
poradnik dla rodziców

Język polski
Kursy egzaminacyjne dla ósmoklasistów



Drogi Rodzicu!
Egzamin ósmoklasisty to pierwszy, ważny egzamin 
nie tylko dla Twojego dziecka, ale również dla Ciebie. 

Z naszego poradnika dowiesz się m.in., jak wygląda sam egzamin, jakie nowości na egzaminie w 2022 r. czekają 
Twoje dziecko i jaki zakres materiału będzie od niego wymagany. Dodatkowo podpowiemy Ci, jak możesz 
pomóc swojemu dziecku w przygotowaniu planu nauki oraz jak zminimalizować stres dziecka i swój, by podejść 
do kwietniowego egzaminu ze spokojem.

Przyjemnej lektury! 
Zespół ProfiLingua

Ogólne informacje na temat egzaminu ósmoklasisty

Jakie zmiany pojawią się w egzaminie w 2022 r.?

Jak wygląda arkusz egzaminacyjny z języka polskiego?

Jakie lektury obowiązkowe pojawią się na egzaminie?

Jak możesz wesprzeć swoje dziecko? - garść przydatnych wskazówek 
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Ogólne informacje na temat
egzaminu ósmoklasisty

Jakie zmiany czekają Twoje 
dziecko na egzaminie w 2022 r.?

Egzamin jest obowiązkowy – Twoje dziecko musi 
do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Jednakże nie 
ma on progu zaliczenia, czyli nie można go nie zdać. 
To jest bardzo dobra wiadomość, mając na uwadze 
stres, jaki towarzyszy ósmoklasistom przed i w trakcie 
egzaminu.

Wspomniany wyżej egzamin przeprowadzany jest 
zazwyczaj w kwietniu w formie pisemnej i trwa trzy dni. 
Pierwszego dnia odbywa się język polski, drugiego – 
matematyka, a trzeci dzień jest poświęcony na egzamin 
z języka obcego. 

Przy okazji egzaminu warto również pamiętać o tym, 
że w jego dniu na salę egzaminacyjną można wnieść 
wyłącznie długopis lub pióro z czarnym tuszem/
atramentem. Na egzaminie nie wolno korzystać 
z dodatkowych pomocy takich jak np. słownik. Istotnym 
jest również, by Twoje dziecko nie wzięło na egzamin 
telefonu komórkowego. Niedostosowanie się do tych 
zasad grozi wyproszeniem ucznia z sali egzaminacyjnej, 
co równoznaczne  jest z unieważnieniem egzaminu. 
Brzmi groźnie, ale takie są wymogi i warto to omówić 
ze swoim dzieckiem. Miłą informacją jest to, że 
na egzamin można wziąć ze sobą małą butelkę wody, 
do czego gorąco zachęcamy.

Zanim opowiemy Tobie drogi Rodzicu o zmianach 
w egzaminie z języka polskiego w 2022 roku warto 
nadmienić, że czas trwania egzaminu z języka 
polskiego nie ulega zmianie i będzie trwał 120 minut. 
Czas ten może zostać wydłużony w przypadku 
uczniów, korzystających z dostosowania warunków 
przeprowadzania egzaminu.

Pierwszą ważną zmianą jest to, że w arkuszu 
egzaminacyjnym będzie mniej zadań niż w latach 
ubiegłych. Dodatkowo zmniejsza się liczba zadań 
otwartych.

Drugą istotną zmianą wprowadzona przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki jest to, że uczeń będzie mógł wybrać 
temat wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo 
opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł się 
odnieść do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej 
warunki tematu.

Na początek warto podkreślić, że egzamin ósmoklasisty pełni 
dwie funkcje. Po pierwsze: określa poziom wykształcenia ogólnego 
Twojego dziecka w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych. 
Po drugie: zastępuje egzaminy wstępne do szkół ponadpodstawowych.

https://www.profi-lingua.pl/kursy-jezykowe/polski/egzamin8
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-zewnetrznych-w-latach-2021-2023
https://cke.gov.pl/


Jak wygląda arkusz 
egzaminacyjny z języka polskiego?
Jak już wyżej wspominaliśmy, egzamin ósmoklasisty z języka 
polskiego będzie trwał 120 minut, a arkusz będzie się składał
z dwóch części.

