
JĘZYK ANGIELSKI 

Egzamin ósmoklasisty z j. obcego nowożytnego sprawdza, w jakim stopniu uczeń opanował 

wymagania (ogólne i szczegółowe), określone w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych: klasy I- VIII (wersja II.1 podstawy 

programowej). 

Arkusz obejmuje zadania otwarte i zamknięte. Zadania zamknięte to w szczególności 

zadania – wybór wielokrotny, zadania typu prawda – fałsz oraz zadania na dobieranie. 

Zadania otwarte to takie, gdzie uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź: uzupełnianie luk, 

odpowiedź na pytania, tworzenie dłuższej wypowiedzi pisemnej. Zadania otwarte 

występują w każdej z 5 części egzaminu. 

Egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut (Czas trwania egzaminu może zostać 

wydłużony w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szczegóły są 

określane w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie 

szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 

Ósmoklasisty w danym roku szkolnym ). Egzamin obejmuje 45-55 zadań ujętych w 12-15 

wiązek (w rozumieniu informatora ósmoklasisty pod pojęciem ‘wiązki’ rozumiemy klasyczne 

‘zadanie’, natomiast pod pojęciem ‘zadania’ – dany podpunkt z zadania). 

 

Egzamin odbędzie się 17 kwietnia 2019r. (środa) o godz. 9:00.  

 

Zakres środków leksykalnych określa podstawa programowa (wersja II.1): I.1. – I.14, 

natomiast zakres struktur gramatycznych wykazany jest w informatorze ósmoklasisty. 

 

Arkusz egzaminacyjny 

 

Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części: 

 

1. Rozumienie ze słuchu 

2. Znajomość funkcji językowych 

3. Rozumienie tekstów pisanych 

4. Znajomość środków językowych 

5. Wypowiedź pisemna. 

 

 

Ad. 1 Rozumienie ze słuchu 

 

- podstawę zadań stanowią krótkie teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej, 

- instrukcje do zadań są nagrane w języku polskim, 

- nagranie uwzględniają czas na wykonanie, 

- część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym, 

- typy zadań: zamknięte – wybór wielokrotny, dobieranie, otwarte – zadania z luką/lukami, 

odpowiedzi na pytania, 

- liczba zadań: 12–14 (3–4 wiązki, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi), 

- ta część egzaminu trwa ok. 20-25 minut (w zależności od ilości zadań) 

- udział w wyniku sumarycznym: ok. 20-25%. 



Ad. 2 Znajomość funkcji językowych 

 

- zadania oparte są na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym zamieszczonym 

w arkuszu egzaminacyjnym, 

- podstawę części zadań sprawdzających wiedzę z zakresu znajomości funkcji językowych 

mogą stanowić wysłuchane krótkie wypowiedzi, odtwarzane dwukrotnie z płyty CD, wraz z 

instrukcjami w języku polskim (np. dobierz właściwą reakcję do usłyszanych wypowiedzi), 

- typy zadań: zamknięte – wybór wielokrotny, dobieranie, otwarte – zadania z luką/lukami,  

- liczba zadań: 10–12 (3–4 wiązki, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi), 

- udział w wyniku sumarycznym: ok. 15-20%. 

 

Ad. 3 Rozumienie tekstów pisanych 

 

- zadania oparte są na tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym, 

- część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym, 

- typy zadań: zamknięte – wybór wielokrotny, dobieranie, otwarte – zadania z luką/lukami, 

odpowiedzi na pytania, 

- liczba zadań: 12–16 (3–4 wiązki, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi), 

- udział w wyniku sumarycznym: ok. 25-30%. 

 

Ad. 4 Znajomość środków językowych 

 

- zadania leksykalno – gramatyczne oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich 

tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym, 

- część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym, 

- typy zadań: zamknięte – wybór wielokrotny, dobieranie, otwarte – zadania z luką/lukami, 

parafraza zdań (transformacje), tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie 

fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych, 

- liczba zadań: 10–12 (3–4 wiązki, w tym przynajmniej 1 wiązkaz zadaniami otwartymi), 

- udział w wyniku sumarycznym: ok. 15-20%. 

 

Ad. 5 Wypowiedź pisemna. 

