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1. Opis egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego 

 
WSTĘP 
 
Język obcy nowożytny jest jednym z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych 
na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym.  
 
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII 
klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych w wersji II.1. (klasy  
I–VIII). 
 
Informator prezentuje przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz 
wskazuje odniesienie zadań do wymagań podstawy programowej. Zadania w Informatorze nie 
wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w arkuszu egzaminacyjnym. Nie 
ilustrują również wszystkich wymagań z języka obcego nowożytnego zapisanych 
w podstawie programowej. Dlatego Informator nie może być jedyną ani nawet główną 
wskazówką do planowania procesu kształcenia w szkole. Tylko realizacja wszystkich 
wymagań z podstawy programowej, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, może zapewnić 
odpowiednie wykształcenie uczniów w zakresie danego języka obcego, w tym ich właściwe 
przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. 
 
 
ZADANIA NA EGZAMINIE 
 
W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania 
zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań 
zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz 
zadania na dobieranie.  
 
W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Mogą one wymagać 
uzupełnienia podanego słowa brakującymi literami lub wstawienia do zdania podanego słowa 
we właściwej formie.  
 
Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na udzieleniu odpowiedzi na 
podane pytania dotyczące materiału ikonograficznego. 
 
Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych 
w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego: 
• Znajomość środków językowych  
• Rozumienie wypowiedzi  
• Tworzenie wypowiedzi 
• Reagowanie na wypowiedzi  
• Przetwarzanie wypowiedzi. 
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OPIS ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO 
 
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego trwa do 135 minut. W arkuszu 
egzaminacyjnym będzie od 50 do 60 zadań ujętych w 10–12 wiązek. 
 
Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części: 
• Rozumienie tekstów pisanych 
• Znajomość funkcji językowych 
• Znajomość środków językowych 
• Wypowiedź pisemna. 
 
 
Rozumienie tekstów pisanych 
 
Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych 
oparte są na tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Część zadań może być 
oparta na materiale ikonograficznym. 
 

RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW; 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

określone w podstawie programowej II.1.: 
• I.1.–I.14.  
• III.1.–III.7. 

ŹRÓDŁA TEKSTÓW teksty adaptowane  

TYPY ZADAŃ 

zadania zamknięte: 
• wybór wielokrotny  
• dobieranie 
• prawda-fałsz 

LICZBA ZADAŃ 18–20 (4–5 wiązek) 
UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM ok. 30% 

 
 
Znajomość funkcji językowych 
 
Zadania w tej części arkusza egzaminacyjnego sprawdzają znajomość funkcji językowych 
oraz podobieństw i różnic w sposobie ich realizacji w języku polskim i obcym. Znajomość 
tych zagadnień uwzględniona jest w podstawie programowej w wymaganiach szczegółowych 
dotyczących reagowania na wypowiedzi oraz świadomości językowej. 
 
Zadania oparte są na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym zamieszczonym 
w arkuszu egzaminacyjnym.  
 

TEMATYKA TEKSTÓW; 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

określone w podstawie programowej II.1.: 
• I.1.–I.14.  
• VI.1.–VI.14. 
• XIV. 

TYPY ZADAŃ 
zadania zamknięte: 
• wybór wielokrotny  
• dobieranie 

LICZBA ZADAŃ 14–16 (3–4 wiązki) 
UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM ok. 25% 
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Znajomość środków językowych 
 
Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte są 
na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. 
Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym. 
 

TEMATYKA TEKSTÓW;  
ZAKRES ŚRODKÓW 
LEKSYKALNYCH;  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

określone w podstawie programowej II.1.: 
• I.1.–I.14.  
• VIII.1., VIII.3. 
• XIV. 

TYPY ZADAŃ 

zadania zamknięte: 
• wybór wielokrotny  
• dobieranie 
• prawda-fałsz 
zadania otwarte:  
• zadanie z luką/lukami 
• podpisywanie obrazków 
• uzupełnianie zdań wyrazami we właściwej formie 
• tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy 

LICZBA ZADAŃ 15–17 (3–4 wiązki, w tym przynajmniej 2 wiązki 
z zadaniami otwartymi) 

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM ok. 30% 
 
 
Wypowiedź pisemna 
 
Zadanie polega na napisaniu krótkich, prostych wypowiedzi dotyczących materiału 
ikonograficznego zgodnie z poleceniem. 
 

TEMATYKA TEKSTÓW;  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

określone w podstawie programowej II.1.: 
• I.1.–I.14.  
• V.1.–V.8. 
• VII.1.–VII.14. 
• VIII.1. 
• XIV. 

