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Podstawa programowa a egzamin ósmoklasisty
Najważniejsze założenia dotyczące edukacji językowej 
zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji  
Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 
Przedstawia je poniższa tabela.

Podstawa programowa Egzamin ósmoklasisty

Po raz pierwszy określono poziomy językowe (zgodne  
z Europejskim Systemem Oceniania Kształcenia Języko-
wego), jakie uczeń powinien osiągnąć, kończąc poszcze-
gólne etapy edukacji. W przypadku pierwszego języka po 
III klasie szkoły podstawowej ma zostać osiągnięty poziom 
A1, natomiast po klasie VIII – A2+ w zakresie umiejętności 
produktywnych, polegających na reagowaniu językowym 
i tworzeniu wypowiedzi, oraz B1 w zakresie umiejętności 
receptywnych, umożliwiających rozumienie wypowiedzi.

Określone w ten sposób poziomy uczniowie będą musieli 
osiągnąć dopiero przed egzaminem w 2022 r. 

W okresie przejściowym, w latach 2019–2021, będą 
obowiązywały wymagania obniżone do poziomów A2 
dla umiejętności produktywnych i A2+ dla umiejętności 
receptywnych.

Pojawił się wymóg kontynuacji nauki pierwszego języka 
obcego. Wobec tego szkoły powinny zapewnić uczniom 
możliwość uczenia się tego samego języka na wszystkich 
etapach edukacji. 

Wymagania obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty  
z języka obcego nowożytnego zostały ustalone na jednym 
poziomie – tym samym dla wszystkich języków. Takie 
rozwiązanie nie wyklucza co prawda zdawania egzaminu 
z tzw. drugiego języka obcego, którego obowiązkową 
naukę uczniowie rozpoczynają w VII klasie szkoły pod-
stawowej, mocno sugeruje jednak wybór tzw. pierwszego 
języka, którego dzieci uczą się od samego początku edu-
kacji w szkole. Dla większości ósmoklasistów pierwszym 
wyborem na egzaminie będzie język angielski.

Nacisk został położony na reagowanie językowe oraz  
na komunikację – zarówno w mowie, jak i w piśmie;  
kompetencje komunikacyjne stanowią nadrzędny cel 
kształcenia językowego na wszystkich etapach eduka-
cyjnych wyodrębnionych w podstawie programowej.

We wszystkich częściach egzaminu ósmoklasisty będą 
sprawdzane umiejętności z zakresu reagowania języko-
wego i komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
funkcji językowych i pisania. Służą temu przede wszyst-
kim zadania otwarte, a także te wymagające od ucznia 
przetworzenia podanych informacji. UWAGA! Egzamin 
ósmoklasisty nie zawiera części ustnej sprawdzającej 
predyspozycje komunikacyjne w mowie.

Zgodnie z nową podstawą programową uczniowie powinni 
opanować umiejętności dotyczące:
• znajomości środków językowych,
• rozumienia wypowiedzi,
• tworzenia wypowiedzi,
• reagowania na wypowiedzi,
• przetwarzania wypowiedzi.

Podczas egzaminu umiejętności opisane w podstawie 
programowej będą sprawdzane w pięciu częściach arkusza, 
dotyczących:
• rozumienia ze słuchu,
• znajomości funkcji językowych,
• rozumienia tekstów pisanych,
• znajomości środków językowych,
• wypowiedzi pisemnej.
Wymienione predyspozycje będą testowane w różnych 
fragmentach egzaminu – ze zmiennym nasileniem i w róż-
norodnej formie.
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Jaka będzie formuła nowego 
egzaminu? 

Dokumentem determinującym kształt arkusza egza-
minacyjnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i  sposobu przeprowadzania egza-
minu ósmoklasisty. Formy sprawdzania wiedzy wraz 
z przykładowymi zadaniami i zasadami oceniania zo-
stały przedstawione w Informatorze Centralnej Komi-
sji Egzaminacyjnej o egzaminie ósmoklasisty z języka 
obcego nowożytnego opublikowanym 31 sierpnia 
2017 r. Dodatkowym źródłem informacji są przykła-
dowe arkusze z  zadaniami – opracowane w  wersji 
standardowej i dla uczniów ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi – które CKE udostępniła 15 grudnia 
2017 r.

Jak będzie wyglądał egzamin 
ósmoklasisty z języka obcego? 

• Będzie dłuższy od przeprowadzanych dotychczas 
sprawdzianu szóstoklasisty i  egzaminu po gim-
nazjum – ma trwać aż 90 minut.

• Wszyscy uczniowie będą rozwiązywać zadania 
na jednakowym poziomie, bez względu na to, czy 
wybiorą język obcy, którego naukę kontynuowa-
li po pierwszym etapie edukacyjnym, czy drugi  
język, którego uczyli się dopiero od VII klasy.  
Będzie musiał to być język obowiązkowo naucza-
ny w szkole. 

• Egzamin będzie zawierał więcej, bo od 13 do 17 
zadań egzaminacyjnych (zwanych wiązkami).

• W jego skład wejdzie pięć części, z których każ-
da ma zawierać przynajmniej jedno zadanie 
otwarte, czyli wymagające samodzielnego sfor-
mułowania odpowiedzi.

• Będzie obejmował różnorodne rodzaje zadań 
(wielokrotnego wyboru, typu prawda-fałsz oraz 
polegające na: dobieraniu, uzupełnianiu luk,  
odpowiadaniu na pytania, parafrazowaniu zdań, 
tłumaczeniu fragmentów zdań na język obcy, 
układaniu fragmentów zdań z podanych elemen-
tów leksykalnych czy na tworzeniu wypowiedzi 
pisemnej: notatki, ogłoszenia, zaproszenia, 
e-maila lub wpisu na blogu). 

• Zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym będą 
testowały umiejętności przydatne w codziennym 
życiu. Wprowadzono pytania sprawdzające umie-
jętność przetwarzania informacji (przekazywa-
nie faktów szczegółowych, wyjaśnianie danych, 
przetwarzanie tekstu czy tłumaczenia).

• Wynik egzaminu ósmoklasisty będzie podawany 
w  procentach, podobnie jak dotychczasowego 
sprawdzianu po VI klasie. Nowym elementem jest 
jednak informowanie o rezultatach także w cen-
tylach (wiadomość o  tym, jaki odsetek uczniów 
uzyskał z danego egzaminu wynik taki sam lub 
niższy od ocenianej osoby).

Jak wynika z powyższej analizy, egzamin ósmoklasi-
sty będzie pod względem merytorycznym sprawdzia-
nem trudniejszym od gimnazjalnego, o dużej wadze, 
determinującym kolejne wybory edukacyjne. Dla zda-
jących będzie pierwszym tego typu testem w życiu. 
Natomiast dla szkoły jego organizacja nie powinna 
stanowić wyzwania – wymogi będą takie same jak 
w przypadku sprawdzianu po VI klasie. 

Kilka słów o przykładowym arkuszu egzaminacyjnym. 
Arkusz jest zbudowany z pięciu części sprawdzają-
cych kolejno:  

• rozumienie ze słuchu (czyli słuchanie), 
• znajomość funkcji językowych (umiejętność 

reagowania), 
• rozumienie tekstów pisanych (czytanie  

ze zrozumieniem), 
• znajomość środków językowych (gramatyki  

i słownictwa),
• umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej 

(pisanie).  