Pierwsza część będzie zawierać zadania 
zorganizowane wokół dwóch tekstów zamieszczonych 
w arkuszu: tekstu literackiego (poezji, epiki albo 
dramatu) oraz tekstu nieliterackiego (naukowego, 
popularnonaukowego albo publicystycznego). Wśród 
zadań w tej części arkusza mogą pojawić się również 
zadania zawierające fragmenty innych tekstów 
literackich i nieliterackich, teksty ikoniczne (plakat, 
reprodukcja obrazu), przysłowia, powiedzenia oraz/lub 
zadania samodzielne nieodnoszące się do wcześniej 
wymienionych tekstów.

W drugiej części arkusza znajdą się propozycje dwóch 
tematów wypracowań, z których Twoje dziecko będzie 
mogło wybrać jeden temat - opowiadanie lub rozprawka, 
artykuł czy przemówienie. Uwaga! Tekst nie może być 
krótszy niż 200 słów!

Każdy temat będzie wymagał odwołania się 
do obowiązkowej lektury szkolnej oraz/lub do utworu 
dowolnie wybranego przez ucznia.



Jakie lektury obowiązkowe pojawią 
się na egzaminie ósmoklasisty 
z języka polskiego?
Lektury obowiązkowe to bardzo ważny składnik egzaminu 
ósmoklasisty z języka polskiego. Warto wiedzieć jakie lektury
należałoby odświeżyć przed właściwym dniem egzaminu.

Już w latach 2019-2021 na egzaminie pojawiały się pytania dotyczące 
lektur obowiązkowych dla klas 7-8,  ale od roku 2022 ten zakres zostaje 
poszerzony o dodatkowe lektury obowiązkowe z wcześniejszych klas, 
czyl i  czwartej ,  piątej  oraz szóstej .Lista tych dodatkowych lektur 
znajduje się poniżej :

Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o: 
Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce 

Biblia: 
stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o talentach, 
o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie 

Wybrane podania i legendy polskie, w tym o: 
Lechu, o Piaście, o Kraku i o Wandzie 

Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: 
Charles Perrault, Kopciuszek, Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce.

Jan Brzechwa 
Akademia Pana Kleksa

Janusz Christa 
Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks)

René Goscinny, Jean-Jacques Sempé 
Mikołajek (wybór opowiadań) 

Rafał Kosik 
Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi 

Ignacy Krasicki 
wybrane Bajki 

Clive Staples Lewis 
Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara 
szafa 

Adam Mickiewicz 
Powrót taty, Pani Twardowska, Pan Tadeusz 
(fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, 
polowanie i koncert Wojskiego) 

Ferenc Molnár 
Chłopcy z Placu Broni 

Bolesław Prus 
Katarynka 

Juliusz Słowacki 
W pamiętniku Zofii Bobrówny 

John Ronald Reuel Tolkien 
Hobbit, czyli tam i z powrotem

Henryk Sienkiewicz 
W pustyni i w puszczy 

Józef Wybicki 
Mazurek Dąbrowskiego 

Pełny wykaz lektur obowiązkowych do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego znajduje się 
w informatorze egzaminacyjnym

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/


TRENUJ, TRENUJ, BO TRENING CZYNI MISTRZA
Zachęć swoje dziecko do rozwiązywania jak największej ilości zadań egzaminacyjnych, bo tylko 
wtedy da mu to pewność, że dobrze opanowało wymagany materiał. Pokaże mu to również, ile już 
wie, co jest bardzo ważne dla motywacji dziecka. Świadomość, ile materiału zostało opanowane, 
pomoże poradzić sobie z przedegzaminacyjnym stresem. Trenując, warto skorzystać z arkuszy 
egzaminacyjnych z lat ubiegłych, które zamieszczone są na stronach CKE, czyli Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej

SYSTEMATYCZNOŚĆ
Warto uzmysłowić swojemu dziecku jak ważna jest konsekwencja w trzymaniu się określonego 
wcześniej planu i jak istotna jest systematyczność i że nie warto z tego, rozpisanego wcześniej 
planu nauki, rezygnować nawet na chwilę. 

