
 

Odpowiedzi do zadań zamieszczonych w arkuszu  egzaminu 

ósmoklasisty z języka polskiego  25 MAJA 2021 r.  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: D→C→B→A 

 

 

ODPOWIEDŹ: B 



 

ODPOWIEDŹ: FP 

 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: 

Sędzia uważa, że grzeczność jest ważna, ponieważ świadczy ona o dobrym wychowaniu, 

ułatwia odnalezienie się w towarzystwie, reguluje zasady zachowania się w społeczeństwie. 

 

 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: 

Sędziego zauważa, że w szkołach nie uczy się młodzieży, jak żyć w zgodzie z ludźmi i światem, 

w tym grzeczności, manier, przez to młodzież nie zna np. zasad zachowania się w towarzystwie. 

 

 

ODPOWIEDŹ: PP 

 



 

 

ODPOWIEDŹ: D 

 

 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: 

występowanie narratora ALBO obecność fabuły (świata przedstawionego) 

 

 

ODPOWIEDŹ: C 

 

 



 

 

 



UWAGA! PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI (wybrane elementy graficzne z poszczególnych 

kart): 

WYBIERAM KARTĘ – KARTA 1.  

Tytuł lektury: „Mały Książę” 

Element graficzny 1.: róża  

Uzasadnienie: kapryśna przyjaciółka tytułowego bohatera, pozostawiona przez niego na 

asteroidzie 

Element graficzny 2.: lis 

Uzasadnienie: mieszkaniec Ziemi, dzięki któremu chłopiec odkrył, że dobrze widzi się tylko 

sercem, a najważniejsze jest niewidoczne dla oczu 

 

WYBIERAM KARTĘ – KARTA 2.  

Tytuł lektury: „Balladyna” 

Element graficzny 1.: wierzba  

Uzasadnienie: Grabiec przemieniony w drzewo przez zazdrosną Goplanę 

Element graficzny 2.: maliny 

Uzasadnienie: owoce, które Alina i Balladyna zbierały do dzbanków, konkurując o Kirkora 

 

WYBIERAM KARTĘ – KARTA 3.  

Tytuł lektury: „Dziady” część II 

Element graficzny 1.: jabłka  

Uzasadnienie: owoce, które kruk za życia strząsnął z drzewa w sadzie pana, aby się posilić. 

Za karę został wychłostany 

Element graficzny 2.: ziarenka gorczycy 

Uzasadnienie: o ziarenka prosiły zgromadzonych na obrzędzie duchy dzieci, Józia i Rózi, 

ponieważ za życia nigdy nie doświadczyły smutku i cierpienia 

 

WYBIERAM KARTĘ – KARTA 4.  

Tytuł lektury: „Opowieść wigilijna” 

Element graficzny 1.: monety  

Uzasadnienie: przez większość życia Scrooge’a pieniądze były dla niego najwyższą wartością 

Element graficzny 2.: indyk 

Uzasadnienie: po przemianie Scrooge kazał kupić indyka, którego podarował rodzinie swojego 

pracownika 



 

ODPOWIEDŹ: 1. B, 5. D, 7. E 

 

 

ODPOWIEDŹ: PF 

 

 

 

 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: 

Według autora tekstu wiedza to zdobyte informacje, np. w trakcie nauki, mądrość zaś to odwaga 

myślenia, działania, poznawania świata i umiejętność dzielenia się nią z innymi. Dzięki 

mądrości wiedzę można wykorzystać w dobrych celach. 

 

 



 

ODPOWIEDŹ: C 

 

 

ODPOWIEDŹ: B 

 

 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: 

Tytuł lektury: „Pan Tadeusz” 

Bohater: Jacek Soplica 

Uzasadnienie wyboru: na łożu śmierci bohater miał odwagę przyznać się w obecności 

Sędziego i Gerwazego do popełnionych czynów (zabicia Stolnika pod wpływem emocji). 

Okazał skruchę i żal w związku z dokonaną zbrodnią. 

 

 

 



 

ODPOWIEDŹ: BC 

 

 

ODPOWIEDŹ: 

1. przyjaciół, przyjaciółmi 

2. technikum, techników 

 

 

UWAGA! PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: 

 

Serdecznie zapraszamy koleżanki i kolegów na spotkanie z cyklu: „Poznajemy 

filozofię”. Odbędzie się ono 1 czerwca bieżącego roku o godz. 15.00 w auli naszej szkoły. 

Swoją obecnością zaszczyci nas znany filozof, pan Jan Mądry. W trakcie spotkania poszukamy 

wspólnie z naszym gościem odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Dla najbardziej 

aktywnych dyskutantów zostały przewidziane nagrody – książki o tematyce filozoficznej. 

W imieniu organizatorów  

Uczniowie z klasy VII c 



 

 

KOMENTARZ DO TEMATU 1. 

W temacie należało rozważyć trafność stwierdzenia: czy w trudnych sytuacjach człowiek 

poznaje samego siebie. W zależności od tezy postawionej we wstępie (Uważam, że w trudnych 

sytuacjach człowiek poznaje samego siebie ALBO: Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że w 

trudnych sytuacjach człowiek poznaje siebie) w rozwinięciu należało uzasadnić przyjęte 

stanowisko odpowiednimi argumentami i poprzeć je przykładami  z lektury obowiązkowej oraz 

innego utworu literackiego (którym także mogła być lektura obowiązkowa). Pracę należało 

podsumować wnioskami wynikającymi z przywołanej argumentacji oraz przykładów 

uzasadniających postawioną we wstępie tezę. 

 

KOMENTARZ DO TEMATU 2. 

Drugi temat wymagał napisania opowiadania o pojawieniu się w świecie ucznia jednego z 

bohaterów lektury obowiązkowej. Dzięki wspólnej przygodzie wybrany bohater miał otrzymać 

tytuł Przyjaciela Mądrości, czyli osoby, która jest pozytywnie nastawiona do ludzi i świata, 

dąży do prawdy, w swoich działaniach wykazuje się mądrością, rozwagą/rozsądkiem. Ogólna 

formuła tematu sprzyjała stworzeniu oryginalnej fabuły, której trzon stanowiłaby przygoda. 

Istotne było wykazanie się znajomością lektury, z której pochodziła wybrana postać, oraz 

wzbogacenie pracy sześcioma z następujących elementów: określenie czasu, miejsca akcji, 

elementy opisu (np. postaci, krajobrazu, przeżyć wewnętrznych), elementy charakterystyki, 

dialog, monolog, punkt kulminacyjny, zwrot akcji, retrospekcja, puenta. 



Źródło zadań: Egzamin ósmoklasisty – język polski, maj 2021 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/jezyk_polski/OPOP-

100-2004.pdf [dostęp: 25.05.2021] 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/jezyk_polski/OPOP-100-2004.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/jezyk_polski/OPOP-100-2004.pdf

