r. /środa/godz. 9.00  

  TERMIN DODATKOWY 



  W przypadku egzaminu 

ósmoklasisty 

przeprowadzanego  

w kwietniu i czerwcu:  

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  19 czerwca 2020r.  

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń  19 czerwca 2020r.  

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji 

zdającym  
26 czerwca 2020 r.  

Kiedy wyniki? 



WYNIKI EGZAMINÓW 

Wyniki egzaminu w procentach 
to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył  

za zadania z danego przedmiotu 

Wyniki egzaminu na skali centylowej 
- to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony  

do liczby całkowitej), którzy uzyskali z egzaminu  
z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy  

niż zdający. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z 
wynikami uczniów w całym kraju. 



GRUNTOWNA ZNAJOMOŚĆ NOWEJ PODSTAWY 
PROGRAMOWEJ 

Wdrażanej w klasach : I, IV i VII szkoły podstawowej  



Zasady obowiązujące na egzaminie 

 Praca ucznia musi być samodzielna –  
w przypadku przeszkadzania, odwracania się, zaglądania do innych, ściągania, itp.  

egzamin może być przerwany i uczeń będzie musiał  przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie; 

 Uczeń nie może zadawać żadnych pytań odnoszących się do treści 
zadań, pytania mogą dotyczyć tylko czynności organizacyjnych; 

 Nie można opuszczać sali,  
tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach,  

Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia  
i używania telefonów i innych urządzeń tego typu 



                      

 
W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się:  
 zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź 

z kilku podanych),  
 zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje 

odpowiedź).  
 
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o 
egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów. 
 

 
                                                                                                         Szczegółowe informacje:   

                                                                                                                      Centralna Komisja Egzaminacyjna https://cke.gov.pl/ 
 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty  



Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składa się z dwóch części: 
 
Część 1  Zestawy zadań zamkniętych i otwartych do dwóch tekstów:  
• literackiego (epickiego/dramatycznego/lirycznego)  
• i nieliterackiego (popularnonaukowego/publicystycznego/naukowego). W zadaniach mogą się 

pojawić krótkie fragmenty innych utworów literackich i nieliterackich, teksty ikoniczne (np. obraz, 
plakat), przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy. 

 
Część 2  Wypracowanie (nie krótsze niż 200 słów) na jeden z dwóch tematów do wyboru  : 
1. o charakterze twórczym (np. opowiadanie, list prywatny, współczesna wersja mitu, baśni, legendy 

lub przypowieści), 
2. o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, przemówienie, artykuł, list otwarty). 

Egzamin z języka polskiego 



RODZAJILICZBAZADAŃ,UDZIAŁ
PROCENTOWY 

Rodzaj zadań Liczba zadań Liczba punktów 
Udział  

procentowy 

Zamknięte  12-17 12-17 ok.30% 

Otwarte 5-9 
w tym wypracowanie 

28-36 ok.70% 

Razem 17-26 40-53 100% 



 

Ważne : Nacisk na sprawdzanie umiejętności związanych z: 

 Argumentowaniem 

 Wnioskowaniem 

 Formułowaniem opinii  

 
Sprawdzane będą również kompetencje :  
• Literackie  - np. rozumienie sensu  utworu 
• Kulturowe  -  np. interpretacja plakatu,  
• Językowe – np. świadomego korzystanie z różnych środków językowych 
 

 



UWAGA : LEKTURY 

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania sprawdzające  

ZNAJOMOŚĆ  TREŚCI  I  PROBLEMATYKI   

LEKTUR  OBOWIĄZKOWYCH 



 
W LATACH 2019–2021 NA EGZAMINIE BĘDĄ POJAWIAŁY SIĘ  

PYTANIA DOTYCZĄCE LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH TYLKO DLA KLASY VII I VIII, TJ.:  

 

• Charles Dickens, Opowieść wigilijna  
• Aleksander Fredro, Zemsta  
• Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny I, V, VII, VIII  
• Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec  
• Ignacy Krasicki, Żona modna  
• Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów, wybrany 

utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość)  
• Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę  
• Henryk Sienkiewicz, Quo vadis,  Latarnik  
• Juliusz Słowacki, Balladyna  
• Stefan Żeromski, Syzyfowe prace  
• Sławomir Mrożek, Artysta  
• Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż). 