STRUKTURA EGZAMINU
Drogi Rodzicu, sam już pewnie nieraz przekonałeś się, że obawiamy się przede wszystkim tego, czego 
nie znamy. Dlatego warto sprawdzić, co Twoje dziecko wie na temat egzaminu. Czy wie, jaka jest 
jego struktura i czego od niego się wymaga? Wcześniej w naszym poradniku opisaliśmy tę strukturę. 
Skorzystaj z naszego opisu i porozmawiaj o tym ze swoim dzieckiem. Upewnij się, że wszystko wie.

ZAFUNDUJ SUKCES SWOJEMU DZIECKU
Zachęć swoje dziecko, by wróciło do zadań, które już dobrze zna bądź by rozwiązało te zadania 
z arkusza, które wydają mu się łatwe. Takie małe zwycięstwa wzmocnią jego wiarę w siebie i sprawią, 
że poczuje świeżą motywację i mobilizację do dalszej nauki.

UMIEJĘTNOŚĆ ODPUSZCZANIA
Zachęć swoje dziecko do tego, by na dzień przed egzaminem odpuściło sobie naukę i wyszło 
na spacer ze znajomymi lub zrobiło dla siebie coś miłego. Niech oderwie myśli. To bardzo pomaga! 
I najważniejsze: niech dobrze się wyśpi, bo wypoczęty mózg jest bardziej efektywny.

W dniu egzaminu przypomnij swojemu dziecku o tym, by wzięło kilka głębokich oddechów i zapewnij 
je, że wszystko będzie dobrze. Przecież doskonale się do tego przygotowało i to się nie może nie udać!
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Jak możesz wesprzeć 
swoje dziecko? - garść 
przydatnych wskazówek

DOBRY PLAN TO PODSTAWA SUKCESU
Kanadyjski pisarz i zarazem znany na całym świecie mówca zawodowy, Brian Tracy twierdzi, że 
każda minuta poświęcona na planowanie pozwala nam zaoszczędzić dziesięć minut pracy. Dlatego 
postaraj się znaleźć chwilę wolnego czasu, weź do ręki kalendarz i zaplanuj wraz ze swoim dzieckiem 
naukę dzień po dniu. Zapytaj swojego ósmoklasistę, co jest dla niego łatwe i w jakich aspektach 
języka polskiego czuje się pewnie, a które przysparzają mu trudności i wymagają więcej uwagi. 
Dodatkowo warto, żebyście wspólnie ustalili plan codziennych powtórek konkretnych zagadnień 
i następnie zakreślili te daty w kalendarzu. 

01.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/


Celem, jaki sobie wyznaczyliśmy w Prof ilingua, jest dostarczenie 
wiedzy każdemu uczniowi. Wiedzy, która pozwoli mu rozumieć 
współczesny świat, zbudować przyszłość dla siebie, swojej 
rodziny i społeczeństwa, w którym żyje oraz która pozwoli 
na osiągnięcie upragnionego wyniku na egzaminach. 

Mając powyższe na uwadze, stworzyliśmy kurs powtórkowy do egzaminu8, który uwzględnia najnowsze wytyczne 
CKE (Centralna Komisja Egzaminacyjna). Do kompletu dorzucamy doświadczenie grupy wydawniczej WSIP, jakość 
certyfikowaną ISO oraz liczne nagrody świadczące o wysokiej jakości naszych zajęć.

