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Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbył się 16 czerwca 2020r.

Rozpoczął się o godzinie 9.00 i trwał 120 minut.



Arkusz standardowy zawierał 22 zadania. Maksymalnie można 
było zdobyć 50 punktów, w tym 14 punktów (28 %) za zadania 
zamknięte, 16 punktów za zadania krótkiej odpowiedzi (32%) i 20 
punktów za zadanie rozszerzonej odpowiedzi (40%). 

Wśród zadań zamkniętych były zadania wyboru wielokrotnego, w 

których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi, a także zadania, 

które miały inną formę, np. typu prawda – fałsz oraz na dobieranie.

Zadania otwarte wymagały od ucznia znajomości wybranych lektur 

obowiązkowych, wyrażenia opinii na podany w zadaniu temat , interpretacji 

tekstu kultury – projektu torby inspirowanej twórczością Henryka 

Sienkiewicza oraz napisania ogłoszenia.

W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów o 

rozszerzonej odpowiedzi: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym –

przemówienie albo wypowiedź o charakterze twórczym – opowiadanie



Zadania w arkuszu sprawdzały poziom, w jakim stopniu 
ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe 
określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
dla II etapu edukacyjnego :

Poszczególne zadania w arkuszu egzaminacyjnym 

mogły również odnieść się do wymagań 

przypisanych do wcześniejszych etapów 

edukacyjnych, w tym podstawy programowej z 2012 

roku dla I i II etapu edukacyjnego.



Średnie wyniki wyrażone procentowo

Szkoła w Rząśni

26 uczniów

Powiat

420 uczniów

Województwo 

20.707 uczniów

Kraj

55 % 55 % 58 % 59 %



 Wynik w szkole jest taki sam jak średni wynik w powiecie.

 W porównaniu do średnich wyników : wojewódzkiego i krajowego 

jest niewiele niższy; wojewódzkiego tylko 3 punkty procentowe, a  

krajowego 4 .



Wyniki uzyskane przez uczniów naszej szkoły z wynikami w powiecie, 
województwie i kraju wyrażone w procentach
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Średni wynik punktowy uzyskany przez uczniów szkoły to 27,5 pkt,

 Najwyższe wyniki uczniów:

 38 pkt  ( 76 %)  - 1 uczeń

 37 pkt  ( 74 %)  - 2 uczniów

 36 pkt  ( 72 %)  - 2 uczniów

o Najniższy wynik :

 4 pkt  ( 8%)      - 1 uczeń

 7 pkt ( 14%)    - 1 uczeń

Rozpiętość między najwyższym a najniższym wynikiem wynosi 34 pkt.



Wartość wskaźnika łatwości zadań

Zadania Poziom łatwości Ilość zadań Numery zadań

Bardzo trudne 0,00 – 0,19 2 2, 18, 

Trudne 0,20 – 0,49 4 1, 10, 21, 22

Umiarkowanie trudne 0,50 – 0,69 8 5, 6, 7, 9, 11, 16, 19, 20

Łatwe 0,70 – 0,89 7 3, 8, 12, 13, 14, 15, 17

Bardzo łatwe 0,90 – 1,00 1 4



Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie 

z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu 

kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji.

 Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnią 
55% na  59% punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie dobrze poradzili 
sobie z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały odbiór tekstów kultury i 
wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji. 

 Łatwe dla uczniów okazało się zadanie 14., które nawiązywało do tekstu 
Małgorzaty Smoczyńskiej Życie z pasją .

 Zadanie 14.(0–1) Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest 
prawdziwe, albo F –jeśli jest fałszywe.  

Z tekstu wynika, że aby realizować swoje pasje, trzeba brać pod uwagę opinię otoczenia.    P    F
Z tekstu wynika, że realizowanie pasji wymaga dużych nakładów finansowych. P    F

 Zadanie sprawdzało, czy uczniowie opanowali umiejętność wyszukiwania w tekście 
potrzebnych informacji. Aby poprawnie rozwiązać zadanie, należało sprawdzić, czy 
wymienione w zadaniu czynniki ( opinia otoczenia, nakłady finansowe) autorka uważa 
za istotne przy realizacji pasji. Zadanie poprawnie rozwiązało 85 % uczniów. 



Największe trudności ósmoklasistom sprawiło zadanie 18., które składało się z 

dwóch części. Zadanie dotyczyło zagadnień z zakresu kształcenia językowego. 

 Zadanie 18. (0–2) 18.1.Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz 

odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D

 W wypowiedzeniu Stąd efektem oddawania się pasji jest poczucie naładowania 
akumulatorów podkreślony wyraz to rzeczownik, pełniący funkcję: 

