
ZADANIA NA EGZAMINIE. BUDOWA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO 

Przedmiot Jakie kompetencje ucznia zostaną sprawdzone? Jak zbudowany jest arkusz egzaminacyjny? 

Język polski Arkusz zawiera od 19 do 23 zadań. Jako pierwsze zamieszczone są zadania zamknięte ok. 15, następnie otwarte ok. 6               W zadaniach 
zamkniętych uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych, zaś otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Zadania 
otwarte wymagają krótkiego uzupełnienia lub stworzenia krótkiego tekstu, np. ogłoszenia, zaproszenia, dedykacji. W pierwszej części arkusza 
zamieszczone będą dwa teksty literacki                   i nieliteracki.               W drugim uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań,                     
z  których będzie wybierał 

 Temat o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze 

 Temat o charakterze argumentacyjnym(np. rozprawka, artykuł, przemówienie) 
W zadaniach egzaminacyjnych nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności: wnioskowania, argumentowania, formułowania opinii. 
Udzielenie poprawnych odpowiedz będzie wymagało również kompetencji kulturowych( np. interpretacji plakatu), literackich(rozumienia 
sensu utworów), językowych (np. świadomego korzystania  z różnych środków językowych. 
W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej          
  w klasach VII-VIII 

Matematyka Arkusz egzaminacyjny zawiera od 19 do 23 pytań  z czego zamkniętych od 14 do 17, otwartych od 5 do 7. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym 
sprawdzą kompetencje matematyczne ucznia, czyli 

 Umiejętność zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce 

 Znajomość faktów matematycznych (wzorów, reguł postępowania) 

 Zdolność analizowania i rozwiązywania problemów, w tym także planowania procesu ich rozwiązywania. 
W arkuszach spotkamy się z zadaniami dotyczącymi wykorzystania matematyki na co dzień- zarówno tej ujętej we wzory i reguły, jak i tej, która 
jest pewnym specyficznym sposobem myślenia i działania .  

Język angielski Arkusz zawiera: 

 Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu. Podstawę zadań stanowią krótkie teksty czytane przez użytkowników 
języka. 

 Zadania sprawdzające umiejętność reagowania. Zadania są oparte na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym. 

 Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych. Zadania oparte na tekstach o łącznej długości do 850 wyrazów. 

 Zadania sprawdzające znajomość gramatyki i słownictwa. Zadania oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach. 

 Zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej. To jedno zadanie (bez możliwości wyboru) polegające                   
na samodzielnym napisaniu krótkiego tekstu. Polecenie jest w języku polskim 

 

 



 


