




Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 2314 

6) 

7) charakteryzuje i 

8) niami;

9) tosunek do postaci;

10) 

dialog; 

11) 

, , symbol, al

12) 

i 

13) 

14) 

15) 

refleksji; 

16) 

17) 

18) 

etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji; 

19) 

i kulturze; 

20) wykorzystuje w int

21) sprawnie czyta teksty. 

2.

1) temat i tekstu; 

2) identyfikuje i wypowiedzi (autora, narratora, czytelnika, 

3) wyszukuje w potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty 

tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego;

4) zawarte w informacje od informacji 

5) wyszukuje w informacje wprost i (ukryte);

6) odbiera teksty kultury na poziomie i 
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Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 2314 

7) wnioski z zawartych w (w tym rozpoznaje 

w nim lub 

8) rozumie i znaczenie w wypowiedzi; 

9) informacje w od ich funkcji w przekazie; 

10) dostrzega relacje wypowiedzi 

akapity); 

11) interpretuje sztuki (obraz, grafika, fotografia); 

12)

13) 

14) rozpoz

cechy; 

15) znajduje w tekstach kultury popularnej (np. w filmach, komiksach, 

piosenkach) do tradycyjnych literackich i kulturowych. 

II.

1.

1)

2) 

–

3) 

4) 

5) 

6) 

w –

7)
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8)

9)

zda

10) rozpoznaje w 

i 

– i 

11) 

i odwrotnie. 

2. 

1) 

– 

2) 

3) 

4) 

5) 

3.

1) 

2) 

3) 

4) 

4.

1) 

2) w tematach 

3) 

interpunkcyjne; 

4) nosowych, 
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Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 2314 

5)

6) nazw pospolitych; 

7) h: kropki, przecinka, znaku zapytania, 

III. t worzenie wypowiedzi. 

1.

1) 

2) 

3)

sp

4)

tworzeniu rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych; 

5) 

6) przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego;

7) 

8) y etyki wypowiedzi. 

2.

1) poznanymi tekstami 

kultury; 

2)

dialogiem (twórcze i 

postaci, przedmiotu, krajobrazu, prosta notatka; 

3)

i parafrazuje; 

4)
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Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 2314 

IV. 

1) rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji; 

2) 

1) Charles Dickens, ; 

2) Aleksander Fredro, Zemsta; 

3) 

4) Kamienie na szaniec; 

5) Adam Mickiewicz, cz II, 

Pan Tadeusz 

6) Antoine de Saint- ;

7) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;

8) Balladyna;

9) 
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Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 2314 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

I. . 

1.

trudniejszych 

praktycznych. 

2.

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 

1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w 

przetwarzanie. 

2.

przedstawianie danych. 

3. 

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 

1.

matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi. 

2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w 

praktycznym. 

IV. Rozumowanie i argumentacja. 

1.

2. ch 

podstawie. 

3.
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e Gz AMin 

z A2 (w skali Europejskiego Systemu 

). 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

III. t worzenie wypowiedzi.

logiczne wypowiedzi pisemne,

w 

IV. Reagowanie na wypowiedzi. 

, 

adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym 

w 

V. Przetwarzanie wypowiedzi. 
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Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 2314 

I.

1) ek (np. dane personalne, cechy charakteru, rzeczy osobiste, 

uczucia i emocje, i zainteresowania); 

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i domu, 

prace domowe); 

3) edukacja (np. i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie przybory 

szkolne, pozalekcyjne); 

4) praca (np. popularne zawody i z nimi i miejsce pracy); 

5) prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, codziennego, 

czasu, formy czasu wolnego, i problemy); 

6) (np. i ich przygotowywanie, lokale 

gastronomiczne); 

7) zakupy i (np. rodzaje towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, 

wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z 

8) i turystyka (np. transportu i korzystanie z nich, orientacja 

w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie); 

9) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media); 

10) sport (np. dyscypliny sportu, sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, 

uprawianie sportu); 

11) zdrowie (np. tryb samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie); 

12) nauka i technika (np. wynalazki, korzystanie z podstawowych technicznych 

i technologii informacyjno-komunikacyjnych); 

13) przyrody (np. pogoda, pory roku, i krajobraz, ochrona 

naturalnego). 

II.

1) reaguje na polecenia;

2) wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;

3) intencje nadawcy/autora wypowiedzi;

4) kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuacj
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