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W niniejszym dokumencie zaplanowano  czynności, które zostaną podjęte w roku szkolnym 2019/2020, aby umożliwić osiągnięcie przez 

ósmoklasistów  wyższego poziomu opanowania umiejętności i uzyskanie lepszych wyników podczas egzaminów zewnętrznych.  

 

Język polski: 

Obszar Zagadnienia szczegółowe Działania Data 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzial

ne 

Kształcenie 

literackie i 

kulturowe 

 Umiejętność odbioru tekstów 

kultury (wyrabianie i rozwijanie 

zdolności rozumienia innych 

tekstów kultury). 

 Dosłowne i przenośne znaczenie 

wyrazów w wypowiedzi. 

 Odbiór teksty kultury na poziomie 

dosłownym i przenośnym. 

 

 Systematyczne ćwiczenia z zakresu rozumienia 

dosłownych i przenośnych znaczeń tekstów 

kultury podczas każdej lekcji literackiej na 

języku polskim. 

 Wprowadzanie ćwiczeń z zakresu rozumienia 

tekstów źródłowych podczas lekcji historii. 

 Intensyfikacja ćwiczeń w rozpoznawaniu 

środków poetyckiego wyrazu (zwłaszcza 

metafory, porównania, ożywienia, uosobienia, 

epitetu). 

 Zwiększenie ilości ćwiczeń z zakresu czytania 

ze zrozumieniem (tekstów literackich, 

publicystycznych, naukowych, użytkowych). 

 

Rok 

szkolny 

2019/2020 

 

Lekcje 

języka 

polskiego. 

Dodatkowe 

zajęcia dla 

uczniów 

klas VIII 

Nauczyciele 

języka 

polskiego, 

historii. 

 Wyszukiwanie w tekście 

potrzebnych informacji. 

 Określanie tematyki i głównej 

myśli tekstu. 

 Określanie w poznanych tekstach 

tematyki egzystencjalnej i 

 Zwiększenie ilości zadań dotyczących 

poszukiwania informacji w tekście na lekcji 

języka polskiego, historii i innych 

przedmiotów humanistycznych. 

 Częstsze wprowadzenie metody rozmowy 

kierowanej, dyskusji, heurezy podczas analizy 

Rok 

szkolny 

2019/2020 

 

Lekcje 

języka 

Nauczyciele 

języka 

polskiego, 

historii, 

przedmiotów 

humanistyczn
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poddanie jej refleksji. 

 Wyciąganie wniosków 

wynikających z przesłanek 

zawartych w tekście. 

 Odczytanie wartości pozytywnych 

wpisanych w teksty kultury. 

 Wyrabianie i rozwijanie zdolności 

rozumienia utworów literackich. 

 Znajomość wybranych utworów z 

literatury światowej. 

 Czytanie utworów literackich. 

 Rozpoznawanie w tekście 

literackim symbolu i określanie  

jego funkcji. 

 

tekstów literackich. 

 Motywowanie uczniów do aktywnego 

uczestnictwa w rozmowie na temat 

omawianego tekstu kultury. 

 Budowanie schematów przyczynowo-

skutkowych w omawianych tekstach kultury.  

 Zwrócenie większej uwagi na schematy 

budowy tekstów literackich. 

 Systematyczne ćwiczenia z zakresu określania 

elementów świata przedstawionego w tekstach 

kultury. 

 Wyrażanie podanych słów, zdań w sposób 

obrazowy. 

 Porównywanie własnych skojarzeń ze 

znaczeniem zawartym w słowniku symboli. 

 Podawanie interpretacji różnych znaków 

zawartych w tekstach literackich. 

polskiego. 

Dodatkowe 

zajęcia dla 

uczniów 

klas VIII 

ych. 

 Konfrontacja sytuacji bohaterów z 

własnymi doświadczeniami; 

wyrażanie swojego stosunku do 

postaci. 

 Charakteryzowanie i ocenianie 

bohaterów. 

 Wykorzystanie w interpretacji 

utworów literackich odwołania do 

wartości uniwersalnych 

związanych z postawami 

społecznymi, narodowymi, 

religijnymi, etycznymi; 

wykorzystanie w interpretacji 

 Częstsze wprowadzenie metody rozmowy 

kierowanej, dyskusji, heurezy podczas analizy 

tekstów literackich. 

 Zachęcanie uczniów do poszukiwania w 

tekstach kultury doświadczeń, sytuacji, 

wartości bliskich ich życiu. 

 Uczestnictwo w kulturze poprzez wyjścia i 

wycieczki do kina, teatru oraz innych instytucji 

kultury. 