W  arkuszu znalazło się łącznie 14 zadań. Aż sześć 
z nich jest typu otwartego, a za ich rozwiązanie można 
uzyskać w sumie 46 proc. spośród wszystkich moż-
liwych do zdobycia punktów – każda z pięciu części 
egzaminu zawiera przynajmniej jedno takie zadanie. 
Przygotowanie do wykonywania zadań otwartych wy-
maga szczególnej uwagi, gdyż to właśnie one mogą 
okazać się największym wyzwaniem dla uczniów oraz 
nauczycieli. Warto też przyjrzeć się otwartej i zróżni-
cowanej formule oceniania poszczególnych części 
egzaminu. Wytyczne nie są tutaj tak jednoznaczne jak 
w przypadku sprawdzianu szóstoklasisty.
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Arkusz egzaminacyjny z każdego przedmiotu zawiera:
zadania zamknięte, które wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych,
zadania otwarte, które wymagają sformułowania rozwiązania i odpowiedzi.

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Informacje o egzaminie z języka angielskiego

Co należy zabrać ze sobą na egzamin?

Czego nie można wnieść do sali egzaminacyjnej?

Egzamin z języka angielskiego trwa  
90 minut.

Zadania zamknięte: wybór wielokrotny, 
dobieranie, prawda–fałsz.

Egzamin jest zdawany na jednym po-
ziomie. W latach 2018/2019–2020/2021 
poziomem docelowym egzaminu opisa-
nym za pomocą Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego będzie 
poziom A2/A2+, a w kolejnych latach A2+ 
(B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi).

Zadania otwarte: zadanie z luką/lukami, 
odpowiedzi na pytania, parafraza zdań, 
tłumaczenie fragmentów zdań na język 
obcy, układanie fragmentów zdań z po-
danych elementów leksykalnych, wy-
powiedź pisemna: notatka, ogłoszenie, 
zaproszenie, e-mail, wpis na blogu.

Jak przebiega egzamin?

Co trzeba wiedzieć o zadaniach w arkuszu?

język polski

1 DZIEŃ

120 MINUT

matematyka

2 DZIEŃ

język obcy nowożytny

3 DZIEŃ

ważną legitymację 
szkolną

urządzeń 
telekomunikacyjnych

pióro lub długopis  
z czarnym tuszem

kalkulatora

linijkę (tylko na egzamin 
z matematyki)

słownika

Wyniki egzaminu %
Rezultaty egzaminu zostaną podane w dniu zakończenia roku szkolnego i będą wyrażone  
w procentach. I choć minimalne progi procentowe z każdego przedmiotu nie zostały określone, 
to warto powalczyć o lepsze wyniki. Mogą być one ważne podczas rekrutacji do wybranej szkoły 
ponadpodstawowej. 

90 MINUT100 MINUT

FORMUŁA NOWEGO EGZAMINU 8EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
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Rozumienie ze słuchu – 20-25%
 
Ta część egzaminu trwa od 20 do 25 minut. Jest to czas potrzebny na dwukrotne  
wysłuchanie całego nagrania w języku angielskim wraz z poleceniami w języku  
polskim i przerwami na wykonanie zadań. Liczba ćwiczeń, zwanych wiązkami,  
wynosi od 3 do 4, natomiast podpunktów, zwanych zadaniami, od 12 do 14.  
Co najmniej jedno z ćwiczeń ma charakter otwarty. Części zadań mogą towarzyszyć 
ilustracje lub zdjęcia.

Rozumienie tekstów pisanych – 25-30%
 
Liczba ćwiczeń, zwanych wiązkami, wynosi od 3 do 4, natomiast podpunktów,  
zwanych zadaniami, od 12 do 16. Co najmniej jedno z ćwiczeń ma charakter  
otwarty. Zadania oparte są na tekstach o łącznej długości do 850 wyrazów,  
części zadań mogą towarzyszyć rysunki lub fotografie. 

Znajomość funkcji językowych – 15-20%
 
Liczba ćwiczeń, zwanych wiązkami, wynosi od 3 do 4, natomiast podpunktów,  
zwanych zadaniami, od 10 do 12. Co najmniej jedno z ćwiczeń ma charakter otwarty. 
Zadania oparte są na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym: rysunkach  
lub fotografiach. Części zadań towarzyszą krótkie, jedno- lub dwuzdaniowe  
wypowiedzi odtwarzane dwukrotnie z płyty CD w języku angielskim z poleceniami  
w języku polskim. 

Znajomość środków językowych – 15-20%
 
Liczba ćwiczeń, zwanych wiązkami, wynosi od 3 do 4, natomiast podpunktów,  
zwanych zadaniami, od 10 do 12. Co najmniej jedno z ćwiczeń ma charakter otwarty. 
Zadania oparte są na krótkich tekstach, części zadań mogą towarzyszyć rysunki lub 
fotografie.

Wypowiedź pisemna – 20%
 
Tylko jedno zadanie (bez możliwości wyboru) polegające na samodzielnym  
napisaniu krótkiego tekstu (50–120 wyrazów). Podany jest początek wypowiedzi 
oraz trzy podpunkty, które należy rozwinąć. Polecenie jest w języku polskim.

Arkusz egzaminacyjny

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
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Rozumienie ze słuchu, to pierwsza z części 
egzaminu ósmoklasisty. Uczeń nie może 
przełożyć jej na później, będzie zobowiązany 
do rozpoczęcia egzaminu od tej właśnie części. 
Nie będzie też decydował o tym, ile czasu 
poświęci na tę właśnie część egzaminu.

Według Informatora egzaminacyjnego CKE,  
ta część egzaminu trwa ok. 20–25 minut. 

Jest to czas potrzebny na dwukrotne 
wysłuchanie całego nagrania w języku 
angielskim wraz z poleceniami w języku 
polskim i przerwami na wykonanie zadań.

Nagrania zostaną przygotowane przez 
Centralną Komisje Egzaminacyjną i będą 
wykonane przez rodzimych użytkowników 
języka oraz dostarczone do szkoły razem  
z arkuszami egzaminacyjnymi.

Rozumieniu ze słuchu dedykowane są 
3-4 zadania zwane wiązkami, natomiast 

podpunktów, zwanych zadaniami, jest  
od 12 do 14. 
Co najmniej jedno ćwiczenie na rozumienie 
ze słuchu ma charakter otwarty. Jest to np. 
zadanie z lukami lub odpowiedzi na pytania. 
Pozostałe ćwiczenia mają charakter zamknięty, 
np. wybór wielokrotny bądź dobieranie.

Części zadań na rozumienie ze słuchu mogą 
towarzyszyć ilustracje albo zdjęcia.

Sprawdzane umiejętności obejmują: 

• znajdowanie określonych informacji, 
• określanie kontekstu – czy uczeń potrafi 

stwierdzić, kto, gdzie i kiedy wygłasza 
wypowiedź,

• określanie głównej myśli – czyli o czym 
jest ten tekst, podsumowanie go jednym 
zdaniem lub słowem,

• określanie intencji nadawcy – uczeń 
powinien stwierdzić, w jakim celu dany 
tekst został wygłoszony.