 

- zadanie polega na napisaniu krótkiego tekstu informacyjnego: e-mail n otatka, ogłoszenie, 

zaproszenie, wiadomość, wpis na blogu, 

- polecenie podane jest w języku polskim, 

- w poleceniu podane są trzy podpunkty, do których uczeń powinien się odnieść, i które 

powinien rozwinąć (np. podpunkt: opisz swój nowy dom  Mój nowy dom jest bardzo duży 

(uczeń tylko odniósł się do podpunktu)  Mój nowy dom jest bardzo duży i posiada dwa 

balkony (uczeń odniósł się do podpunktu i go rozwinął), 

- początek wypowiedzi jest podany -> uczeń ma KONTYNUOWAĆ wypowiedź (nie 

zaczynamy wypowiedzi od początku!), 

- praca pisemna powinna zawierać od 50-120 wyrazów. Ważne jest, by praca miała nie mnie 

niż 40 wyrazów – jeśli tak się stanie, uczeń może za zadania otrzymać maksymalnie 4 

punkty (o ile odniesie się do każdego z trzech podpunktów określonych w poleceniu, co w 

praktyce przy tak małej ilości słów nie jest możliwe). 

- udział w wyniku sumarycznym: 20% (uczeń za wypowiedź otrzymać może maksymalnie 10 

punktów). 



Zasady oceniania 

 

1. Zadania zamknięte 

 

Zadania zamknięte oceniane są w następującej skali: 

0 pkt. – brak odpowiedzi lub odpowiedź niepoprawna, 

1 pkt – odpowiedź poprawna 

 

2. Zadania otwarte: 

 

- Zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych: wymagana jest pełna 

poprawność ortograficzna i gramatyczna, 

 

- Zadania otwarte sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz 

znajomość funkcji językowych: odpowiedź powinna być komunikatywna dla odbiorcy, zgodna 

z poleceniem, i wskazywać, iż odbiorca zrozumiał tekst. 

W odpowiedziach do zadań otwartych sprawdzających rozumienie ze słuchu oraz 

rozumienie tekstów pisanych kluczowe jest przekazanie komunikatu. Błędy językowe oraz 

ortograficzne są dopuszczalne, o ile odpowiedź ucznia w sposób jednoznaczny wskazuje, 

że zrozumiał on tekst. 

W przypadku zadań sprawdzających znajomość funkcji językowych równie istotna jak 

komunikatywność odpowiedzi jest jej poprawność. Odpowiedzi zawierające poważne 

błędy językowe i/lub ortograficzne nie są akceptowane.  

 

- Zadania otwarte sprawdzające tworzenie wypowiedzi pisemnej 

Wypowiedź pisemna oceniana jest w następujących kryteriach: treść (0-4 pkt), spójność i 

logika wypowiedzi (0-2 pkt), zakres środków językowych (0-2 pkt), poprawność środków 

językowych (0-2 pkt). Szczegółowy sposób oceniania prac pisemnych określa informator. 

 

Uwagi ogólne: 

Uczniowie powinni bardzo dokładnie zapoznać się z poleceniami do danego zadania – 

ostatnie zdanie w danym poleceniu określa język, w jakim uczeń ma podać swoją 

odpowiedź. 

Wszystkie istotne informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty w zakresie języka 

angielskiego znajdziecie Państwo w informatorze o egzaminie ósmoklasisty. 

Informator zawiera, między innymi, przykładowe zadania egzaminacyjne oraz szczegółowe 

sposoby ich oceniania.  

Polecane strony internetowe: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ 

Zachęcam uczniów do korzystania z aplikacji quizlet w celu ćwiczenia i utrwalania 

słownictwa w zakresie 14 obszarów leksykalnych: 

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/repetytorium-osmoklasisty/sets . Zabawę z 

quizletem rozpoczyna sekcja  fiszki - gdzie wprowadzane są słówka wraz z ich tłumaczeniem 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/repetytorium-osmoklasisty/sets


(zgodnie z listami słówek dostępnymi na końcu każdego działu w podręczniku). Sekcja ucz 

się , pisanie oraz ćwiczenie pisowni powalają na utrwalenie zwrotów / słówek. Na końcu 

sekcja gier. Aby skorzystać z serwisu, uczniowie nie muszą  być zarejestrowanym 

użytkownikiem serwisu. 

 

Good luck 

 

Opracowała: 

Karolina Szafranek 

nauczyciel j. angielskiego w SP 40 w Lublinie 

 

 

 

 

 


