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Odpowiedzi do zadań zamieszczonych w arkuszu  

egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 

15 KWIETNIA 2019 

opracowane przez ekspertów Nowej Ery 

 

UWAGA: 

W zadaniach otwartych eksperci przygotowali odpowiedzi przykładowe. Mogą one różnić się 

od Twoich, ale pamiętaj, że każde poprawne i pełne rozwiązanie zostanie ocenione przez 

egzaminatorów zewnętrznych na najwyższą liczbę punktów. 

 

 

Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

ODPOWIEDŹ: A 

 

 

Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

ODPOWIEDŹ: D 
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Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

ODPOWIEDŹ: FF 

 

 

 

Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

ODPOWIEDŹ: PP 

 

 

Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: 

Oczy są symbolem zewnętrznego piękna, które często jest złudne. Aby dostrzec to, co w 

człowieku najważniejsze: zalety, dobro, wartości, którymi się kieruje, należy „patrzeć 

sercem”. 
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Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: 

Tytuł lektury: Quo vadis 

Bohater lektury: Marek Winicjusz 

Uzasadnienie wyboru: Początkowo Marek Winicjusz zachwycał się wyłącznie wyglądem 

Ligii. W wyniku wewnętrznej przemiany zrozumiał jednak, że najważniejsze są uczucia i 

dobro drugiego człowieka. 

 

 

 

Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: 

Król: Władca nie został przyjacielem Małego Księcia, ponieważ Król nieustannie mu 

rozkazywał. Władza, a nie relacja, była dla Króla największą wartością. 
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Bankier: Mały Książę nie mógł się zaprzyjaźnić z Bankierem, bo ten dorosły był skupiony 

wyłącznie na bogaceniu się. W tym celu liczył gwiazdy, które uważał za swoją własność. 

 

 

Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

ODPOWIEDŹ: BD 

 

 

Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

ODPOWIEDŹ: B 

 

Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: 

Wypowiedź Małego Księcia „Jesteście piękne, lecz próżne” pozwala wnioskować o tym, co 

dla bohatera było ważne. Dzięki przyjaźni z lisem chłopiec zrozumiał, na czym polega 

wyjątkowość róży pozostawionej na asteroidzie.  
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Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

ODPOWIEDŹ: A 

 

 

Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

ODPOWIEDŹ: B 

 

 

Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 
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UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: 

Zaproszenie 

Serdecznie zapraszamy całą społeczność naszej szkoły na premierę spektaklu „Tajemnice 

oswajania” opartego na motywach utworu Antoine’a de Saint-Exupéry’ego „Mały Książę”. 

Przedstawienie odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku o w sali gimnastycznej naszej szkoły. 

Początek spektaklu – o godzinie 16.00. Zachęcamy do udziału w tym wyjątkowym spektaklu, 

ponieważ w role bohaterów Małego Księcia wcielili się nasi nauczyciele, a po spektaklu 

każdy widz otrzyma upominek – książeczkę z sentencjami z lektury. 

 

Zapraszamy 

Samorząd Szkolny 

 

Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

ODPOWIEDŹ:   

Akapit Pytanie 

2. C 

4. A 

6. D 

 

 

Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 
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ODPOWIEDŹ: BD 

 

Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

ODPOWIEDŹ: FP 

 

 

Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: 

Zacytowana opinia może stanowić komentarz do tekstu „Początki kina”. Toeplitz pisze 

o powstaniu kinematografu i roli, jaką odegrał on w rozwoju kina. Wynalezienie 

kinematografu pozwoliło na zaspokojenie potrzeb widzów oczekujących rozrywki, w której 

nawet w scenach mrożących krew w żyłach typu pożar, pojawienie się dzikich zwierząt, 

wszystko byłoby jak w rzeczywistości.  

 

 

 

Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 
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ODPOWIEDŹ: 

Tytuł lektury: Kamienie na szaniec 

 

Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

UWAGA! PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI: 

– wpuszczanie gazu do sal kinowych 

– wypisywanie na murach hasła: „Tylko świnie siedzą w kinie” 

 

 

Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

ODPOWIEDŹ: B 

 

Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

ODPOWIEDŹ: PF 
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Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

ODPOWIEDŹ:  

1. widzących 

2. pracując 

 

 

Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

ODPOWIEDŹ: D 
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Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: 

– napis w języku rosyjskim w górnej części plakatu – symbolizuje daremny trud zaborcy 

dążącego do wynarodowienia młodych Polaków 

– biało-czerwone skrzydła, na których skupia się uwaga patrzącego – są symbolem 

młodzieńczej walki uczniów gimnazjum w Klerykowie z rusyfikatorami  
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Źródło: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, CKE 2019 

 

KOMENTARZ DO TEMATU 1. 

W zależności od przyjętej tezy można było przykładowo skorzystać z następujących lektur: 

Teza: W relacjach międzyludzkich lepiej kierować się sercem. 

• Charles Dickens, Opowieść wigilijna – Gdy Scrooge otworzył serce na innych ludzi, zyskał 

przyjaciół i radość życia 

• Antoine de Saint-Exupѐry, Mały Książę – tytułowy bohater zdecydował się wrócić do róży, 

gdy zrozumiał, że „dobrze widzi się tylko sercem” 

 

Teza: W relacjach międzyludzkich lepiej kierować się rozumem. 

• Aleksander Fredro, Zemsta – zakochana Klara kieruje się rozsądkiem –  odrzuca propozycję 

ucieczki z zamku z Wacławem, wymyśla Papkinowi zadania, których ten nie będzie w stanie 

wykonać 

• Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz – z powodu silnych uczuć, kierowania się sercem w 

rezultacie dokonuje zbrodni 

 

Teza: W relacjach międzyludzkich czasami warto kierować się rozumem, a niekiedy –

sercem 

• Henryk Sienkiewicz, Quo vadis – Ligia kieruje się sercem, opiekując się rannym 

Winicjuszem. Gdyby Winicjusz się nie zmienił, pozostałaby wierna swoim wartościom (w 

tym wyborze kierowałaby się rozumem) i nie zdecydowałaby się na budowanie relacji z 

ukochanym 
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KOMENTARZ DO TEMATU 2. 

Temat wymagał bardzo dobrej znajomości lektury wskazanej w poleceniu. 

 

UWAGA: Szczegółowe kryteria oceny wypowiedzi pisemnej zamieszczono w Informatorze 

o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019, który jest 

dostępny na stronie CKE 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_polsk

i.pdf 

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_polski.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_polski.pdf