TYP ZADANIA zadanie otwarte 

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA • zadanie oparte na obrazku 
• do obrazka pytania w języku obcym 

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM ok. 15% 
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ZASADY OCENIANIA 
 
Zadania zamknięte 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
 
Zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych 
W zadaniach otwartych sprawdzających znajomość środków językowych wymagana jest 
pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.  
 
Zadanie otwarte sprawdzające tworzenie wypowiedzi pisemnej 
1. Zdający otrzymuje 2 punkty, jeżeli udzielił pełnej odpowiedzi, zgodnej z treścią pytania  

i zamieszczonym w arkuszu materiałem ikonograficznym (jeżeli pytanie dotyczy 
materiału ikonograficznego), odpowiedział na pytanie pełnym zdaniem, a odpowiedź jest 
bezbłędna lub występują w niej drobne błędy. 

2. Zdający otrzymuje 1 punkt, jeżeli: 
a) udzielił pełnej odpowiedzi, zgodnej z treścią pytania i materiałem ikonograficznym 

(jeżeli pytanie dotyczy materiału ikonograficznego), w której występują poważne 
błędy, 

b) udzielił niepełnej odpowiedzi*, która jest bezbłędna lub występują w niej drobne błędy, 
c) odpowiedź zdającego jest zgodna z treścią pytania i materiału ikonograficznego (jeżeli 

pytanie dotyczy materiału ikonograficznego) oraz w pełni poprawna językowo, ale 
uczeń nie odpowiedział pełnym zdaniem (np. użył równoważnika zdania). 

3. Zdający otrzymuje 0 punktów, jeżeli: 
a) udzielił odpowiedzi niezgodnej z treścią pytania i/lub materiałem ikonograficznym 

(jeżeli pytanie dotyczy materiału ikonograficznego), 
b) udzielił odpowiedzi, która jest niekomunikatywna,  
c) udzielił niepełnej odpowiedzi*, w której występują poważne błędy,  
d) nie odpowiedział pełnym zdaniem (np. użył równoważnika zdania) i odpowiedź nie jest 

w pełni poprawna językowo, 
e) udzielił odpowiedzi w języku polskim, 
f) nie udzielił odpowiedzi na pytanie lub odpowiedział wymijająco, np. Nie wiem. 

4. Za poprawny uznaje się zapis liczebnika cyfrą. 
 
Ocena odpowiedzi komunikatywnych i zgodnych z treścią pytania / materiału 
ikonograficznego (jeżeli pytanie dotyczy materiału ikonograficznego) 
 
 odpowiedź 

poprawna 
drobne 
błędy 

poważne 
błędy 

odpowiedź pełna 2 2 1 

odpowiedź niepełna* 1 1 0 

równoważnik zdania 1 0 0 
 
*np. zdający odpowiedział tylko na część pytania lub jego odpowiedź jest częściowo zgodna  
z treścią pytania i/lub materiałem ikonograficznym 
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2. Przykładowe zadania z rozwiązaniami 

 
W Informatorze dla każdego zadania podano: 
• liczbę punktów możliwych do uzyskania za jego rozwiązanie (po numerze zadania) 
• najważniejsze wymagania ogólne i szczegółowe, które są sprawdzane w tym zadaniu 
• zasady oceniania rozwiązań zadań  
• poprawne rozwiązanie każdego zadania zamkniętego oraz przykładowe rozwiązania 

każdego zadania otwartego. 
 
 
ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 
 
Zadanie 1. (0–3) 
Przeczytaj teksty. Zdecyduj, czy każde zdanie (1.–3.) jest zgodne z treścią tekstu (TAK 
albo NIE). Wpisz znak X w odpowiednią kratkę. 
 

 
 
 
 

 1. Надя захворіла. 

TAK  
NIE  

 
 
 

 2. Цей текст можна прочитати 
в музеї.

TAK  
NIE  

  

1. Biдвiдувач має зняти верхнiй одяг. 
2. Ходити в залах потрiбно тихо. 
3. Не можна чiпати експонати руками. 

Миколо, обіцяла 
піти з тобою на 
каток, але, вибач, не 
можу – мій 
молодший брат 
захворів, чекаємо на 
лікаря. Не сердься. 
Підемо іншим разом. 



10 Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka ukraińskiego od roku szkolnego 2018/2019  
dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących 

1-15 червня 
КОНКУРС МАЛЮНКIВ 

«Я i СПОРТ» 
 Намалюй малюнок 
 Обмiняй малюнок 
у магазинi «КОСМО» 
на 5 безкоштовних 
занять з мiнi-тенiсу. 

 3. Автор тексту запрошує 
на тенісний турнір. 

TAK  
NIE  

 

 
Wymaganiе ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi. 
Uczeń rozumie […] proste wypowiedzi pisemne […]. 
 
