
KOCHANI   ÓSMOKLASIŚCI Z KLASY 8A :-)   

w środę 11 marca2020r. otrzymaliście ode mnie  materiały do samodzielnego wykonania, 

stanowiące materiał powtórzeniowy, przygotowanie do egzaminu.  Proszę, abyście z należytą 

starannością przeczytali dwa otrzymane arkusze typu egzaminacyjnego  i równie starannie 

je wykonali. Pozostałe otrzymane w środę 11.03.2020r. materiały sprawdzają Waszą wiedzę          

z określonych zagadnień, równie uważnie i starannie należy je wykonać.                     

Przy przygotowywaniu odpowiedzi warto zastosować się do poniższych wskazówek – 

doskonale je znacie z pracy na lekcjach - które na pewno pomogą w udzieleniu 

właściwych odpowiedzi: 

1. uważnie przeczytaj wszystkie informacje podane w arkuszu, 

2. uważnie przeczytaj teksty źródłowe (nawet dwu- trzykrotnie), aby dobrze zrozumieć 

ich treść, 

3. zaznacz w tekstach fragmenty, które będą tobie potrzebne do udzielenia właściwej 

odpowiedzi na podane pod tekstem zadania, 

4. zadania wykonuj kolejno, gdyż są zawsze ułożone od najłatwiejszych po trudniejsze, 

5. pamiętaj, że wszystkie odpowiedzi znajdziesz w tekście, do którego są zadania, 

6. odpowiedzi formułuj poprawnie składniowo, stylistycznie i ortograficznie, 

7. odpowiadaj swoimi słowami, 

8. cytuj tylko wtedy, gdy jesteś o to proszony, 

9. dbaj o to, by nie pominąć żadnego zadania, 

10. jeśli nie wiesz, jakiej odpowiedzi udzielić, wróć do zadania po wykonaniu kolejnych, 

W czasie pisania, np. ogłoszenia, zaproszenia, podziękowania, gratulacji, apelu, 

wywiadu, sprawozdania, rozprawki, charakterystyki, życiorysu, CV, listu 

motywacyjnego pamiętaj  o cechach tej formy wypowiedzi. Proszę także, abyście 

powtórzyli ww. formy wypowiedzi. Pomocą będzie dla Was podręcznik z klasy 8 – w 

spisie treści na str. 5 – podane są informacje, o umieszczeniu tych form w podręczniku.  

Pamiętajcie, co często powtarzam, iż podręcznik jest Przyjacielem Ucznia!                                

Służy Wam pomocą! 

Najważniejsze! 

Jeśli będziecie mieli pytania, służę pomocą. Proszę przesłać na adres mailowy szkoły 

swoje zapytanie, podając w temacie: „kl. 8a –język polski”. Odpowiem na pewno.  

 



Kochani, w piątek przesłałam Wam też linki do różnych materiałów zamieszczonych w 

Internecie. Są tam także filmy –adaptacje lektur szkolnych czy odniesienia do tekstów z 

zakresu wolnelektury.pl.  

Proszę skorzystajcie z tej formy powtórzenia treści lektur do egzaminu ósmoklasisty.  

Wierzę, że mądrze, odpowiedzialnie będziecie planować swoje działania w tym czasie. 

 

Jutro, tj, 18.03.2020r. podam Wam kolejne zadania.  

Pozdrawiam!  

Danuta Buryta-Arndt 