WAŻNE :  

W arkuszu (od 2019 r.) 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 

W arkuszu – dużo będzie tekstów do przeczytania 

Konieczna – dogłębna analiza tekstów 
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DODATKOWE UWAGI 

Jeżeli 

wypowiedź w całości  nie na temat 0 pkt 

w wypowiedzi uczeń w ogóle nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej 
wskazanej w poleceniu,  

0 pkt 

wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia  (np. uczeń napisał tylko wstęp) 0 pkt 

Jeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w 
kryteriach: realizacji tematu wypowiedzi, elementów twórczych/ elementów 
retorycznych oraz kompetencji literackich  i kulturowych.  
 
W pozostałych  kryteriach : 

Max – 10 pkt 
 
 
 

0 pkt 

wypowiedź jest napisana niesamodzielnie Praca unieważniona  

Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących postępowanie niezgodne z 
prawem.  

W przypadku takich wypowiedzi zostanie podjęta indywidualna decyzja dotycząca danej pracy, np. nie zostaną przyznane 
punkty za styl i język lub cała wypowiedź nie będzie podlegała ocenie.  



 
    Rodzaj zadań  

  
Liczba zadań  Łączna liczba punktów  

Udział w wyniku 
sumarycznym  

zamknięte 14 - 16 14 - 16 50% 

otwarte 5 - 7 14 - 16  50 % 

Razem : 19 - 23 28 - 32 100% 

 

Przykładowe typy zadań zamkniętych to: wielokrotnego wyboru, prawda – fałsz, na dobieranie. 
Przykładowe typy zadań otwartych to: obliczeniowe, na uzasadnianie, tworzenie strategii. 
 

Egzamin z matematyki  



 

Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych w następujących 
wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego:  

• sprawność rachunkowa  
• wykorzystanie i tworzenie informacji  
• wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji  
• rozumowanie i argumentacja.  

 
 

Na egzaminie z matematyki ważne będzie zaprezentowanie znacznej samodzielności w 
posługiwaniu się ogólnymi umiejętnościami matematycznymi. Uczniowie zmierzą się z 
rozwiązywaniem zadań dotyczących wykorzystania matematyki na co dzień – zarówno 
stosowania wzorów i reguł, jak i logicznego myślenia oraz uporządkowanego działania.  

 

Egzamin z matematyki  



Egzamin będzie sprawdzał przede wszystkim umiejętność wykorzystania języka w życiu codziennym. 
Dlatego na egzaminie pojawią się zadania wymagające przetwarzania informacji w języku angielskim, czyli 
np. wymagające tłumaczenia, streszczenia, parafrazy. Egzamin ósmoklasisty charakteryzuje się także dużą 
liczbą zadań otwartych, czyli takich, które wymagają od ucznia udzielenia własnej odpowiedzi, a nie np. 
wybrania odpowiedzi spośród podanych.  
 
Arkusz egzaminacyjny będzie się składał z pięciu części. 

 Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu - będą im towarzyszyć nagrania, 
których uczeń wysłucha dwukrotnie. 

 Zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, czyli umiejętność komunikacji – uczniowie 
będą musieli np. o coś poprosić, zapytać czy udzielić informacji. 

 Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych, czyli umiejętność czytania 
ze zrozumieniem. 

 Część poświęcona środkom językowym. Uczniowie będą rozwiązywać zadania badające 
ich znajomość gramatyki. 

 Jedno zadanie wymagające napisania własnego tekstu. Może to być list/e-mail, wpis na blogu, 
zaproszenie, ogłoszenie lub notatka.  