Wymagania szczegółowe 
III.4. Uczeń znajduje w tekście określone informacje (1.). 
III.3. Uczeń określa kontekst wypowiedzi […] (2.). 
III.2. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu (3.). 
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
1. NIE 
2. TAK 
3. NIE 
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Zadanie 2. (0–4) 
Przeczytaj tekst. Dopasuj nagłówek (A–E) do każdej części tekstu. Wpisz odpowiednią 
literę w każdą kratkę (1.–4.). 
Uwaga! Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej części tekstu. 
 
 
A. Ми обов’язково зустрінемося 
B. Цікава пропозиція 
C. Прибирання дачі 
D. Взаємна користь 
E. Лінощі влітку 
 

ВДАЛЕ ЛІТО 

1.  
Літні канікули я проводила на дачі. Жодної школи, не потрібно рано вставати, 
можна тільки відпочивати, відпочивати і відпочивати. Разом зі старими друзями я 
щодня сиділа на піщаному березі озера і насолоджувалася сонцем. 

 

2.  
Одного разу моя подруга Марія дізналася, що неподалік є дитячий будинок. Багато 
жителів селища приносять сиротам іграшки та фрукти. Звичайно, зовсім 
безкоштовно. Mарія сказала, що якщо у нас стільки вільного часу, то чому 
б нам теж не допомогти дітям?! Ця ідея всім сподобалася. 

 

3.  
І ми почали приходити до малюків у дитбудинок. Кожного разу під час зустрічі 
з дітлахами ми бачили в їхніх очах величезну радість. Ігри та прогулянки з нами 
приносили їм величезне задоволення. А ми, підлітки, отримували багато позитивних 
емоцій від спілкування з дітьми. 

 

4.  
Наприкінці серпня прийшов час прощатись. Ми поверталися до міста, адже 
починався навчальний рік. Коли ми прощалися з малюками з дитячого будинку, 
у всіх були сльози на очах. Ми обіцяли дітям приїхати наступного літа. І я вірю, що 
так і буде! 

 
Wymaganie ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi.  
Uczeń rozumie […] proste wypowiedzi pisemne […]. 
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Wymaganie szczegółowe 
III.1. Uczeń określa główną myśl […] fragmentu tekstu.  
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
1. E 
2. B 
3. D 
4. A 
 
 
Zadanie 3. (0–4) 
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok 
odpowiedzi A, B albo C. 
 

ГАРРІ ПОТТЕР 
 

Олена сподобалася мені ще у першому класі. Ну то й що, що у неї немає великих 
блакитних очей, як у Каті, або довгого світлого волосся, як у Іри. Зате Олена завжди 
гарно посміхається. Але освідчитися у коханні я їй не наважувався, записки писати 
було нерозумно, тому я просто потайки дивився на неї. 

Ось і зараз цілу перерву після уроку фізики я дивився на Олену. Вона стояла біля 
вчительського столу з глобусом у руках. А на столі стояла квітка – гордість Марії 
Іванівни, нашої вчительки англійської. Вона сама її виростила. Раптом глобус випав 
з рук Олени і полетів прямо на квітку.  

Пролунав дзвоник, і в клас увійшла Марія Іванівна. Вона глянула на квітку і зблідла: 
«Хто це зробив? Нехай той, хто зламав квітку, встане!» 

Я відразу встав з-за парти й сказав: «Це я, Маріє Іванівно, вибачте». Я думав, 
що отримаю зауваження в щоденник, але вона тільки промовила: «Щоб я тебе завтра 
в школі без батька не бачила». Потім пішла до дошки і почала урок. 

Після занять Олена підійшла до мене: «Євгене, хочеш я дам тобі подивитися диск 
з Гаррі Поттером?» Я кивнув головою, і ми разом пішли додому. Я вже не думав про 
проблеми в школі. Я думав про те, як скажу Олені, що вона мені дуже подобається. Але 
я збережу таємницю про те, що в моїй кіноколекції вже є 4 диски DVD з Гаррі 
Поттером. 
 
1. В Олени 

A. приємна посмішка.  
   

B. світле волосся.  
   

C. блакитні очі.  
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2. Хлопчик 

A. писав Олені записки.  
   

B. освідчився Олені у коханні.  
   

C. просто дивився на Олену.  
 

 
3. Учителька сказала, щоб хлопчик 

A. пішов до дошки відповідати.  
   

B. привів до школи тата.  
   

C. дав їй свій щоденник.  

 
4. Олена обіцяла дати Євгенові 

A. книгу про Гаррі Поттера.  
   

B. фільм про Гаррі Поттера.  
   

C. диск групи «Гаррі Поттер».  

 
Wymaganiе ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi. 
Uczeń rozumie […] proste wypowiedzi pisemne […]. 
 