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU - 20-25%

ARKUSZ EGZAMINACYJNY 8

5



Zadania sprawdzające znajomość funkcji 
językowych mają ocenić zdolność ucznia 
do posługiwania się językiem w sytuacjach 
codziennych z wykorzystaniem słownictwa  
i gramatyki.

W podstawie programowej dla szkoły 
podstawowej funkcje językowe kryją się pod 
postacią reagowania na wypowiedzi oraz 
świadomości językowej.

Zadania w tej części oparte są na krótkich 
tekstach lub materiale ikonograficznym – 
rysunkach bądź fotografiach. 

Części zadań towarzyszą krótkie (jedno-, 
dwuzdaniowe) wypowiedzi, odtwarzane 
dwukrotnie z płyty CD, wraz z instrukcjami  
w języku polskim.

Co powinien umieć uczeń, aby z sukcesem zdać 
egzamin z funkcji językowych?
• Reagować na wypowiedzi – uczestniczyć 

w rozmowie i w typowych sytuacjach 

reagować w sposób zrozumiały, adekwatnie  
do sytuacji. 

•  Posługiwać się podstawowym zasobem 
środków językowych – opanować kluczowe 
słownictwo, gramatykę i ortografię, tak aby 
prawidłowo zareagować na różne sytuacje. 

Oto kilka przykładów funkcji językowych, które 
mogą pojawić się na egzaminie. Uczeń:
• zakazuje, 
• przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
• odrzuca propozycje, 
• podtrzymuje rozmowę, 
• zaprasza.

W tej części egzaminu uczeń może spotkać 
się z zadaniami w formie: dobierania, wyboru 
właściwej reakcji, uzupełniania luk (otwartych,  
z obrazkiem lub podanymi wyrazami).
Należy zwrócić uwagę na nowe zadania otwarte, 
np. w formie dialogu, gdzie rolą ucznia jest 
uzupełnianie luk z wykorzystaniem środków 
językowych, ale w określonym kontekście. Uczeń 
powinien to zrobić w sposób spójny i logiczny.

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH - 15-20%

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
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To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej  
1 wiązka z zadaniami otwartymi. 

Zadania są oparte na tekstach adaptowanych 
lub oryginalnych o łącznej długości do 850 
wyrazów. Część zadań może być oparta na 
materiale ikonograficznym.

W przykładowym arkuszu egzaminacyjnym 
znajdziemy 4 ćwiczenia sprawdzające 
umiejętność czytania. To aż 28 % wszystkich 
zadań egzaminacyjnych. 

Zadania pojawiające się w tej części egzaminu 
to: wybór wielokrotny, dobieranie zdań do 
luk w tekście, dobieranie tekstów do zdań, 
uzupełnianie luk w języku angielskim na 
podstawie jednego tekstu, uzupełnianie 
luk w języku polskim na podstawie jednego 
tekstu, uzupełnianie luk w języku angielskim 
na podstawie dwóch tekstów, odpowiedzi 
na pytania, wybór wielokrotny na podstawie 
dwóch tekstów.

W tej cześci egzaminu mogą pojawić  
sie aż dwie wiązki zadań otwartych.  
Jedno z nich będzie wymagać uzupełnienia 
luk w zdaniach przy użyciu odpowiednio 
przetworzonych informacji znalezionych 
w tekście – nie należy ich przytaczać 
w niezmienionej formie.  

Drugie zadanie ma zupełnie nową, 
niespotykaną dotychczas na egzaminach 
postać: uczniowie muszą uzupełnić luki 
w tekście w języku polskim na podstawie 
informacji zaczerpniętych z przeczytanego 
tekstu anglojęzycznego. 
To trudne ćwiczenie, wymagające od zdających 
operowania dwoma językami.  

W zadaniach sprawdzających rozumienie 
tekstów pisanych oceniany będzie przede 
wszystkim sposób przekazania komunikatu. 
Dopuszcza się błędy językowe oraz 
ortograficzne, jeśli odpowiedź ucznia wskazuje 
na to, że zrozumiał tekst. 

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH - 25-30%
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Co to są środki  językowe? 

To zagadnienia gramatyczne, słownictwo oraz 
zasady ortograficzne. 

Tak więc, czwarta część egzaminu sprawdza, 
jakim zasobem wiedzy gramatycznej, 
bogactwem słownictwa i wiedzą o poprawnej 
pisowni posługuje się uczeń. 

Zakres tematów leksykalnych, którymi 
powinien posługiwać się uczeń, został  
zapisany w podstawie programowej.  
Jest ich 14: człowiek, miejsce zamieszkania, 
edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, 
zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, 
kultura, sport, zdrowie, nauka i technika,  
świat przyrody oraz życie społeczne.

Natomiast zakres środków gramatycznych 
określony został w Informatorze Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej.

Jak wygląda sprawdzanie znajomości środków 
językowych według Informatora CKE?
Część poświęcona znajomości środków 
językowych zawiera 3 lub 4 zadania. 
Przynajmniej jedno z nich ma charakter otwarty.  

Zadania zamknięte to:  
wybór wielokrotny, dobieranie.
Zadania są oparte na pojedynczych zdaniach 
lub krótkich tekstach, niektóre mogą być oparte 
na materiale ikonograficznym.

Zadania otwarte to:
1. uzupełnianie luk,  
2. parafraza zdań, 
3. tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, 
4. układanie fragmentów zdań z podanych 

elementów leksykalnych.

Jakie są zasady oceniania środków językowych?
Zarówno w  zadaniach zamkniętych jak  
i otwartych sprawdzających znajomość 
środków językowych wymagana jest pełna 
poprawność gramatyczna i ortograficzna.

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH - 15-20%

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
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Ostatnim zadaniem egzaminu ósmoklasisty jest 
wypowiedź pisemna.

To trudna część egzaminu, wymagająca od 
ucznia nowych umiejętności, które nie były 
sprawdzane dotychczas na sprawdzianach 
szóstoklasisty.

Według informatora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej ta część może stanowić ok. 
20% udziału w wyniku końcowym egzaminu, 
choć uczeń ma do napisania tylko jedną 
wypowiedź pisemną, czyli tylko jedno zadanie 
(bez możliwości wyboru). Jest to zadanie 
otwarte.

Uczniowie piszą krótki tekst informacyjny: 
notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość, 
e-mail lub wpis na blogu. 

Wypowiedź pisemna powinna liczyć od 50 do 
120 słów.  Podany jest początek wypowiedzi. 

Zadanie jest poprzedzone  poleceniem  
w języku polskim, w którym podane zostały trzy 
podpunkty, które zdający powinien rozwinąć  
w wypowiedzi.

Jakie będą kryteria oceniania wypowiedzi 
pisemnej?
Każda wypowiedź jest oceniana przez 
egzaminatora według następujących kryteriów:

• treść: od 0 do 4 pkt,
• spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 pkt,
• zakres środków językowych: od 0 do 2 pkt,
•  poprawność środków językowych: od 0 do  

2 pkt.

Wypowiedź ucznia nie może być krótsza niż 
50 słów – w takim wypadku będzie miał odjęte 
punkty za tę część egzaminu. Jeśli jednak 
uczeń przekroczy limit 120 słów, praca będzie 
sprawdzana do końca, choć otrzyma on również 
mniej punktów.