 Realizacja elementów wychowania 

patriotycznego, zapoznania się z kulturą 

własnego regionu, kraju, Europy podczas lekcji 

wychowawczych, imprez szkolnych, na 

Rok 

szkolny 

2019/2020 

 

Lekcje 

języka 

polskiego. 

Dodatkowe 

zajęcia dla 

uczniów 

klas VIII 

Nauczyciele 

języka 

polskiego, 

historii, 

przedmiotów 

humanistyczn

ych. 



 

4 

 

potrzebnych kontekstów. przedmiotach humanistycznych. 

 Zwrócenie większej uwagi na wprowadzanie 

kontekstów historycznych, kulturowych, 

społecznych, etycznych, filozoficznych 

podczas analizy i interpretacji tekstów kultury. 

 Wykorzystanie technik multimedialnych. 

Kształcenie 

językowe 
 Rozwijanie rozumienia twórczego 

i sprawczego charakteru działań 

językowych. 

 Rozpoznawanie imiesłowów, 

rozumienie zasad ich tworzenia i 

odmiany. 

 Kształcenie umiejętności 

poprawnego pisania zgodnego z 

zasadami pisowni polskiej.  

 Stosowanie poprawnych form 

gramatycznych wyrazów 

odmiennych. 

 Pisownia poprawna pod względem 

ortograficznym i interpunkcyjnym. 

 Częstsze wprowadzanie metody heurezy, 

dyskusji, inscenizacji podczas lekcji 

językowych i gramatycznych, co pozwoli na 

stawianie ucznia w roli twórcy. 

 Uświadamianie uczniom aktywnego 

uczestnictwa w rozmowie i kreowania 

wypowiedzi poprzez zwrócenie uwagi na 

kulturę języka. 

 Intensyfikacja ćwiczeń z zakresu gramatyki 

języka polskiego, zwłaszcza odmiennych 

części mowy. 

 Indywidualizacja procesu poprawy prac 

pisemnych i zachęcanie uczniów do 

dokonywania autokorekty. 

 Zachęcanie uczniów do pracy ze słownikiem 

ortograficznym, poprawnej polszczyzny, 

języka polskiego na lekcjach i w domu. 

 Odwiedzanie stron internetowych Poradni 

Języka Polskiego działającej przy UŚ oraz 

słowników internetowych PWN. 

 Zwiększenie ilości ćwiczeń ortograficznych, 

interpunkcyjnych. 

Rok 

szkolny 

2019/2020 

 

Lekcje 

języka 

polskiego. 

Dodatkowe 

zajęcia dla 

uczniów 

klas VIII 

Nauczyciele 

języka 

polskiego 

Tworzenie 

wypowiedzi 

 Tworzenie wypowiedzi pisemnych 

w formach gatunkowych (tu 

 Zwiększenie ilości ćwiczeń z zakresu 

tworzenia dłuższych form wypowiedzi 

Rok 

szkolny 

Nauczyciele 

języka 
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zaproszenie, rozprawka). 

 Wykorzystanie podstawowych 

zasad retoryki i tworzenia 

argumentacji. 

 Funkcjonalne wykorzystanie 

środków retorycznych oraz 

rozumienie ich oddziaływania na 

odbiorcę.  

 Przeprowadzanie wnioskowania 

jako elementu wywodu 

argumentacyjnego. 

 Gromadzenie i porządkowanie 

materiału rzeczowego potrzebnego 

do tworzenia wypowiedzi. 

 Tworzenie wypowiedzi, stosując 

odpowiednią dla danej formy 

gatunkowej kompozycję oraz 

zasady spójności językowej 

między akapitami; rozumienie roli 

akapitów jako spójnych całości 

myślowych w tworzeniu 

wypowiedzi pisemnych, 

stosowanie rytmu akapitów 

(przeplatanie akapitów dłuższych i 

krótszych) 

 Wykorzystuje znajomości zasad 

tworzenia tezy i hipotezy oraz 

argumentów przy tworzeniu 

rozprawki oraz innych tekstów 

argumentacyjnych. 

 Odróżnianie przykładu od 

pisemnych – zwłaszcza rozprawki, wywodu 

argumentacyjnego i tekstów użytkowych, np. 

zaproszenie. 

 Przeanalizowanie elementów wzorcowo 

napisanego zaproszenia. 

 Wykorzystywanie sytuacji z życia szkoły, 

rodziny do redagowania zaproszenia. 

