
Klasa 8 

Drodzy uczniowie. 

W związku z wydłużeniem zamknięcia szkół do Wielkanocy przesyłam materiały do 
samodzielnej pracy (6 godz. lekcyjnych). Zadania możecie wykonywać w tym czasie, kiedy 
według planu lekcji byśmy mieli zajęcia w szkole (lub w innym terminie, który będzie dla 
was komfortowy). 

 

 Zgodnie z informacjami na chwilę obecną nie ma żadnych zmian dotyczących 
terminów egzaminu ósmoklasisty. W związku z tym wybrałam z podręcznika (z 
pozostałych rozdziałów) zagadnienia o charakterze egzaminacyjnym dotyczące 
czytania ze zrozumieniem i użycia funkcji i środków językowych. 

 Jeśli chcielibyście skontaktować się ze mną, podaję adres prywatnej poczty 
micpio@o2.pl 

 Jeśli będziecie mieli taką możliwość to prześlijcie mi odpowiedzi w pliku tekstowym 
do zadań z podręcznika – do 6 kwietnia 2020r.-  wtedy będę mogła postawić oceny. 
(Tam gdzie odpowiedź polega na wybraniu dobrej opcji – piszemy właściwy wyraz 
lub literę; jeśli odpowiedzią jest całe zdanie – piszemy całość). 

 Rozwiązując zadania zwróćcie uwagę w podręczniku na wykaz czasowników 
nieregularnych (str. 182-183) i bank funkcji językowych (str. 174-177). 

 

Powodzenia  

 

Zadania do wykonania: 

1. Podręcznik (dla wszystkich uczniów): 

 

Funkcje i środki językowe 
 

Czytanie ze zrozumieniem 

 Zad. 5,6/97 
 Zad. 3,4/100 
 Zad. 5,6/107 
 Zad. 3/110 
 Zad. 4/119 
 Zad. 2,4/122 
 Zad. 4/129 
 Zad. 2,4/132 
 Zad. 9/137 
 Zad. 5/141 
 Zad. 2,4/144 
 Zad. 4/151 
 Zad. 4/154 

 

 Zad. 4, 5a i 5b/99 
 Zad. 3/108 
 Zad. 9/115 
 Zad. 5/120-121 
 Zad. 6a i 6b/121 
 Zad. 2/130 
 Zad. 3,4/131 
 Zad. 8/137 
 Zad. 8b/143 
 Zad. 2/152 
 Zad. 3,4/153 
 Zad. 7/159 



 

2. Dla chętnych: 

 Przekładowe zadania lub zestawy egzaminacyjne znajdują się do pobrania dla 

uczniów na stronie internetowej https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ 

 Po wejściu na tę stronę, w zakładce „egzamin ósmoklasisty”, możecie przejść do 

zakładki „arkusze” (gdzie znajdują się całe arkusze egzaminacyjne) lub do zakładki 

„materiały dodatkowe” (tam macie do wyboru: „zestaw zadań powtórkowych”  - z 

konkretnymi przykładami zadań z przedmiotów egzaminacyjnych i rozwiązaniami 

oraz „przykładowe arkusze egzaminacyjne” i „arkusze próbne” – całymi zestawami 

egzaminacyjnymi). Warto zwrócić uwagę na zadania ze słuchaniem – bo do tych 

wymienionych przeze mnie materiałów dołączone są do pliki dźwiękowe i odpowiedzi 

– więc można poćwiczyć tę umiejętność (a nie mieliście tego typu zadań na 

zestawach, które dałam wcześniej, lub które wypisałam teraz z podręcznika).  

 