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ - 20%

8
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NOWY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  
A DOTYCHCZASOWE EGZAMINY

SPRAWDZIAN  
SZÓSTOKLASISTY EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN  

ÓSMOKLASISTY

Jeden poziom Poziom podstawowy  
i rozszerzony

Jeden poziom

Czas trwania: 45 minut Czas trwania: 60 minut Czas trwania: 90 minut

Poziom Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego  
– brak odniesień

Poziom Europejskiego  
Systemu Opisu  
Kształcenia Językowego  
– brak odniesień

Poziom Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego.  
W latach 2018/2019-2020/2021 
poziomem docelowym egzaminu 
będzie poziom A2/A2+,  
a w kolejnych latach A2+  
(B1 w zakresie rozumienia  
wypowiedzi), czyli teksty
i zadania będą trudniejsze  
niż w egzaminie gimnazjalnym.

Łączna liczba zadań  
od 11 do 15

Łączna liczba zadań  
od 8 do 11

Łączna liczba zadań  
od 13 do 17

 Cztery części  Cztery części Pięć części

Zadania otwarte:  
brak 

Zadania otwarte: 
tylko w części znajomość  
środków językowych  
oraz praca pisemna

Zadania otwarte:  
co najmniej jedno  
w każdej części (w tym  
praca pisemna)

Typy zadań:

• wybór wielokrotny
• prawda/fałsz
• dobieranie

Typy zadań: 

• wybór wielokrotny
• prawda/fałsz
• dobieranie
• uzupełnianie luk 
• parafraza zdań
• tłumaczenie fragmentów  

zdań na język obcy
• układanie fragmentów  

zdań z podanych elementów 
leksykalnych

• wypowiedź pisemna:  
list prywatny, wiadomość,  
e-mail

Typy zadań: 

• wybór wielokrotny 
• prawda/fałsz
• dobieranie
• uzupełnianie luk
• odpowiedzi na pytania
• parafraza zdań
• tłumaczenie fragmentów  

zdań na język obcy
• układanie fragmentów zdań  

z podanych elementów  
leksykalnych

• wypowiedź pisemna np:  
notatka, ogłoszenie,  
zaproszenie, e-mail,  
wpis na blogu

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
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PORÓWNANIE EGZAMINÓW

Części arkusza  
egzaminacyjnego  
i ich udział w wyniku  
sumarycznym: 
 
• Rozumienie ze słuchu  

(ok. 35%) 
• Znajomość funkcji  

językowych (ok. 20%) 
• Rozumienie tekstów  

pisanych (ok. 30%) 
• Znajomość środków  

językowych (ok. 15%) 

Części arkusza egzaminacyjnego 
i ich udział w wyniku sumarycz-
nym: 

Poziom podstawowy:

• Rozumienie ze słuchu (30%) 
Rozumienie tekstów pisa-
nych (30%) 

• Znajomość funkcji języko-
wych (25%) 

• Znajomość środków języko-
wych (15%) 

Poziom rozszerzony: 

• Rozumienie ze słuchu (25%) 
• Rozumienie tekstów  

pisanych (25%) 
• Znajomość środków  

językowych (25%) 
• Wypowiedź pisemna (25%)

Części arkusza  
egzaminacyjnego i ich  
udział w wyniku sumarycznym:  

• Rozumienie ze słuchu  
(ok. 20-25%) 

• Rozumienie tekstów  
pisanych (ok. 25-30

• Znajomość funkcji  
językowych (ok. 15-20%)  

• Znajomość środków  
językowych (ok. 15-20%) 

• Wypowiedź pisemna  
(ok. 20%) 

Wzrasta liczba części arkusza 
do wypełnienia przez każdego 
ucznia.

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU - RÓŻNICE

Czas trwania ok. 12 minut  
- jest to długość całego nagrania  
z dwukrotnie odczytanymi tekstami 
w języku angielskim, poleceniami  
w języku polskim i przerwami  
na wykonanie zadań.
Liczba zadań wynosi 3-4, nie ma 
zadań otwartych.

Czas trwania ok. 10 minut poziom 
podstawowy, ok. 12 minut poziom 
rozszerzony – długość całego 
nagrania z dwukrotnie odczytanymi 
tekstami w j. angielskim,  
poleceniami w j. polskim  
i przerwami na wykonanie zadań. 

Liczba zadań: 3-4 na poziomie 
podstawowym i 2-3 na poziomie 
rozszerzonym; obejmuje zadania 
zamknięte: wybór wielokrotny  
(w tym z opcjami odpowiedzi w for-
mie ikonograficznej na poziomie 
podstawowym), prawda/fałsz  
i dobieranie. 

Czas trwania ok. 20-25 minut  
– długość całego nagrania  
z dwukrotnie odczytanymi  
tekstami w j. angielskim,  
poleceniami w j. polskim  
i przerwami na wykonanie zadań. 

Liczba zadań: 3-4 - w tym  
przynajmniej 1 zadanie  
otwarte. Wśród  zadań są zadania 
zamknięte z wyborem wielokrot-
nym i dobieraniem oraz zadania 
otwarte: zadanie z luką lub 
lukami i odpowiedzi na pytania. 
Cześć zadań może być oparta na 
materiale ikonograficznym. 

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH - RÓŻNICE

Liczba zadań wynosi 1-2, nie ma 
zadań otwartych, zadaniu może 
towarzyszyć nagranie.

Tylko w zestawie zadań na  
poziomie podstawowym.  
Liczba: 3-4 zadania zamknięte: 
wybór wielokrotny i dobieranie.

Liczba zadań: 3-4, w tym  
przynajmniej 1 zadanie otwarte. 
Wśród nich są zadania zamknię-
te: z wyborem wielokrotnym  
i dobieraniem oraz zadania 
otwarte - zadanie z luką lub 
lukami.

8
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ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH - RÓŻNICE

Liczba zadań wynosi 3-4,  
nie ma zadań otwartych

Liczba zadań wynosi 3-4 na pozio-
mie podstawowym i rozszerzonym 
i obejmuje zadania zamknięte: 
wybór wielokrotny, prawda/fałsz i 
dobieranie.

Liczba zadań: 3-4 w tym  
przynajmniej 1 zadanie otwarte. 
Typy zadań to zadania zamknięte: 
wybór wielokrotny i dobieranie 
i zadania otwarte: zadanie  
z luką lub lukami i odpowiedzi  
na pytania.

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH - RÓŻNICE

Znajomość środków  
gramatycznych określonych  
w informatorze.
Liczba zadań wynosi 2-3,  
nie ma zadań otwartych.

Zakres środków gramatycznych 
określony w informatorze.  
Liczba zadań: 2-3 na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym  
i obejmuje zadania zamknięte na 
poziomie podstawowym: wybór 
wielokrotny i dobieranie oraz zada-
nia otwarte na poziomie rozszerzo-
nym: uzupełnianie luk podanymi  
wyrazami w odpowiedniej formie, 
parafraza zdań, tłumaczenie frag-
mentów zdań na j. obcy i układa-
nie fragmentów zdań z podanych 
elementów leksykalnych. Zadania 
oparte na pojedynczych zdaniach 
lub krótkich tekstach.