 Zachęcanie uczniów do dyskusji, która w 

naturalny sposób wymaga  posługiwania się 

argumentami. 

 Zachęcanie uczniów do prezentacji wiedzy, 

uzdolnień, do wystąpień przed publicznością. 

 Zwiększenie roli dyskusji podczas 

prowadzenia lekcji. Systematyczne zachęcanie 

uczniów do wypowiadania się i uzasadniania 

własnego zdania. 

 Zwiększenie ilości ćwiczeń dotyczących 

stosowania i wykorzystania środków 

retorycznych (np. recytacja wiersza, 

przygotowywanie przemówień własnych, 

analiza przemówień znanych osób). 

 Budowanie schematów przyczynowo-

skutkowych podczas ćwiczeń redakcyjnych. 

 Zwrócenie większej uwagi na trening 

budowania wypowiedzi (zwłaszcza 

argumentacyjnej) poprawnej pod względem 

kompozycji i formy, rozmieszczania akapitów. 

 Intensyfikacja ćwiczeń redakcyjnych z zakresu 

formułowania tezy, jej obrony lub polemiki. 

 Wprowadzanie kontekstów publicystycznych 

(praca z tekstem artykułu, eseju naukowego, 

2019/2020 

 

Lekcje 

języka 

polskiego. 

Dodatkowe 

zajęcia dla 

uczniów 

klas VIII 

polskiego 
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argumentu. 

 Zgadzanie się z cudzymi 

poglądami lub polemizowanie z 

nimi, rzeczowo uzasadniając 

własne zdanie. 

 Operowanie słownictwem z 

określonych kręgów 

tematycznych. 

 

 

reportażu, notatki prasowej) i poszukiwanie w 

nich figur retorycznych, tez i argumentacji. 

 Poszukiwanie tematów rozmów i dyskusji 

bliskich uczniom – wprowadzanie elementów 

wychowawczych w tok lekcji – np. 

bezpieczeństwo, profilaktyka uzależnień, 

zdrowy tryb życia. 

 Zwiększenie ilości ćwiczeń stylistycznych, 

akcentowanie różnic językowych w 

wypowiedziach literackich, naukowych, 

publicystycznych, filozoficznych, 

użytkowych.. 

 

 

Wnioski: 

- Nie wszyscy uczniowie wykazali się w pełni znajomością utworów obowiązkowych, a niektórzy powierzchownie odnosili się do treści lektury. 

- W pracach pisemnych zabrakło wnikliwej argumentacji popartej przykładami z literatury. Nie wykorzystali także bogactwa środków 

stylistycznych. Ponadto w wielu wypowiedziach zabrakło precyzji w opisie miejsc i bohaterów. Często zapominali o graficznej szacie 

kompozycyjnej i znaczeniu akapitów. Uczniowie nie potrafili poprawnie stworzyć zaproszenia, najczęściej pomijali jeden z elementów. 

- Uczniowie wykazali się niską znajomością zasad ortografii i interpunkcji – popełnili liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne. 

- Trudnością okazało się porównanie dwóch tekstów źródłowych. 

- Z zakresu wiadomości gramatycznych trudnością okazało się tworzenie imiesłowów. 

 

Rekomendacje 
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- Motywować uczniów do czytania lektur i zachęcać do prezentacji swojej wiedzy, umiejętności. 

- Zadbać o wnikliwą argumentację i wnioskowanie poprzez systematyczne ćwiczenia. 

-  Zwracać uwagę na szatę graficzną pracy pisemnej, zwłaszcza znaczenia akapitów. 

- Wzmóc ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne. 

- Częściej przeprowadzać prace pisemne, ze zwróceniem uwagi na rozprawkę (zwłaszcza umiejętność przeprowadzenia toku argumentacyjnego, 

wykorzystanie środków retorycznych i ich wpływu na odbiorcę). 

- Uczynić dyskusję, heurezę, rozmowę kierowaną ważnym elementem lekcji. 

- Zwracać uwagę na wzbogacanie słownictwa z różnych kręgów tematycznych. 

- Uświadomić uczniom nieustanną obecność w życiu człowieka tekstów użytkowych i kształcić w nim poczucie odpowiedzialności za kulturę 

języka. 

- Pokazać imiesłowy jako element bogacący wypowiedź. 