Egzamin z języka angielskiego 
 



 
 

Dogłębne poznanie  przez nauczycieli nowej podstawy 
programowej – udział w formach  doskonalenia  w szkole  

i poza nią  - szkolenia rad pedagogicznych, zespołów  
przedmiotowych, udział nauczycieli   w formach proponowanych 

przez ośrodki doskonalenia, 
 

• udział w szkoleniach  OKE  dla egzaminatorów /  kandydatów na 
egzaminatorów  

• dogłębna analiza egzaminu ósmoklasisty w roku 2019, wyciągnięcie 
wniosków i systematyczne ich wdrażanie w codziennej pracy z 
uczniami 

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI –  
DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ: 



PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH   
Z PRZYGOTOWANIEM UCZNIÓW DO EGZAMINU :  

• Zapoznawanie  z  różnymi  typami  zadań egzaminacyjnych – 
otwartych i zamkniętych, 

• Kształcenie umiejętności pracy z arkuszami egzaminacyjnymi; 
• Zapoznanie z zasadami oceniania poprzez stosowanie  kryteriów 

oceniania stosowanych podczas  egzaminu  ósmoklasisty, 
• Egzaminy próbne – listopad 2019, luty 2020, kwiecień 2020 
• Wykorzystanie wyników egzaminu próbnego do działań 

naprawczych, 
• Prace domowe w formie zadań egzaminacyjnych; 
• Systematyczna korekta błędów popełnianych w pracach; 
• Ćwiczenie najsłabiej opanowanych umiejętności; 
• Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu – koła 

zainteresowań wpisane w plan lekcji; 
• Monitorowanie postępów rozwoju uczniów; 
• Wyposażenie uczniów w umiejętność radzenia sobie ze stresem 

egzaminacyjnym / gospodarowania czasem 



• w zakresie wspierania dzieci  w rozwoju, w tym szczególnie 
motywowaniu do pracy, systematycznego uczenia się, 
rozwiązywania testów, itd; 

• informowanie rodziców o osiągnięciach uczniów i wynikach 
egzaminu próbnego; 

• monitorowanie przez rodziców rozwiązywania zadań 
dodatkowych przygotowujących do egzaminu; 

• „Kto nam może lepiej niż rodzice pomóc w  kształceniu nawyku 
czytania ?” 

• uświadomienie rodzicom wagi egzaminu; 
 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 



Egzamin – listopad 2019 r. 
Raport z 3 stycznia 2020r. 

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU 
ÓSMOKLASISTY 



Egzamin próbny z języka polskiego 

ANALIZA OGÓLNA 

 

JĘZYK POLSKI - max. 50 pkt 

  wynik najwyższy wynik najniższy wynik średni łatwość % 

A 41 9 27,71p. 0,55 55,42% 

B 34 6 21,36 0,43 42,57% 

C 36 11 24,05 0,481 48% 

szkoła 41 6 24,05 0,48 48,10% 



JĘZYK POLSKI – ZADANIA, KTÓRE ZOSTAŁY  

NAJLEPIEJ OPANOWANE PRZEZ UCZNIÓW 

Łatwość - 0,8 – 1 

Zad. 9  - dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi, porządkuje informacje w zależności od ich 

funkcji w przekazie . 

Zad.11  - wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście , odróżnia przykład od argumentu.  

Zad.15  - rozpoznaje w tekście formy [...] liczb, osób, [...] – rozumie ich funkcje w wypowiedzi, funkcjonalnie 

wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę.  

Zad. 16  - rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi, dostrzega zróżnicowanie słownictwa  

  



Łatwość : 0,5 – niżej 

Zad.4 określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji.  

Zad. 13 dostrzega zróżnicowanie słownictwa.  