Zakres środków gramatycznych 
określony w informatorze. Liczba 
zadań:3-4 w tym przynajmniej 
jedno zadanie otwarte. 
Zadania zamknięte: z wyborem 
wielokrotnym i dobieraniem; 
zadania otwarte: zadania z luką 
lub lukami.Zadania są oparte 
na pojedynczych zdaniach lub 
krótkich tekstach. Dodano 
zadania, które mogą być oparte  
na materiale ikonograficznym.

TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ - RÓŻNICE

Ta część egzaminu nie występuje. Ta część egzaminu występuje tylko  
w zestawie zadań na poziomie  
rozszerzonym. Rodzaj wypowiedzi: 
krótki tekst użytkowy. 
Liczba słów: 50-100 

Rodzaj wypowiedzi: krótki tekst  
informacyjny.
Liczba słów: 50-120
Typ wypowiedzi: wiadomość,  
e-mail, notatka, ogłoszenie,  
zaproszenie, wpis na blogu.
Podany jest również początek  
wypowiedzi. Wypowiedź pisemna  
ma być dłuższa, a zakres rodzajów 
wypowiedzi został rozbudowany. 

SPRAWDZIAN  
SZÓSTOKLASISTY EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN  

ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
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PORÓWNANIE EGZAMINÓW

Ocenianie
Nie zmieniły się zasady oceniania wypowiedzi pisemnej ani zadań otwartych 
sprawdzających znajomość środków językowych (tutaj nadal wymagana jest pełna 
poprawność gramatyczna i ortograficzna). 
W nowych zadaniach otwartych sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie 
tekstów pisanych oraz znajomość funkcji językowych dopuszczalne są błędy językowe 
i ortograficzne, o ile odpowiedź ucznia w sposób jednoznaczny wskazuje,
że zrozumiał on tekst. Kluczowe jest przekazanie komunikatu. 
Podsumowując, egzamin ósmoklasisty wydaje się być trudniejszy od egzaminu 
gimnazjalnego, gdyż: 

będzie zawierał więcej części arkusza egzaminacyjnego i będzie dłuższy,  

w każdej części znajdzie się co najmniej jedno zadanie otwarte, co sprawi, 
że niewystarczające będzie ogólne zrozumienie wysłuchanego lub przeczytanego 
tekstu. Każde takie zadanie wymaga dogłębnego zrozumienia, a często 
również przetworzenia tekstu. Wydaje się to być wyzwaniem dla ucznia szkoły 
podstawowej, zwłaszcza w przypadku rozumienia ze słuchu, docelowo  
na poziomie B1. 

w części „Rozumienie tekstów pisanych” pojawiają się zadania wieloetapowe,  
w których na podstawie dwóch tekstów uczniowie wykonują dwa różne zadania  
– wymaga to przetwarzania tekstów na zaawansowanym poziomie. Część 
uczniów nie wykona tych zadań pomimo zrozumienia tekstów.  

kolejny nowy typ zadania polega na przekazaniu  
informacji w języku polskim na podstawie tekstu  
w języku angielskim – wymaga to pewnej „żonglerki”  
pomiędzy językami oraz bardzo dużej świadomości  
podobieństw i różnic między nimi. Podobnie,  
jak w poprzednim przypadku, część uczniów  
nie wykona zadania poprawnie pomimo  
zrozumienia tekstu.

8
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Teen Explorer  

– Ucz języka angielskiego, przygotuj  
uczniów do Egzaminu Ósmoklasisty.

Zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej poziom nauczania pod koniec II etapu 
edukacyjnego (czyli po klasie 8), jest wyższy niż dotychczas i ma doprowadzić do  
A2/A2 + (w okresie przejściowym do 2020/21 roku), aby docelowo osiągnąć poziom  
A2+/B1 w latach kolejnych (wg. ESOKJ). Na tym samym poziomie będzie konstruowany 
egzamin ósmoklasisty. Uczniowie do końca 8 klasy muszą opanować umiejętności i zakres 
materiału trudniejszy niż w klasach gimnazjalnych, a mają na to rok mniej.
Podręczniki w klasach 7 i 8 muszą także uwzględnić ewentualne różnice programowe 
wynikające z przejściowego charakteru nauki wg. starej i nowej podstawy programowej.

Na egzaminie pojawiają się trudne treści wprowadzane  
dopiero w 8 klasie, więc nie można oprzeć się tylko  
na samym repetytorium.

!

Aby przygotować uczniów do egzaminu i równocześnie zrealizować wszystkie wymagania 
podstawy programowej (takie jak komunikacja ustna, edukacja kulturowa, rozwijanie 
indywidualnych zainteresowań uczniów z wykorzystaniem j. angielskiego), nauczyciel  
i uczeń powinien mieć do dyspozycji pełen kompletny materiał prezentacyjny i ćwiczeniowy, 
gwarantujący prawidłowe wprowadzenie nowych treści i umiejętności oraz utrwalenie tych, 
które poznał we wcześniejszych latach nauki.

W 8 klasie należy łączyć wprowadzanie nowych treści i technik ćwiczeniowych z powtórkami 
i strategiami egzaminacyjnymi.   
W myśl zasady: najpierw naucz, potem powtarzaj.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
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Z SERIĄ TEEN EXPLORER

W 8 klasie potrzebny jest dobry podręcznik, który stanowi  
połączenie tradycyjnej książki ucznia z kompendium  
przygotowującym do egzaminu.

!

Znajomość języka angielskiego to ważna i przydatna umiejętność w XXI wieku. 
Uczniowie poznają język przede wszystkim po to, aby móc się w nim skutecznie 
komunikować i wykorzystywać go w nauce oraz dla własnej przyjemności.  

Docelowo mają się nim posługiwać w dorosłym życiu i pracy.

Tymczasem ograniczenie się jedynie do powtarzania materiału odbiera przyjemność 
z nauki dla ucznia i dla nauczyciela.  Język angielski staje się wyłącznie przedmiotem 
egzaminacyjnym.  Ważne, aby uczeń budował wewnętrzną motywację do nauki.  
Pomogą mu w tym inspirujące treści z podręcznika, podane w atrakcyjnej  
dla ucznia treści (np. filmy, zdjęcia, vlogi, projekty).

Angielski to przydatna umiejętność, uczenie tylko  
pod egzamin obniża wartość lekcji angielskiego.!

Na egzaminie ósmoklasisty ponad 40% zadań to zadania otwarte. Aby uczniowie byli do 
nich dobrze przygotowani, materiały ćwiczeniowe powinny stwarzać uczniom możliwość 
pisania, wypełniania  i robienia notatek. Powinny odzwierciedlać sytuację egzaminacyjną.  
Zakaz pisania po repetytorium jako książce wieloletniej wpływa na komfort pracy  
i prowadzącego lekcje nauczyciela, i ucznia.  

Seria Teen Explorer oferuje materiały egzaminacyjne dedykowane konkretnemu uczniowi  
w zeszycie ćwiczeń.

Wybór wieloletniego repetytorium zamiast podręcznika  
tak naprawdę utrudni pracę w 8 klasie.!