W ProfiLingua zajęcia są przeprowadzane w wymiarze 60 x 60 min stacjonarnie lub online. To, co go wyróżnia 
to zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli języka polskiego, małe grupy oraz dostęp do nagrań 
ze wszystkich zajęć kursu. Dodatkowo uczestnik otrzymuje wszystkie materiały w cenie kursu, w tym:

Zaufaj ekspertom od nauczania - 
oferta na kurs  z języka 
polskiego

APLIKACJA EGZAMINACYJNA

repetytorium z teorią, 
przykładami, zadaniami 

i strategiami egzaminacyjnymi

10 arkuszy egzaminacyjnych 
z praktycznymi poradami 

dotyczącymi rozwiązywania zadań

dostęp do aplikacji 
egzaminacyjnej

Wśród materiałów, które przekazujemy uczestnikom kursu, warto 
podkreślić niezwykle przydatną aplikację egzaminacyjną, dzięki której 
można powtórzyć materiał o dowolnej porze i w dowolnym miejscu. 
Aplikacja zawiera m.in.:

 � 250 dodatkowych zadań egzaminacyjnych,

 � 80 materiałów multimedialnych w tym: filmy, animacje 3D, 
porady ekspertów i quizy,

 � testy i zestawy egzaminacyjne,

 � wyszukiwarka pojęć i zagadnień, które uczeń 
zawsze może mieć pod ręką,

 � moduł do tworzenia własnych notatek,

 � wyzwania dla uczniów, które motywują ich do zdobywania wiedzy,

 � kalendarz ósmoklasisty – każdego dnia powiadomienia, 
przypominajki i fiszki.

https://www.profi-lingua.pl/kursy-jezykowe/polski/egzamin8


Zachęcając do zapisu na kursy ProfiLingua, możesz otrzymać bony  o wartość aż 1200 zł. 
Szczegóły programu na www.profi-lingua.pl/regulamin/2021/polecony-nagrodzony-dwa

Zapraszamy do wzięcia 
udziału w programie poleceń

Polecaj
Zyskaj

kursy językowe* i ogólnorozwojowe**

nawet

Prowadzimy także kursy z matematyki 
i  języka angielskiego.

Kupując kursy w pakiecie, otrzymasz atrakcyjne warunki cenowe. 
O szczegóły zapytaj w placówce.

kursy
w pakiecie

-TANIEJ!

Zachęcamy do zapoznania się 
z ofertą kursów

* Promocja trwa w okresie 1.04 do 30.09.2021, uprawnionymi są będący stroną umowy na dowolny roczny kurs językowy ProfiLingua Polecający, który poleci Kurs Językowy Poleconemu oraz Polecony, który zawrze umowę na dowolny 
grupowy kurs językowy w ofercie kursów językowych ProfiLingua. Polecony uprawniony jest do uzyskania Bonu Podarunkowego o wartości 100 zł. Wartość Bonu Polecającego uzależniona jest od ilości Poleconych. Maksymalna wartość 
Bonów Podarunkowych przyznanych Polecającemu wynosi 1200 zł. Bon Podarunkowy uprawnia do wykorzystania w punktach partnerów Sodexo honorujących Kupony Premiowe, lista na https://www.sodexo.pl/lojalnosc/kupony-
premiowe/. Szczegóły promocji www.profi-lingua.pl/regulamin/2021/polecony-nagrodzony 
** Promocja trwa w okresie 29.06 do 30.09.2021, uprawnionymi są Polecający będący stroną umowy na kurs pozajęzykowy lub przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty lub matury znajdujący się w ofercie Organizatora Promocji, 
który poleci Kurs Poleconemu oraz Polecony, który zawrze umowę na kurs pozajęzykowy lub przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty lub matury znajdujący się w ofercie Organizatora Promocji. Polecony uprawniony jest do uzyskania 
Bonu Podarunkowego o wartości 100 zł. Wartość Bonu Polecającego uzależniona jest od ilości Poleconych. Maksymalna wartość Bonów Podarunkowych przyznanych Polecającemu wynosi 1200 zł. Bon Podarunkowy uprawnia do 
wykorzystania w punktach partnerów Sodexo honorujących Kupony Premiowe, lista na https://www.sodexo.pl/lojalnosc/kupony-premiowe/. Szczegóły promocji https://www.profi-lingua.pl/regulamin/2021/polecony-nagrodzony-dwa

https://www.profi-lingua.pl/kursy-jezykowe/matematyka/egzamin8
https://www.profi-lingua.pl/kursy-jezykowe/angielski/egzamin8
https://www.profi-lingua.pl/program-poleconych
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