Zad. 17 wyszukuje w tekście potrzebne informacje; interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika [...], 

fotografia); przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego; zna lekturę 

Aleksander Fredro, Zemsta  

Zad. 19 rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny; [...] wskazuje [...] funkcje formantów w 

nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym  

Zad. 20 poprawnie używa znaków interpunkcyjnych  

 
 

 

JĘZYK POLSKI – ZADANIA, KTÓRE ZOSTAŁY  

NAJSŁABIEJ OPANOWANE PRZEZ UCZNIÓW 



JĘZYK POLSKI –ZADANIA, KTÓRE ZOSTAŁY  
NAJSŁABIEJ OPANOWANE PRZEZ UCZNIÓW, c.d.: 

Zad.21 rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot [...], 

dopełnienie  

Zad. 22 poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji;  wykorzystuje w 

interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, 

narodowymi, religijnymi, etycznymi [...];   wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne 

konteksty [...].  Zna lektury obowiązkowe; tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy 

gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami; rozumie rolę akapitów jako 

spójnych całości myślowych w tworzeniu wypowiedzi pisemnych;  
 



JĘZYK POLSKI 

Liczba uczniów, którzy nie podjęli się wykonania zadań: 

 

      Zad. 17                    11 uczniów (8a),  
  15 uczniów (8b),  
  11 uczniów (8c) 

                      t.j. 37 ucz. / 73   (50,68% ogółu piszących) 

   

     Zad. 22    5 uczniów, w tym 1 uczeń nie na temat (8a),  
  5 uczniów (8b),  

                                         3 uczniów (8c) 

                     tj. 13 ucz. / 73 ( ok. 2% ogółu piszących) = strata 260 pkt / 1460 pkt (ok. 18 %) 

 



Działania naprawcze: 

 szczegółowo omówiono na lekcji zadania, które wystąpiły na 
egzaminie;  

 zadania, które sprawiały uczniom trudność ponownie zostały 
wykonane na zajęciach; 

 przy każdej okazji doskonali się formy krótkiej odpowiedzi; 
 na zajęciach dodatkowych sukcesywnie szczegółowo przypominamy 

lektury obowiązkowe; 
 zwiększono ilość prac literackich; 
 uczniowie na bieżąco doskonalą umiejętność redagowania tekstu 

własnego; 
 

JĘZYK POLSKI 



MATEMATYKA  

matematyka - max. 30 pkt 

  
wynik najwyższy wynik najniższy wynik średni łatwość % 

A 15 1 6,21 0,21 20,70% 

B 18 1 8,48 0,28 28,27% 

C 18 2 7,86 0,26 26,20% 

szkoła 18 1 7,54 0,25 25,13% 



Zadania, które wypadły najlepiej (łatwość nie mniejsza niż 0,8 i wyżej) 

nie było takich zadań ! – klasa A i C 

przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości  – 63% - klasa B 

Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w  pamięci lub w działaniach 

trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach 

praktycznych.  

Przedstawia część wielkości jako procent  tej wielkości  – 59% - klasa B 

 

MATEMATYKA 



a) Zadania, które wypadły najsłabiej (łatwość poniżej 0,5) 

Numery zadań: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 

Dotyczyły one: 

 działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, 

 pierwiastków - obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu dwóch liczb, wyłączanie liczby przed 

znak pierwiastka i włączanie liczby pod znak pierwiastka, 

 obliczeń procentowych - przedstawianie części wielkości jako procentu tej wielkości, 

 obliczanie długości odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie 

współrzędnych, 

 korzystanie z własności prostych równoległych, w szczególności stosowanie równości kątów 

odpowiadających i naprzemianległych, 

 rozpoznawanie ostrosłupów […] w sytuacjach praktycznych i wskazywanie ich własności, 

MATEMATYKA 



a) Zadania, które wypadły najsłabiej (łatwość poniżej 0,5) c.d. 
 

 w sytuacji praktycznej obliczanie: drogi przy danej prędkości i danym czasie, prędkości przy 
danej drodze i danym czasie, czasu przy danej drodze i danej prędkości oraz stosowanie 
jednostek prędkości: km/h, m/s, 

 porównywanie liczby zapisanych w notacji wykładniczej, 
 obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa prostego, 
 stosowanie podziału proporcjonalnego, 
 obliczanie wartości potęg i pierwiastków z wartością bezwzględną, 
 zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa (bez twierdzenia 

odwrotnego), 
rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosowanie poznanej wiedzy 
z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabytych umiejętności rachunkowych 
 

MATEMATYKA 



Liczba uczniów, którzy nie podjęli rozwiązania zadań otwartych: 

 

2 uczniów z klasy 8 A , przy czym pozostali uczniowie podjęli próbę rozwiązania chociaż 

części zadań otwartych, lecz uzyskali z nich zero punktów.  