8
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Informatory 
egzaminacyjne

Strategie 
i podpowiedzi

Seria filmów  
przygotowujących  

nauczycieli i uczniów  
do egzaminu

Egzaminacyjny  
Bank Pomysłów

Książka 
nauczyciela

Diagnoza przedmiotowa  
i egzaminacyjna  

(Egzamin próbny)

Artykuły  
metodyczne

Podręcznik



Diagnoza przedmiotowa  
i egzaminacyjna  

(Egzamin próbny)

Inspiracje  
egzaminacyjneArtykuły  

metodyczne

Webinaria  
egzaminacyjne

Generator testów  
(testy i arkusze  
egzaminacyjne)

Multibook

Zeszyt ćwiczeń  
Exam Booster



Seria Teen Explorer konsekwentnie przygotowuje  
do egzaminu w klasach 7/8. Każdy typ zadania  
egzaminacyjnego został dokładnie omówiony  
oraz przećwiczony, zarówno w klasie 7, jak i w klasie 8.

Podręcznik

Suma

Zeszyt ćwiczeń

Suma
Skills 

Checkpoint
Pozostałe 

sekcje
Skills  

Checkpoint
Pozostałe 

sekcje
Exam  

Booster

Rozumienie  
ze słuchu 10 26 36 12 24 12 48

Znajomość 
funkcji  

językowych
10 20 30 11 23 4 38

Rozumienie 
tekstów  

pisanych
17 24 41 18 66 10 94

Znajomość 
środków  

językowych
12 32 44 14 30 24 68

Wypowiedź 
pisemna 8 15 23 8 14 2 24

TEEN EXPLORER 8  
– PODRĘCZNIK  
I ZESZYT ĆWICZEŃ

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Liczba zadań w podręczniku i zeszycie ćwiczeń wg. części egzaminacyjnych:
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8EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W SERII EXPLORER

Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu?

Podręcznik

Seria Explorer w pełni realizuje podstawę  
programową kształcenia ogólnego. Podstawowa 
ścieżka gwarantuje realizację podstawy 
programowej oraz opanowanie przez uczniów 
wszystkich umiejętności egzaminacyjnych.  

Zeszyt ćwiczeń Teen Explorer jest w pełni 
skorelowany z podręcznikiem, a elementy 
dodatkowe umożliwiają przećwiczenie umiejętności 
egzaminacyjnych oraz sprawdzenie przygotowania 
uczniów do egzaminu.

Diagnoza egzaminacyjna 
w klasie 8.

Realizując lekcje z podręczni-
ka, uczniowie ćwiczą umie-
jętności egzaminacyjne w 
ramach sekcji: 

• Writing (poświęconych 
wypowiedziom pisem-
nym),

• Skills Booster (opatrzo-
nych ramkami Skills 
Explorer),

• Skills Checkpoint (dedy-
kowanych sekcji egzami-
nacyjnych),

Uczniowie sprawdzają nabyte 
umiejętności podczas bieżą-
cych sprawdzianów i kartkó-
wek, zawierających zadania 
egzaminacyjne.

Realizując lekcje z pod-
ręcznika, uczniowie mogą 
doskonalić umiejętności 
egzaminacyjne za pomocą 
sekcji z zeszytu ćwiczeń: 

• Writing (poświęconych 
wypowiedziom pisem-
nym),

• Skills Booster  
(opatrzonych ramkami 
Skills Reminder),

• Skills Checkpoint  
(dedykowanych sekcji 
egzaminacyjnych), 

Zeszyt ćwiczeń zawiera 
również  praktyczną sekcję 
Exam Booster, umożliwiają-
cą zapoznanie się uczniów 
ze wszystkimi typami 
zadań egzaminacyjnych 
oraz utrwalenie znajomo-
ści słownictwa i zagadnień 
gramatycznych. Zalecana 
jest realizacja tej sekcji po 
rozdziałach 1-4.

Zestaw testów dostepnych 
na portalu dlanuaczyciela.
pl zawiera dwa arkusze 
egzaminacyjne. Warto je 
wykorzystać i przeprowadzić 
w klasach wewnętrzne egza-
miny próbne po rozdziale  
4 oraz 5.

Publikacja Bank Pomysłów 
zawiera listy słownictwa 
egzaminacyjnego wraz  
z interaktywnymi ćwiczenia-
mi, opartymi na tym słownic-
twie, oraz dwa dodatkowe 
arkusze egzaminacyjne do 
wykorzystania na zajęciach.

Teraz Egzamin Ósmoklasi-
sty – Repetytorium i Arkusze 
– pozwalają na utrwalenie 
znajomości zagadnień po-
znanych w trakcie 5 lat nauki 
pod kątem egzaminu  
– w ramach uzupełnienia 
lekcji, na godziach dodatko-
wych dedykowanych przygo-
towaniu do egzaminu lub  
w domu.

Zeszyt  
ćwiczeń 

Elementy 
dodatkowe
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Podręczniki zawierają wszystkie typy ćwiczeń egzaminacyjnych, również 
zadania otwarte nowego typu:

Wplecione w bieżące lekcje w ramach ćwiczeń Skills Booster.

TEEN EXPLORER 8  
– PODRĘCZNIK 
Podręcznik Teen Explorer pozwoli w interesujący  
sposób zrealizować podstawę programową, 
wprowadzając nowe dla uczniów treści, oraz efektywnie 
przygotować ich do egzaminu, dzięki licznym 
powtórkom i strategiom egzaminacyjnym.

Teen Explorer 8, SB, str.32.
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 Zebrane w sekcjach egzaminacyjnych Skills Checkpoint.

Ramki Skills Explorer – wyróżniony graficznie element podręczników z serii Teen Explorer  
– uczą strategii rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

8

Teen Explorer 8, SB, str. 55.

Teen Explorer 7, SB, str. 19.

W PODRĘCZNIKU TEEN EXPLORER 8
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Teen Explorer 8, SB, str. 48.

Teen Explorer 8, WB, str. 34.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
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Ćwiczy wszystkie umiejętności, wymagane na egza-
minie ósmoklasisty. Zajmuje dwie strony podręcznika 
oraz dwie strony zeszytu ćwiczeń po każdym rozdzia-
le. Dzięki temu nauczyciel ma do dyspozycji mnóstwo 

dodatkowych materiałów, umożliwiających śledzenie 
postępów uczniów. Została podzielona na umiejęt-
ności opisane w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego.

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH

SEKCJA SKILLS CHECKPOINT

Teen Explorer 8, SB, str. 128.

Teen Explorer 8, WB, str. 84.

8W PODRĘCZNIKU TEEN EXPLORER 8
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ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

Teen Explorer 8, SB, str. 38.

Teen Explorer 8, SB, str. 39.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
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Krok po kroku uczy tworzenia form pisemnych, 
określonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej. Korelujące z nią 
zadania z zeszytu ćwiczeń pozwalają na dodatkowe 

przećwiczenie zdobytych umiejętności. Każda sekcja 
Skills Checkpoint zawiera dodatkowe zadania, 
wymagające stworzenia wypowiedzi pisemnej. 

SEKCJA WRITING

TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ

Teen Explorer 8, SB, str. 55.

8W PODRĘCZNIKU TEEN EXPLORER 8
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Wpis na blogu:

Przykłady sekcji Writing:

Teen Explorer 7, SB, str. 128-129.