 A -w bierniku , B – w dopełniaczu, C – w przydawce, D- dopełnienia  

 Aby poprawnie wykonać zdanie w części pierwszej, należało wykazać się znajomością 
zagadnień z gramatyki języka polskiego, a w szczególności wiedzą na temat odmiany 
rzeczownika i jego funkcji w zdaniu. Zadanie wymagało od ucznia umiejętności odmiany 
rzeczownika przez przypadki, jak również wiedzy na temat tego, co to jest przydawka, na 
jakie pytania odpowiada i jakimi częściami mowy może być wyrażona( najczęściej 
przymiotnikiem, ale też liczebnikiem, rzeczownikiem, zaimkiem, wyrażeniem 
przyimkowym). Uczniowie poradzili sobie z określeniem przypadka (ok. 70% zdających 
wskazało dopełniacz), trudność sprawiło im natomiast określenie funkcji rzeczownika w 
zdaniu. Uczniowie w większości wskazywali na dopełnienie, gdyż ta część zdania jest 
najczęściej wyrażona rzeczownikiem i odpowiada na pytania przypadków. Pomijali przy 
tym informację, że dopełnienie jest częścią zdania określającą czasownik. Ponieważ wyraz 
„akumulatorów” był określeniem rzeczownika „naładowania”, jako poprawną odpowiedź 
należało wybrać przydawkę. Zadanie 18.1. poprawnie rozwiązało 7,69% uczniów .



 Druga część zadania wymagała od ucznia wiedzy na temat typów orzeczenia –
uczeń musiał rozpoznać typ orzeczenia w zdaniu: „Stąd efektem 
oddawania się pasji jest poczucie naładowania akumulatorów”,
a następnie wybrać wypowiedzenie, w którym pojawia się taki sam typ 
orzeczenia. Aby poprawnie rozwiązać to zadanie, uczeń musiał wykazać się 
wiedzą na temat orzeczenia, a w szczególności orzeczenia imiennego (składa 
się ono z łącznika –najczęściej są nim czasowniki: „być”, „stać się”, „zostać”–
oraz orzecznika, którym jest najczęściej rzeczownik lub przymiotnik). 
Znajomość tych zagadnień gramatycznych pozwalała na wybór prawidłowej 
odpowiedzi, czyli zdania: „Dzięki pasji stajemy się też ciekawszym
człowiekiem dla innych”. Zadanie poprawnie rozwiązało 2 uczniów. 



Średnie wyników uzyskane przez ósmoklasistów w powiecie pajęczańskim w 
poszczególnych gminach z języka polskiego.

Gminy %

Działoszyn 58 %

Kiełczygłów 44 %

Nowa Brzeźnica 61 %

Pajęczno 56 %

Rząśnia 56 %

Siemkowice 51 %

Strzelce Wielkie 51 %

Sulmierzyce 57 %



Średnie wyników uzyskane przez ósmoklasistów na tle powiatu 
pajęczańskiego z języka polskiego w poszczególnych gminach
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KOMENTARZ Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO

 Uczniowie nieźle poradzili sobie z zadaniami 
sprawdzającymi umiejętność wyszukiwania w tekście 
informacji, zwłaszcza jeżeli były one podane wprost i 
odnosiły się do jednego utworu. 

 Nie mieli też większych problemów z odczytaniem 
intencji nadawców wypowiedzi ani z przekształceniami 
semantycznymi i leksykalnymi.

 Również zadania z zakresu świadomości językowej 
okazały się dla większości zdających łatwe 

 Zdecydowanie trudniejsze okazały się dla uczniów 
zadania wymagające wykonania na tekście operacji 
bardziej złożonych, takich jak, np. znalezienie informacji 
rozproszonych 

 Uczniowie mieli również kłopoty ze sformułowaniem w 
zadaniu otwartym wniosków.

 Największy problem mieli z zadaniami z kształcenia 
językowego, a konkretnie z częściami mowy i zdania.



Wnioski do dalszej pracy

Analiza wyników egzaminu z zakresu jęz. polskiego dostarczyła wiele 
cennych wskazówek, które powinny zostać wykorzystane w procesie 
dydaktycznym.

 Wskazane jest systematyczne przeprowadzenie badań poziomu rozumienia 
czytanego tekstu, ponieważ standardy wymagań egzaminacyjnych kładą 
szczególny nacisk na sprawdzanie opanowania tej umiejętności (tutaj musi 
być współpraca- nauczyciel - uczeń - rodzic),

 doskonalić umiejętność redagowania dłuższych form wypowiedzi 
pisemnych oraz ustnych o zróżnicowanych funkcjach komunikacyjnych;

 stosować pisemne ćwiczenia testowe doskonalące technikę czytania ze 
zrozumieniem, zarówno dla tekstów beletrystycznych jak i informacyjnych;

 wykształcić potrzebę dbałości o poprawność i piękno języka ojczystego;

 zachęcić uczniów do czytania , z szczególnym uwzględnieniem lektur,



 kształtować umiejętność dostrzegania i analizowania kontekstów 
niezbędnych do interpretacji tekstów kultury, zwłaszcza tych, które 
wymagają posłużenia się podstawową wiedzą pozalekcyjną,

 zwrócić uwagę na dokładne czytanie poleceń w zadaniach,

 ćwiczyć umiejętność znalezienia informacji rozproszonych,

 ćwiczyć czytanie różnych tekstów na poziomie dosłownym, przenośnym i 
symbolicznym,

 dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe,

 ćwiczyć rozpoznawanie środków artystycznych służących określonej funkcji 
w utworze literackim,

 kształtować umiejętność pisania pod względem leksykalnym, 
frazeologicznym, składniowym oraz ortograficznym i interpunkcyjnym,

 większą uwagę skupić na kształcenie językowe, ze szczególnym 
uwzględnieniem części zdań i mowy.