5 uczniów z klasy 8 C 
 

MATEMATYKA 



        
    Na egzaminie 10 i mniej punktów uzyskało: 
 
  23 uczniów (96 %) z klasy A 
  10 uczniów (57%) z klasy B 
  16 uczniów (75%) z klasy C 

MATEMATYKA 



 Przeprowadzenie z uczniami dogłębnej analizy pisanego testu – zwrócenie szczególnej uwagi na popełnione błędy. 
 Rozwiązywanie testów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty  na lekcjach matematyki oraz zajęciach 

dodatkowych – kole matematycznym. 
 Rozwiązywanie większej liczby  zadań na: 

 - obliczanie pola i obwodów trójkątów, czworokątów, sześciokątów, 
- obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa prostego, ostrosłupa (także w zadaniach osadzonych w 
kontekście praktycznym). 

 Powtórzenie i utrwalenie własności kątów przyległych, wierzchołkowych i naprzemianległych. 
 Powtórzenie i utrwalenie zagadnień dotyczących działań na potęgach i pierwiastkach oraz notacji wykładniczej i 

wartości bezwzględnej. 
 Na lekcjach ćwiczenie umiejętności dogłębnej analizy zadań tekstowych oraz budowania strategii ich rozwiązania. 
 Motywowanie uczniów do rozwiązywania zadań otwartych. 
 Praca nad umiejętnym gospodarowaniem czasem na egzaminie. 
 

MATEMATYKA – działania naprawcze 



język angielski - max. 60 pkt 

wynik najwyższy wynik najniższy wynik średni łatwość % 

A  56  10  27,61  0,46  46,02% 

B 48 11 31,37 0,52 52,28% 

C 50 6 23,95 0,39 39,92% 

szkoła 56 6 27,90 0,44 44,33% 



JĘZYK ANGIELSKI – WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OPANOWANE PRZEZ UCZNIÓW 

 Znajdowanie w tekście określonych informacji 
 Określanie kontekstu wypowiedzi 
 Udzielanie pozwolenia 
 Przekazywanie informacji i wyjaśnień 
 Wyrażanie zgody 
 Udzielanie rad 
 Wyrażanie swoich pragnień, uczuć i emocji 
 Wyrażanie odmowy spełnienia prośby 
 



JĘZYK ANGIELSKI – WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NAJSŁABIEJ OPANOWANE  
PRZEZ UCZNIÓW 

 Posługiwanie się podstawowym zasobem środków 
językowych 

 Znajdowanie w tekście określonych informacji 
 Przekazywanie w języku polskim informacji 

sformułowanych w języku angielskim 
 Znajdowanie w wypowiedzi określone informacje 
 Opowiadanie na pytania – przedstawianie planów na 

przyszłość 
 Uzyskiwanie informacji i wyjaśnień 
 Wyrażanie próśb  



JĘZYK ANGIELSKI – PROPONOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

 Motywować uczniów do bardziej systematycznej  nauki 

 Ćwiczyć rozumienie tekstów czytanych 

 Egzekwować znajomość słownictwa, gramatyki, ortografii 

 Utrwalać znajomość środków językowych 

 Ćwiczyć  możliwe reakcje w różnorodnych sytuacjach 

komunikacyjnych 

 Zachęcać uczniów z dysleksją (głęboką) do tworzenia 

wypowiedzi pisemnej (4 uczniów nie podjęło próby 

napisania maila) 

 Rozwiązywać więcej zadań otwartych 
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