
Temat: Rozwiązujemy test ósmoklasisty . Utrwalenie wybranych zagadnieo z teorii literatury, nauki o 

języku, ortografii. /3h/. 

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-

egzaminacyjne/2019/jezyk_polski/Arkusz_OPOP-100-1904.pdf 

 

!. Pracujemy z testem, przypominamy pojawiające się w nim zagadnienia. 

!  Zadania 1 – 11 odnoszą  się do pierwszego tekstu źródłowego, fragmentu „Małego Księcia”. 

!  Zadania 1 – 4 sprawdzają waszą umiejętnośd czytania ze zrozumieniem. Trzeba kilkakrotnie 

przeczytad fragment „Małego Księcia”, by odpowiedzied na pytania. 

 

!  Zadanie 5.1 wymaga przypomnienia sobie treści „Małego Księcia”, wyjaśnienia stwierdzenia, że w 

życiu powinniśmy kierowad się uczuciami, emocjami, odruchami serca, empatią, wrażliwością. 

!  Zadanie 5.2 wymaga znajomości  podanych na początku testu lektur. Bohaterem, który zrozumiał 

potrzebę i słusznośd kierowania się odruchami serca, pomagania, okazywania życzliwości był 

np. E. Scrooge  /”Opowieśd wigilijna”/; zrozumiały to duchy z II cz. „Dziadów” A. Mickiewicza/ duch 

złego pana, duch pasterki Zosi/; o żalu, cierpieniu, potrzebie okazywania swych uczud pisał w 

„Trenach „ J. Kochanowski. 

 

!  Zadanie 6 wymaga znajomości treści „Małego Księcia”: 

- Bankier: reprezentuje ludzi, dla których największą wartością są dobra materialne, 

-  Król: reprezentuje ludzi, którzy nade wszystko cenią sobie władzę; dla których wszystkie działania 

zmierzają do podporządkowania sobie innych, 

-  Mały Książę -  uczy się nazywad, okazywad uczucia, one są dla niego najważniejsze i stanowią o 

sensie życia. 

 

!  Zadanie 7, 8 wymaga znajomości zakresu znaczeniowego wyrazów, wyrazów bliskoznacznych 

/ wyrazów o podobnym znaczeniu, lecz innym brzmieniu/. 

 

!  Zadanie 9 / znajomośd zasad interpunkcji/ 

A -  w tym wypowiedzeniu bł. Interpunkcyjny / każde zdanie składowe zawierające orzeczenie 

wyrażone czasownikiem musi byd oddzielone przecinkiem/, 

B - przed „i”, „albo”, „lub”, „bądź”,  nie stawiamy przecinka, 

C -  przecinkiem oddzielamy wtrącenia, 

D – przed „ale”, „więc”, „zatem”, „toteż” stawiamy przecinek. 

 

!  Zadanie 10 / znajomośd  ortografii/ 

- piszemy „ó”, gdy wymienia się na „o”, „a”, „e” 

sposób bo sposoby /ó: o/ 

dwóch bo dwoje /ó : o/ 

 

!  Zadanie 11 /redagowanie zaproszenia/: W każdym zaproszeniu musicie zawrzed informacje, 

odpowiedzi na pytania: 

- kto zaprasza, 

- kogo zaprasza, 
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- w jakim celu zaprasza, po co, 

- gdzie zaprasza, 

- kiedy zaprasza, 

- zachęta do przyjęcia zaproszenia. 

 

!  Zadania 12 - 17 to praca z kolejnym tekstem źródłowym, „Początek kina”. Przeczytajcie go co 

najmniej dwukrotnie. 

!  Zadania 12 - 14 to czytanie ze zrozumieniem – pytania do tekstu. /zad. 14 – komentarz, czyli 

omówienie/. 

 

!  Zadanie 16 wymaga przypomnienia sobie treści „Kamieni na szaniec”, m. in. akcji sabotażowych i 

dywersyjnych: 

- aby zniechęcid Polaków do odwiedzania kin, oglądania niemieckich filmów propagandowych, 

gazowano kina, na murach wypisywano hasła „tylko świnie siedzą w kinie”. 

!  Zadanie 17 sprawdza rozumienie słów, wyrazów. 

!  Zadanie 18 wymaga znajomości pojęd:  

 - subiektywny /indywidualny, własny, osobisty/ 

-  czasowników w 1 os. l. mn./my: robimy, czytamy, uczymy się…/ 

!  Zadanie 19 wymaga znajomości form czasownika zwanych imiesłowami: 

- imiesłowy przymiotnikowe: czynne/ zakooczone na -ący,- ąca, -ące/, np. czytający, piszący mówiąca 

 - imiesłowy przymiotnikowe: bierne /zakooczone na -  ny, -ony, - ty/, np. zrobiony, umyty 

 - imiesłów przysłówkowy współczesny / zakooczony na  - ąc/, np. czytając, pisząc, mówiąc 

 - imiesłów przysłówkowy uprzedni / zakooczony na  -  wszy,-  łszy/, np. umywszy, wytarłszy 

 

!  Zadanie 20 wymaga znajomości zagadnieo ze słowotwórstwa: 

- wyraz podstawowy: wynaleźd 

- wyraz pochodny: wynalazca / ktoś, kto  coś wynalazł/; wykonawca czynności 

 - formant/ cząstka za pomocą której utworzono wyraz pochodny od wyrazu podstawowego/ 

-  formant: - ca,  

 

!  Zadanie 21 wymaga znajomości treści lektury „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego 

/ prześladowanie młodzieży polskiej przez zaborcę, Rosjan, główny bohater Marcin Borowski/; 

 - elementy plakatu nawiązujące do problematyki powieści: pióra w barwach narodowych/walka 

młodzieży o polskośd/, tytuł w języku rosyjskim /prześladowanie młodzieży przez Rosjan/. 

 

 

 

 

 

 