Teen Explorer 7, WB, str.  93.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
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Zaproszenie:

Teen Explorer 8, SB, str. 36-37.

Teen Explorer 8, WB, str. 26.

8W PODRĘCZNIKU TEEN EXPLORER 8
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Sekcji Writing towarzyszy sekcja Writing Guide, prezentująca modelowe wypowiedzi pisemne.

Teen Explorer 8, SB, str. 162.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
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Zeszyt ćwiczeń zawiera sekcje egzaminacyjne ściśle powiązane 
z podręcznikiem oraz dodatkową sekcję egzaminacyjną Exam 
Booster. Ramki Skills Reminder przypominają informacje zawarte  
w odpowiadających im ramkach Skills Explorer, zawartych  
w podręczniku. Dzięki temu utrwalają znajomość umiejętności 
egzaminacyjnych.

TEEN EXPLORER 8  
– ZESZYT ĆWICZEŃ

Sekcja Skills Booster zeszytu ćwiczeń, podobnie jak sekcja o tej samej nazwie w podręczniku,  
oferuje możliwość ćwiczenia umiejętności egzaminacyjnych w toku bieżących lekcji.

Teen Explorer 8, WB, str. 24.

8W ZESZYCIE ĆWICZEŃ TEEN EXPLORER 8
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Oferuje dodatkowe ćwiczenia kształcące umiejęt-
ności opisane w  podstawie programowej kształce-
nia ogólnego. Jest skorelowana z  taką samą sek-
cją, zawartą w podręczniku. Wykonanie wszystkich 
ćwiczeń z sekcji Skills Checkpoint zawartej w pod-
ręczniku gwarantuje przećwiczenie wszystkich 
umiejętności opisanych w  podstawie programowej 
kształcenia ogólnego oraz typów zadań egzamina-

cyjnych, przedstawionych w  Informatorze o  egza-
minie ósmoklasisty z  języka angielskiego od roku 
szkolnego 2018/2019 (CKE). Sekcja Skills Chec-
kpoint zawarta w zeszycie ćwiczeń również zawiera 
wszystkie typy zadań egzaminacyjnych oraz kształci 
wszystkie umiejętności egzaminacyjne – umożliwia 
więc ponowne ich przećwiczenie i utrwalenie zdoby-
tej wiedzy i umiejętności. 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH

SEKCJA SKILLS CHECKPOINT

Teen Explorer 8, WB, str. 30.

Teen Explorer 8, WB, str. 50.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
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ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

Teen Explorer 8, WB, str. 64.

Teen Explorer 8, WB, str. 75.

8W ZESZYCIE ĆWICZEŃ TEEN EXPLORER 8
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30-stronicowa sekcja dedykowana egzaminowi 
ósmoklasisty analizuje krok po kroku wszystkie typy 
zadań egzaminacyjnych, przedstawionych w Infor-
matorze o egzaminie ósmoklasisty z języka angiel-
skiego od roku szkolnego 2018/2019 (CKE). Każde 
zadanie zostało przedstawione w dwóch wersjach – 
pierwsza, opatrzona wskazówkami, umożliwia naukę 
przydatnych technik oraz oswaja uczniów z danym 
typem zadania. Druga wersja to zadanie przeznaczo-
ne do samodzielnego rozwiązania. Zalecany sposób 

realizacji materiału sekcji Exam Booster – opisany  
w rozkładach materiału do serii Teen Explorer – umoż-
liwia przećwiczenie wszystkich typów zadań w pierw-
szym półroczu nauki w klasie ósmej szkoły podsta-
wowej. Pod kodami QR udostępnia listy słownictwa  
z czternastu kategorii wymienianych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego oraz materiały 
umożliwiające powtórzenie egzaminacyjnych zagad-
nień gramatycznych. To osobiste repetytorium każde-
go ucznia.

TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ

Sekcja Writing w zeszycie ćwiczeń ściśle odpowiada 
tej sekcji w podręczniku. Utrwala zdobyte umiejęt-
ności i gwarantuje solidne przygotowanie uczniów  

do tej części egzaminu, w której poproszeni oni zosta-
ną o samodzielne stworzenie wypowiedzi pisemnej.

SEKCJA EXAM BOOSTER

SEKCJA WRITING

Teen Explorer 8, WB, str. 75.

Teen Explorer 8 Exam Booster str. 128.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
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Teen Explorer 8 
Bank Pomysłów 
Zawiera przystępny opis egzaminu ósmoklasisty oraz listy 
słownictwa egzaminacyjnego wraz z ćwiczeniami w formie 
quizletów. 

Zawiera dwa arkusze egzaminacyjne. Pierwszy z nich – 
arkusz egzaminacyjny ze wskazówkami oraz podanymi 
odpowiedziami – umożliwia przeanalizowanie na 
zajęciach z uczniami struktury egzaminu oraz typów zadań 
egzaminacyjnych. Drugi arkusz, dostępny pod kodem QR, 
pozwala na przeprowadzenie dodatkowego egzaminu 
próbnego.

Teen Explorer 8 Egzaminacyjny bank pomysłów str. 138. Teen Explorer 8 Egzaminacyjny bank pomysłów str. 124.

8W BANKU POMYSŁÓW
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Teen Explorer 8  
Książka Nauczyciela i testy 
Seria Teen Explorer umożliwia dostosowanie systemu ewaluacji 
do potrzeb grupy, jednoczesne sprawdzanie wiedzy związanej 
z realizacją podstawy programowej i przygotowania uczniów  
do egzaminu ósmoklasisty w ramach pracy z podręcznikiem 
Teen Explorer 8.

Testy sprawdzające na bieżąco wiedzę oraz umiejętności 
uczniów – kartkówki, sprawdziany do rozdziałów oraz 
sprawdziany semestralne – zawierają nie tylko klasyczne 
zadania weryfikujące wiedzę uczniów, ale również zadania 
typu egzaminacyjnego. Każda kartkówka bądź sprawdzian 
zawiera zadanie typu egzaminacyjnego, dzięki czemu 
nauczyciel śledzi postępy uczniów w tym zakresie, realizując 
jednocześnie założenia podstawy programowej.
Zadania typu egzaminacyjnego występują zarówno w testach A 
(standard), jak i w testach B (o obniżonym poziomie trudności).

Unit 1, Short Test A, Group 1: adjectives and adverbs, relative pronouns
Zadanie 4 odpowiada typowi 19 zadania egzaminacyjnego, przedstawionemu w Informatorze  
o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019 (CKE).

Unit 1, Short Test A, Group 1

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
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Unit 1, Test B, Group 1
Zadanie 5 odpowiada typowi 
10 zadania egzaminacyjnego, 
przedstawionego w Informatorze  
o egzaminie ósmoklasisty 
z języka angielskiego od roku 
szkolnego 2018/2019 (CKE).

W  KSIĄŻCE NAUCZYCIELA

Unit 1, Test B, Group 1
Zadanie 7 ćwiczy umiejętności 
związane z typem 26 
zadania egzaminacyjnego, 
przedstawionego w Informatorze 
o egzaminie ósmoklasisty 
z języka angielskiego od roku 
szkolnego 2018/2019 (CKE).

