
 

 

 PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY  

  

Na tej stronie znajdziecie przydatne materiały do powtórzenia 

wiadomości przed egzaminem.  

Zapraszamy. 

Zestawy zadan powtórkowych CKE 2020 
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-

powtorkowych/ 

 

Informatory zawierające przykłady zadań z rozwiązaniami na stronach 

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

 

"Omówienie arkusza egzaminu ósmoklasisty, próbnego 2020" 
https://www.youtube.com/watch?v=yHYIZ7Hzoz8&list=UUJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJe

w&index=11    

 

"Omówienie arkusza egzaminu ósmoklasisty z roku 2019" 
https://www.youtube.com/watch?v=QmSXEQRK1Bg&list=UUJYqyi1HrPZ0B8X0R_x

bJew&index=15  

 

 

Formy wypowiedzi 

- opowiadanie  

"Przepis na opowiadanie na egzaminie ósmoklasisty. Jak napisać 

opowiadanie" 
https://www.youtube.com/watch?v=8K4RZMA4Pz8&list=UUJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJ

ew&index=3  

 

- recenzja  

"Jak napisać recenzję. Warto wiedzieć przed egzaminem ósmoklasisty z 

polskiego." 
https://www.youtube.com/watch?v=p2_CTWkxcX0&list=UUJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJ

ew&index=22  

 

- zaproszenie  

"Jak napisać zaproszenie? Plus rozwiązanie zadania z testu 
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ósmoklasisty z polskiego" 
https://www.youtube.com/watch?v=jTzeZm2qBRo&list=UUJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJe

w&index=65  

 

"Jak argumentować w zaproszeniu? Egzamin z polskiego"  
https://www.youtube.com/watch?v=dSpYw4KY03E&list=UUJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJ

ew&index=6  

 

- rozprawka 

"Jak napisać rozprawkę. Egzamin klasa 8" 
 https://www.youtube.com/watch?v=P0si51oRqEc&list=UUJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJe

w&index=17 

 

"O wybranych tematach rozprawek" 
https://www.youtube.com/watch?v=VTRI6JEN718&list=UUJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJe

w&index=8  

 

- charakterystyka postaci 

"Charakterystyka postaci. Jak napisać?" 
https://www.youtube.com/watch?v=DLYiZ8izqmQ&list=UUJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJe

w&index=31  

"Charakterystyka postaci. Język polski podstawówka." 
https://www.youtube.com/watch?v=TmFUKkPO3bk&list=UUJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJ

ew&index=52  

 

- przemówienie  

"Jak napisać przemówienie, opowiadanie? Powtórka z polskiego do 

egzaminu ósmoklasisty."  
https://www.youtube.com/watch?v=yJTIlUpXYg4&list=UUJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJe

w&index=18  
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Lektury: 

 

W latach 2019–2021 na egzaminie będą pojawiały się pytania dotyczące 

lektur obowiązkowych tylko dla klasy VII i VIII, tj.:   

 

Charles Dickens Opowieść wigilijna   

 

Aleksander Fredro Zemsta w Wolnych lekturach: plik 

pdf  https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/zemsta.pdf 

 

Jan Kochanowski: wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny I, V, VII, 

VIII  

 Wybrane fraszki, pieśni i treny w portalu polska-poezja.pl: 
https://polska-poezja.pl/jan-kochanowskii  

 

 Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec   

 

Ignacy Krasicki Żona modna w Wolnych Lekturach: 

audiobook https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/satyry-czesc-pierwsza-zona-

modna/  

plik pdf https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/satyry-czesc-pierwsza-zona-

modna.pdf  
 

Adam Mickiewicz:   

 

wybrane sonety, poezje, "Pan Tadeusz" audiobooki w portalu polska-

poezja.pl 
https://polska-poezja.pl/adam-mickiewicz  : 
 

Reduta Ordona  audiobook i tekst https://polska-poezja.pl/lista-wierszy/409-

adam-mickiewicz-reduta-ordona-opowiadanie-adiutanta 
 

 Śmierć Pułkownika  audiobook i tekst https://polska-poezja.pl/lista-

wierszy/216-adam-mickiewicz-smierc-pulkownika 

 

Świtezianka  audiobook i tekst https://polska-poezja.pl/lista-wierszy/12-adam-

mickiewicz-switezianka 
 

wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie: 

Stepy akermańskie  audiobook i tekst https://polska-poezja.pl/lista-

wierszy/27-adam-mickiewicz-stepy-akermanskie 
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 Burza audiobook i tekst https://polska-poezja.pl/lista-wierszy/218-adam-

mickiewicz-burza 

 

 Bakczysaraj audiobook i tekst https://polska-poezja.pl/lista-wierszy/13-adam-

mickiewicz-bakczysaraj 

 

W Wolnych Lekturach: 
 Dziady cz. 2 https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/dziady-dziady-poema-dziady-

czesc-ii.pdf 

 

 Pan Tadeusz audiobook https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/ 

plik pdf https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/pan-tadeusz.pdf 

 

Sonety krymskie plik pdf https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/sonety-

krymskie.pdf 

 

Antoine de Saint-Exupéry  Mały Książę   

 

Henryk Sienkiewicz  

 Quo vadis w Wolnych Lekturach https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/quo-

vadis.pdf 

 

Latarnik w Wolnych Lekturach  

audiobook https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/latarnik/ 

plik pdf https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/latarnik.pdf  

 

 Juliusz Słowacki  Balladyna  plik pdf w Wolnych Lekturach 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/balladyna.pdf 

 

Stefan Żeromski Syzyfowe prace  plik pdf w Wolnych Lekturach 
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/syzyfowe-prace.pdf 

 

Sławomir Mrożek Artysta  

 

Melchior Wańkowicz Ziele na kraterze (fragmenty),  

 Tędy i owędy (wybrany reportaż). 
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