Język angielski:  

Obszar  Zadania 

szczegółowe 

Działania Termin Osoby 

odpowiedzialne  

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI:  

- SŁUCHANIE  

- CZYTANIE 

 - znajdowanie w 

wypowiedzi 

określonych 

informacji; 

-określanie 

- zwiększenie liczby zadań typu egzaminacyjnego 

rozwiązywanych podczas lekcji; 

- analiza przykładowych rozwiązań i typowych błędów; 

- stosowanie zadań w typie egzaminacyjnym podczas 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 

języka 

angielskiego 
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(MEDIACJA)   głównej myśli 

wypowiedzi, 

intencji nadawcy; 

- przekazanie w 

języku polskim 

informacji 

sformułowanych 

w języku 

angielskim 

sprawdzianów pisemnych; 

- zwracanie uwagi na uważne czytanie poleceń; 

 

 

 

ZNAJOMOŚĆ 

ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH  

- czynne i bierne 

posługiwanie się 

podstawowym 

zasobem środków 

leksykalnych, 

gramatycznych, 

ortograficznych 

- stosowanie narzędzi typu quizlet do wprowadzania, 

utrwalania i sprawdzania opanowania słownictwa przez 

uczniów; 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 

języka 

angielskiego  

REAGOWANIE 

NA 

WYPOWIEDZI  

- przekazywanie 

informacji; 

- wyrażanie opinii, 

zgody 

- stosowanie 

zwrotów i form 

grzecznościowych 

- ćwiczenie umiejętności łączenia wyrażeń synonimicznych; 

- zwracanie uwagi na kontekst, w jakim poszczególne słowa są 

użyte 

Cały rok 

szkolny  

Nauczyciele 

języka 

angielskiego  



 

9 

 

TWORZENIE 

WYPOWIEDZI  

- tworzenie 

krótkich, spójnych 

i logicznych 

wypowiedzi 

pisemnych z 

wykorzystaniem 

informacji 

podanych w treści 

zadania  

- praca klasowa – jedna z form wypowiedzi pisemnej – 

sformułowana i oceniania zgodnie ze standardami 

egzaminacyjnymi; 

Raz w 

miesiącu  

Nauczyciele 

języka 

angielskiego  

  Inne działania  na rzecz optymalnego przygotowania 

uczniów:  

  

 - motywowanie do 

regularnej pracy  

- zajęcia dodatkowe dla uczniów w oparciu o dodatkowe 

materiały edukacyjne  

Raz w 

tygodniu  

Nauczyciele 

języka 

angielskiego  

  - egzaminy próbne  4. tydzień 

października, 

2. tydzień 

grudnia, 1. 

tydzień marca 

Nauczyciele 

przedmiotów 

egzaminacyjnych, 

wychowawcy 

klas 8  

 

Wnioski i rekomendacje:  

- uczniowie relatywnie najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie tekstów pisanych (zadania zamknięte), gorzej wypadły 

zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych i rozumienie ze słuchu – zwracać uwagę na wyrażenia synonimiczne i popularne kolokacje, 
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przy jednoczesnym stosowaniu strategii egzaminacyjnej polegającej na dokładnym wysłuchaniu/ przeczytaniu tekstu i niewybieraniu odpowiedzi 

sugerując się pojedynczymi słowami; 

- większość uczniów nie podjęła trudu zmierzenia się z ostatnim zadaniem – tworzeniem wypowiedzi pisemnej (e- mail zawierający informacje 

określone w treści zadania) – należy wzmacniać uczniów pozytywnie, aby podjęli wysiłek. W związku z tym muszą zostać zapoznani i mieć 

okazję czynnie wypróbować formy wypowiedzi pisemnej zawarte w Informatorze CKE; 

- uczniowie lepiej poradzili sobie z rozumieniem tekstu i jego myśli przewodniej, niż z wymagającym większej biegłości znajdowaniem 

określonych informacji – co dotyczy tekstów słuchanych, jak i czytanych; zwiększenie nacisku na naukę całych fraz, częstsze rozwiązywanie 

zadań z tzw. lukami; 

- duże wyzwanie stanowi umiejętność mediacji językowej, czyli przetworzenie wypowiedzi z języka angielskiego na język polski – wprowadzić 

ćwiczenia polegające na krótkich formach tłumaczeniowych.  

 

Matematyka 

Obszar  Zadania 

szczegółowe 

Działania Termin Osoby 

odpowiedzialne  

WYKORZYSTANIE 

I  TWORZENIE 

INFORMACJI 

- wykonywanie 

prostych 

obliczeń 

kalendarzowych 

na dniach, 

tygodniach, 

  miesiącach, latach. 