Unit 1, Test B, Group 1

Unit 1, Test B, Group 1

8
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Repetytorium 
Ponad 180 stron materiału przygotowującego  
do egzaminu. Ponad 160 zadań egzaminacyjnych. 

Kompendium wiedzy umożliwiające staranne 
przygotowanie do egzaminu. Zawiera syntetyczny 
materiał powtórzeniowy przygotowany zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej 
oraz zadania typu egzaminacyjnego ułożone na 
wzór zadań przedstawionych przez CKE. Duża liczba 
ćwiczeń pozwoli utrwalić i uporządkować wiedzę 
i umiejętności a zadania typu egzaminacyjnego oraz 
towarzyszące im praktyczne instrukcje i wskazówki 
pozwolą wykształcić kluczowe umiejętności 
egzaminacyjne. 

Powtórzenie:
Słownictwo – 14 działów tematycznych: słowniczki  
i po 6 ćwiczeń do każdego działu.  
Gramatyka: teoria rozpisana wg. zakresu struktur 
gramatycznych opisanych w informatorze CKE 
dotyczącym egzaminu po 6 ćwiczeń do każdego 
działu.  
Funkcje  językowe: teoria (przydatne zwroty, 
wskazówki i uwagi) i po 6 ćwiczeń do każdego 
zagadnienia. 

Część egzaminacyjna:
• Rozumienie ze słuchu – 30 zadań
• Znajomość funkcji językowych – 30 zadań
• Rozumienie tekstów pisanych – 32 zadania
• Znajomość środków językowych – 36 zadań
• Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 14 zadań 
 
1 przykładowe zadanie ze wskazówkami,  
3 zadania egzaminacyjne w publikacji i 2  pod kodem 
QR (w sumie 6 zadań każdego typu).
Rozbudowany dział „Tworzenie wypowiedzi 
pisemnej” obejmuje:  list/e-mail, wpis na blogu, 
historyjkę, notatkę, ogłoszenie, zaproszenia  
i życzenia. 

Dodatkowo:
Przykładowy arkusz egzaminacyjny opracowany  
na wzór arkusza CKE. 

Arkusze
6 arkuszy egzaminacyjnych z nagraniem i kluczem 
odpowiedzi opracowanych na wzór arkuszy CKE. 
Rzetelnie opracowany materiał pozwoli w sposób 
wiarygodny systematycznie sprawdzać stopień 
przygotowania uczniów do egzaminu, a samym 
uczniom oswoić się z jego formą i wypracować 
skuteczne strategie rozwiązywania zadań.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
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REPETYTORIUM - POWTÓRZENIE

PUBLIKACJE DODATKOWE

Listy zawierające słownictwo z 14 obszarów 
tematycznych opisanych w podstawie programowej, 
zaprezentowane wraz z wymową i tłumaczeniem. 
Pogrupowanie słownictwa według tematów ułatwi 
uczniom odnalezienie potrzebnego słowa, a nagranie 
ukryte pod kodem QR ułatwi przećwiczenie  
i opanowanie jego wymowy.

SŁOWNICTWO
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Objaśnienia w języku polskim i liczne przykłady 
obrazujące zagadnienia gramatyczne zgodne  
z zakresem opublikowanym w Informatorze CKE 
pomogą uczniom utrwalić obowiązujący materiał 
a towarzyszące im ćwiczenia sprawdzić, czy został 
dobrze opanowany.

GRAMATYKA

38



Teoria z zakresu znajomość funkcji jezykowych. 
Pogrupowane tematycznie przydatne zwroty  
i ćwiczenia (o różnym stopniu trudności) umożliwią 
powtórke zagadnień z zakresu funkcji jezykowych.

PUBLIKACJE DODATKOWE

FUNKCJE JĘZYKOWE
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Każdej z pięciu części publikacji, odpowiadają-
cej jednej części egzaminu towarzyszą starannie 
opracowane strategie egzaminacyjne objaśniające 
uczniom, na co powinni zwrócić uwagę w trakcie 
przygotowań i jak sobie poradzić z  zadaniami 
danego obszaru już na egzaminie. Umieszczone 
w jednym miejscu strategie, zawsze na początku 
danego działu, stanową doskonały punkt odniesie-
nia w przypadku problemów z zadaniami z danego 
obszaru.  Zadania egzaminacyjne zostały pogrupo-
wane według umiejętności i rodzaju zadania. Podział 
publikacji na części odpowiadające poszczególnym 
częściom egzaminu stwarza możliwość elastycznego 
trybu działania: 

• systematycznej pracy, 
• szybkich powtórek, 
• punktowego wsparcia przy wybranych zagadnie-

niach czy umiejętnościach. 
Każdy typ zadania egzaminacyjnego został w repe-
tytorium starannie omówiony. Do każdego przygo-
towano szczegółowe wskazówki, pokazujące w jaki 
sposób należy się z nim zmierzyć. Repetytorium 
zawiera modele wszystkich wypowiedzi pisemnych 
obowiązujących ósmoklasistów (zgodnie z zapisami 
w podstawie programowej). Towarzyszą im czytelne 
samouczki, które pokazują tok myślenia i kolejne 
działania, jakie należy wykonać, aby prawidłowo 
wykonać zadania. 

REPETYTORIUM - CZĘŚĆ EGZAMINACYJNA
Zadania egzaminacyjne - intensywny, ale elastyczny trening 

Kształcenie kluczowych umiejętności egzaminacyjnych
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PUBLIKACJE DODATKOWE
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
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PUBLIKACJE DODATKOWE
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Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty  
z Nową Erą
Jako uzupełnienie do naszej serii Teen Explorer do klasy ósmej, opracowaliśmy dodatkowe materiały, 
które pomogą w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Materiały te, dostarczą wszystkich 
niezbędnych informacji na temat samego egzaminu, ale również strategii egzaminacyjnych dla uczniów  
oraz wskazówek jak najefektywniej wykorzystać serię Teen Explorer zarówno w realizacji postawy 
programowej jak i przygotowaniu do egzaminu.

FILMY
Seria filmów omawiająca 
poszczególne elementy egzaminu 
ósmoklasisty oraz proponująca 
porady i wskazówki dla uczniów

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z NOWĄ ERĄ
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MATERIAŁY DODATKOWE
Dodatkowe materiały do pobrania zawierające przydatne 
informacje, strategie i wskazówki egzaminacyjne oraz 
informacje na temat pracy z serią Teen Explorer 8

Materiały dostępne są na naszych stronach:  
www.nowaeraangielskiego.pl/egzamin-osmoklasisty/ oraz www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty 

Polecamy również nasz profil Facebook:  
facebook.com/nowaeraangielskiego, na którym na bieżąco publikujemy wszystkie materiały.
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Twoja baza materiałów dydaktycznych 
w jednym miejscu!

Bogata baza materiałów dydaktycznych 
gotowych do wykorzystania
Portal dlanauczyciela.pl zawiera wszystkie niezbędne materiały dydaktyczne 
i narzędzia pomocne w planowaniu oraz realizacji ciekawych, atrakcyjnych zajęć 
na wszystkich poziomach edukacyjnych.

www.nowaera.pl angielski@nowaera.pl

Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00

50 tys.
materiałów

200 tys.
użytkowników

6 mln
odsłon/miesiąc

1 krok
do rejestracji




