
Odpowiedzi do zadań zamieszczonych w arkuszu 

egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 

16 CZERWCA 2020 

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. 

 

 

ODPOWIEDŹ: B→E→C→A→D 

 

 

ODPOWIEDŹ: FF 

 

 

ODPOWIEDŹ: D 



 

ODPOWIEDŹ: B 

 

ODPOWIEDŹ: PP 

 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ. 

Argument: Petroniusz był skutecznym mówcą, o czym świadczy to, że Neron wierzył jego 

słowom, np. kiedy Petroniusz krytykował poezję cezara, ten myślał, że patrycjusz ją chwali. 

Dzięki umiejętności przekonywania Petroniusz łagodził ataki gniewu Nerona i w ten sposób 

ratował życie innym. 

 

 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ. 

Tytuł: „Kamienie na szaniec” 

Bohater: Tadeusz Zawadzki Zośka 

 



Uzasadnienie: Wraz z innymi odbił przyjaciela, Rudego, z rąk gestapowców (słynna akcja pod 

Arsenałem). 

 

 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ. 

Według mnie Telimena bardziej zasługuje na miano arbitra elegantiarum niż tytułowa 

bohaterka utworu „Żona modna”. Elegancka Telimena jako opiekunka Zosi uczy dziewczynę 

manier, salonowej ogłady. Ponadto zna się na sztuce, czemu daje wyraz w rozmowach z Hrabią 

na temat twórczości malarza Orłowskiego. 

 

 

Tytuł: „Artysta” 

 

 



UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ. 

Postawa Koguta z powyższego fragmentu przypomina postawę Nerona z „Quo vadis”. Obaj 

bohaterowie chcieli być wielkimi artystami, kogut – lwem, Neron zaś wielkim, boskim poetą 

(za takiego siebie uważał). W postawach przywołanych postaci widoczna jest nadmierna 

ambicja, która nie przystaje do ich realnych predyspozycji. 

 

 

ODPOWIEDŹ: B 

 

ODPOWIEDŹ: FP 

 

ODPOWIEDŹ: B 



 

 

 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ. 

Element graficzny 1: ryba 

Tytuł utworu: „Quo vadis” 

Wyjaśnienie: Ryba to znak pierwszych chrześcijan, w powieści kreśliła go na piasku Ligia. 

 

Element graficzny 2: książka „Pan Tadeusz” 

Tytuł utworu: „Latarnik” 

Wyjaśnienie: Podczas lektury „Pana Tadeusza” latarnik Skawiński zapomniał zapalić latarnię i 

w rezultacie doprowadził do katastrofy statku.  

 



 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ. 

Tematem tekstu Małgorzaty Smoczyńskiej jest znaczenie pasji w życiu ludzi. Autorka 

skupia się na wyczerpującym wyjaśnieniu znaczenia słowa „pasja” i dochodzi do wniosku, 

że dzięki pasjom ludzie czują się szczęśliwi i spełnieni, dostrzegają sens życia. 

 

 

ODPOWIEDŹ: FF 

 

ODPOWIEDŹ: D 

 

ODPOWIEDŹ: FP 

 



 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ. 

Uważam, że pasja nadaje cel i sens naszemu życiu. Po pierwsze, człowiek, który ma pasję, nie 

marnuje czasu, ponieważ każdą wolną chwilę wykorzystuje na rozwijanie swoich 

zainteresowań i umiejętności. Po drugie, pasja powoduje, że człowiek stale się rozwija, uczy 

nowych rzeczy. 

 

 

ODPOWIEDŹ: BC 

 

ODPOWIEDŹ: B 

 

ODPOWIEDŹ: D 



 

ODPOWIEDŹ: C 

 

 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ. 

 

 

OGŁOSZENIE 

24 czerwca 2020 r. o godz. 16.00 w Miejskim Domu Kultury z myślą o wszystkich 

mieszkańcach naszej miejscowości odbędzie się spotkanie z niezwykłym człowiekiem – 

artystą, który maluje piaskiem. W trakcie tego wydarzenia artysta opowie nam o swojej pasji 

oraz przedstawi w formie nagrania video historię naszej miejscowości malowaną piaskiem. Po 

prezentacji zaś będzie można wziąć udział w warsztatach poświęconych malowaniu piaskiem. 

 

        Organizatorzy spotkania 



 

 

KOMENTARZ DO TEMATU 1. 

W realizacji tematu należało przekonać koleżanki i kolegów, że książki mogą być źródłem 

mądrości i wykazać się znajomością cech charakterystycznych dla przemówienia jako formy 

wypowiedzi. Wskazane zatem było rozpoczęcie temat zwrotem do adresatów,  np. Drogie 

Koleżanki, Drodzy Koledzy, oraz przedstawienie we wstępie tematu tak, aby zainteresować 

odbiorców. We wstępie należało także sformułować tezę.  

Rozwinięcie przemówienia to miejsce na przedstawienie argumentacji i poparcie jej 

odpowiednimi przykładami z lektury obowiązkowej i innego utworu (wymaga to wykazania 

się dobrą znajomością przywołanych utworów). W przemówieniu, aby wzmocnić siłę przekazu, 

stosuje się środki retoryczne, np.: porównania, pytania retoryczne, epitety. Ważne jest także 

częste nawiązywanie kontaktu z odbiorcami np. poprzez stosowanie czasowników w 1 os. 

liczby mnogiej (np. Niejednokrotnie mieliśmy okazję się przekonać, że literatura rozwiązuje 

nasze dylematy), wpływanie na postawę słuchaczy za pomocą form trybu rozkazującego (np. 

Pamiętajcie, książki to źródło mądrości, sięgajcie po nie jak najczęściej). 

W zakończeniu należało sformułować wnioski wynikające z zebranych argumentów i 

zaapelować do słuchaczy o przyjęcie określonego stanowiska. 

 

 



KOMENTARZ DO TEMATU 2. 

Drugi temat wymagał napisania opowiadania o spotkaniu z bohaterem lektury obowiązkowej, 

który podczas tego spotkania nauczył Cię czegoś ważnego. W realizacji tematu należało 

wykazać się bardzo dobrą znajomością wybranej lektury. Istotne było także zadbanie o to, by 

uatrakcyjnić swoją pracę przynajmniej 6 z następujących elementów: określeniem czasu, 

miejsca akcji, elementami opisu (np. postaci, krajobrazu, przeżyć wewnętrznych), elementami 

charakterystyki, dialogu, monologu, punktem kulminacyjnym, zwrotem akcji, retrospekcjami, 

puentą. 

 

 

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/egzamin-osmoklasisty/informatory/ [dostęp w dniu 16.06.2020] 
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