- znajdowanie 
środka 
odcinka, którego 

- rozwiązywanie kart pracy z zadaniami dotyczącymi 

zadań kalendarzowych; 

- analizowanie zadań praktycznych dotyczących 

geometrii            i arytmetyki;                                                                                                    

- zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych- 

ćwiczenia online 

https://www.matzoo.pl/klasa7/punkt-w-ukladzie-

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 

matematyki  

https://www.matzoo.pl/klasa7/punkt-w-ukladzie-wspolrzednych_55_405
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końce mają dane 
współrzędne 
(całkowite lub 
wymierne) oraz 
znajdowanie 
współrzędnych 
drugiego końca 
odcinka, gdy dany 
jest jeden koniec 
i środek. 
- rysowanie                  
w układzie 
współrzędnych         
na 
płaszczyźnie 
punktów 
kratowych o 
danych 
współrzędnych 
całkowitych 

(dowolnego znaku) 

- rozpoznawanie 
graniastosłupów 
i ostrosłupów –             
w tym 

prostych i 

prawidłowych. 

- rozwiązuje 

zadania 

osadzone           

w kontekście 

praktycznym, 

stosuje poznaną 

wspolrzednych_55_405;  

-znajdowanie środka odcinka - zadania online                         

oraz karty pracy; 

- projekt długoterminowy -  figury przestrzenne  - 

makieta. 

 

                                             

 

https://www.matzoo.pl/klasa7/punkt-w-ukladzie-wspolrzednych_55_405
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wiedzę                     

z zakresu 

arytmetyki 

i geometrii               

oraz nabyte 

umiejętności 

rachunkowe,          

a także poznane 

poprawne metody 

 

WYKORZYSTANIE   

I  INTERPRE-

TOWANIE 

REPREZENTACJI 

- stosowanie 

podziału  

proporcjonalności; 

-rozwiązywanie 

twierdzenia 

Pitagorasa w 

sytuacjach 

praktycznych 

- obliczanie  drogi 

przy danej  

prędkości i czasie, 

prędkości przy danej 

drodze i czasie, 

czasu przy danej 

drodze i prędkości 

oraz stosowanie 

  - karta pracy, zadania długoterminowe, ćwiczenia 

online dotyczące twierdzenia Pitagorasa;                                                            

-  rozwiązywanie zadań dotyczących prędkości, drogi                   

i czasu;                                                                                         

- praca w grupach –quiz – Jaka to figura na podstawie 

własności ?  

- trójkąty – karta pracy 

  

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 

matematyki  
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jednostek prędkości 

km/h i m/s 

-utrwalanie 

najważniejszych 

własności kwadratu, 

prostokąta, rombu, 

równoległoboku i 

trapezu, 

rozpoznawanie 

figury 

osiowosymetrycznej 

i wskazywanie osi 

symetrii figur; 

- stosowanie 
twierdzenie 
o sumie kątów 
wewnętrznych 

trójkąta; 

 

ROZUMOWANIE 

I 

ARGUMENTACJA 

- stosowanie  

wzorów na pole 

trójkąta, prostokąta, 

kwadratu, 

równoległoboku, 

-rozwiązywanie zadań na pola figur płaskich; 

- analizowanie, ewaluowanie testów dotyczących pola 

figur płaskich ( platforma ClassFlow ); 

   

Cały rok 

szkolny 
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rombu, trapezu; 

  Inne działania  na rzecz optymalnego przygotowania 

uczniów:  

  

 - motywowanie do 

regularnej pracy  

- zajęcia dodatkowe dla uczniów w oparciu o dodatkowe 

materiały edukacyjne  

Raz w 

tygodniu  

Nauczyciele 

matematyki  

  - egzaminy próbne  4. tydzień 

października, 

2. tydzień 

grudnia,  

1. tydzień 

marca 

Nauczyciele 

przedmiotów 

egzaminacyjnych, 

wychowawcy 

klas 8  

 

Wnioski i rekomendacje: 

- uczniowie najlepiej poradzili sobie z znajomością i stosowaniem  cech przystawania trójkątów, zaokrąglaniem liczb całkowitych,  mnożeniem       

i dzieleniem  potęg o wykładnikach naturalnych, wyznaczaniem wyniku dzielenia z resztą liczby a przez liczbę b oraz formułowaniem danych i 

elementów statystyki opisowej oraz przekształcaniem wyrażeń algebraicznych; 

-pedagogizacja rodziców (w szczególności na temat efektów kształcenia, organizacji czasu dziecka, możliwości pomocy, motywowania do pracy 

własnej w domu) oraz motywowanie do regularnych ćwiczeń;                                                                                                                                                

-wzmocnienie działań w zakresie rozwiązywania zadań praktycznych. 

 


