
Zmiana wymagań 

– i co dalej?

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY



PREZENT POD CHOINKĘ



PREZENT NA NOWY ROK



NAJWAŻNIEJSZY DOKUMENT!



WYMAGANIA A PODSTAWA PROGRAMOWA ?



EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – KLUCZOWE ZMIANY



POZIOM A2 W SKALI ESOKJ



JAK EGZAMIN GIMNAZJALNY…?

JĘZYK, NIE UMIEJĘTNOŚCI!!!



SŁOWNICTWO

1) człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia 

i emocje, umiejętności i zainteresowania);

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, 

życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu);

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy 

spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne);

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i 

zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, 

wycieczki, zwiedzanie);

9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);

11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);

12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i 

technologii informacyjno-komunikacyjnych);

13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska 

naturalnego);

14) życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne).



GRAMATYKA - PRZYKŁADY

• Zaimki wzajemne, np. each other

• Czas Past Perfect

• Pytania pośrednie, np. He wants to know if

I like him, Can you tell me where he is staying? 

• Zdania warunkowe typ II, np. If I had a lot of money, 

I would buy a big house.



GRAMATYKA 



ZMIANY W STRUKTURACH LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH

ZAKRES ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH - SZANSA NA WIĘCEJ PUNKTÓW



ZADANIA

• Mniej zadań otwartych: rozumienie ze słuchu, 

znajomość funkcji językowych, znajomość środków 

językowych

• Mniej zadań zamkniętych: rozumienie tekstów 

pisanych i znajomość środków językowych

• Maksymalnie 55 punktów



ZADANIA



ZADANIA DO MODYFIKACJI



ROZUMIENIE ZE SŁUCHU



ROZUMIENIE ZE SŁUCHU



ROZUMIENIE ZE SŁUCHU



ZADANIA DO REDUKCJI…?



ZADANIA DO REDUKCJI…?



WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - SŁUCHANIE

II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty,

ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

1) reaguje na polecenia;

2) określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;

3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;

4) określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);

5) znajduje w wypowiedzi określone informacje;

6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.



WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - CZYTANIE

III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe,

napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe

z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach,

teksty literackie):

1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;

2) określa intencje nadawcy/autora tekstu;

3) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas,

miejsce, sytuację);

4) znajduje w tekście określone informacje;

5) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu;

6) układa informacje w określonym porządku;

7) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu.



WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - CZYTANIE



WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - PISANIE

IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne 

(np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówkę, e-mail, 

historyjkę, list prywatny, wpis na blogu):

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;

2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości 

i teraźniejszości;

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;

4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;

5) opisuje upodobania;

6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;

7) wyraża uczucia i emocje;

8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.



WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - REAGOWANIE

V. Uczeń reaguje w typowych sytuacjach :

1) przedstawia siebie i inne osoby; 

2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np. podczas rozmowy 

na czacie); podtrzymuje rozmowę̨ w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, 

powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia sie ̨, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź);

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ankietę);

4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;

5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych 

osób;

6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje;

7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;

8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje w sytuacjach 

życia codziennego;

9) prosi o radę i udziela rady;

10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;

12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;

13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę);

14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe.



Zmiana wymagań 

– a co na lekcjach...?

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY



A CO NA LEKCJACH…?

TRYB ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO –

PRIORYTETY

NOWE WYMAGANIA –

TE SAME UMIEJĘTNOŚCI 

KLUCZOWE



A CO NA LEKCJACH…?

TRYB ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO –

PRIORYTETY



PRIORYTETY LEKSYKALNE



PRIORYTETY LEKSYKALNE

1) człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i 

emocje, umiejętności i zainteresowania);

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, 

życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu);

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy 

spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne);

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i 

zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, 

wycieczki, zwiedzanie);

9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);

11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);

12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i 

technologii informacyjno-komunikacyjnych);

13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska 

naturalnego);

14) życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne).



PRIORYTETY LEKSYKALNE



PRIORYTETY LEKSYKALNE



A CO NA LEKCJACH…?

TRYB ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO –

PRIORYTETY



GRAMATYKA KUMULATYWNIE



GRAMATYKA KUMULATYWNIE

‘TO BE’
‘HAVE GOT’

‘PERSONAL PRONOUNS’



FUNKCJE JĘZYKOWE



FUNKCJE JĘZYKOWE

V. Uczeń reaguje w typowych sytuacjach :

1) przedstawia siebie i inne osoby; 

2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np. podczas rozmowy na czacie);

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ankietę);

4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;

5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób;

6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje;

7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;

8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje 

w sytuacjach życia codziennego;

9) prosi o radę i udziela rady;

10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;

12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;

13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę);

14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe.



A CO NA LEKCJACH…?

NOWE WYMAGANIA –
TE SAME UMIEJĘTNOŚCI 

KLUCZOWE



KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI „PO STAREMU”

Repetytorium Ósmoklasisty część 1, str. 66-67



KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI „PO STAREMU”

Repetytorium Ósmoklasisty część 1, Zeszyt Ćwiczeń, str. 10-11



I co dalej ...?



SERWIS O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

• Oficjalne dokumenty CKE

• Informacje o programie wsparcia

• Materiały wspierające przygotowanie 
do egzaminu

• Nagrania szkoleń



PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

Egzamin dostosowany do 
nowych wymogów MEN!

Zestaw materiałów obejmuje: 
• arkusz egzaminacyjny
• klucz odpowiedzi 
• nagrania audio oraz skrypt.



DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU!

Ponad 10 000 nauczycieli!

• informacje o zmianach 
w egzaminie w 2021

• ciekawe pomysły do 
wykorzystania na lekcjach

• przydatne materiały 
dodatkowe

Dołącz na www.facebook.com/groups/egzamin8