Wymaganie szczegółowe 
III.4. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
1. А 
2. С 
3. В 
4. В 
 
  



14 Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka ukraińskiego od roku szkolnego 2018/2019  
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Zadanie 4. (0–5) 
Przeczytaj tekst. Uzupełnij go brakującymi fragmentami zdań (A–F). Wpisz 
odpowiednią literę w każdą kratkę (1.–5.). 
Uwaga! Jeden fragment zdania został podany dodatkowo i nie pasuje do tekstu. 
 

НЕ ЗІЙШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ 
 

Пса на ім'я Гавел відрахували з поліцейської академії Австралії за надто добрий 

характер. 

Торік Гавела 1. в резиденцію губернатора. Там він 2. в собачій академії. 

За кілька тижнів дресирувальники заявили, що він не демонструє необхідних навичок 

для роботи в поліції. Замість допомагати під час арешту, собака 3. і починав 

з ними гратись. Врешті, Гавела вирішили відрахувати. 

Однак 4.встигли звикнути до тварини. Тож вирішили залишити її у будинку 

на посаді «віце-королівської собаки». 

Тепер Гавел зустрічає гостей у Будинку уряду австралійського штату Квінсленд. Разом 

з губернатором 5. і зустрічі. Він уже став народним улюбленцем. 

Na podstawie: gazeta.ua 
 
A. мав проходити тренування 
B. за надмірну дружелюбність 
C. відвідує офіційні наради 
D. підбігав до незнайомців 
E. губернатор і персонал  
F. взяли на службу 
 
Wymaganie ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi.  
Uczeń rozumie […] proste wypowiedzi pisemne […]. 
 
Wymaganie szczegółowe 
III.5. Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu. 
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
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Rozwiązanie 
1. F 
2. A 
3. D 
4. E 
5. C 
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ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH 
 
Zadanie 5. (0–5) 
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią (A–F). Wpisz odpowiednią literę 
w każdą kratkę (1.–5.). 
Uwaga! Jedna wypowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej rozmowy. 
 
A. До побачення. 
B. Він не був складний! 
C. Он у тому будинку. 
D. Ні, тут вже зайнято. 
E. Не знаю, порадьте мені, будь ласка. 
F. Так, я дуже люблю розповіді про природу. 
 

  
 

 
 

Де ти 
живеш? 

5.
Аню, ти 
краще за 
всіх 
написала 
тест! 

На який 
фільм 
ти хочеш 
квитки? 

2.1.

Я можу 
сюди 
сісти? 

Я бачу, 
що ти 
любиш 
читати!

4.3.
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Wymaganiе ogólne 
IV. Reagowanie na wypowiedzi.  
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, 
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej […]. 
 
Wymagania szczegółowe 
VI.3. Uczeń […] przekazuje informacje i wyjaśnienia (1.). 
VI.9. Uczeń prosi o radę […] (2.). 
VI.10. Uczeń […] odmawia pozwolenia (3.). 
VI.5. Uczeń wyraża swoje upodobania […] (4.). 
VI.4. Uczeń wyraża swoje opinie […] (5.). 
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
1. C 
2. E 
3. D 
4. F 
5. B 
 
 
Zadanie 6. (0–2) 
Uzupełnij każdy dialog brakującą wypowiedzią, tak aby otrzymać spójne i logiczne 
teksty. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A albo B. 
 
1. X: Як ти почуваєшся? 

Y:____________________ 

A. Дякую, добре.  
   

B. Нема за що дякувати.  

 
2. X:____________________ 

Y: Двісті гривень. 

A. Який костюм показати?  
   

B. Скільки коштує костюм?  

 
Wymaganie ogólne 
IV. Reagowanie na wypowiedzi.  
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, 
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej […].  
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Wymagania szczegółowe 
VI.14. Uczeń stosuje zwroty i formy grzecznościowe (1.). 
VI.3. Uczeń uzyskuje […] informacje i wyjaśnienia (2.). 
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
1. A 
2. B 
 
Zadanie 7. (0–2) 
Dla każdej z opisanych sytuacji wybierz właściwą reakcję. Wpisz znak X w kratkę obok 
odpowiedzi A, В albo С. 
 
1. Chcesz skorzystać ze słownika kolegi. Jak zapytasz go o pozwolenie?  

A. Я можу взяти твій словник?  
   

B. Де можна купити словник?  
   

C. Хочеш взяти мій словник?  

 
2. Wyobraź sobie, że Twój kolega zdobył medal w zawodach sportowych. Jak mu 

pogratulujesz? 

A. Я йду на змагання!  
   

B. Вітаю з перемогою!  
   

C. Покажи мені свою медаль!  

 
Wymaganie ogólne 
IV. Reagowanie na wypowiedzi.  
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, 
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej […].  
 
Wymagania szczegółowe 
VI.10. Uczeń pyta o pozwolenie […] (1.). 
VI.6. Uczeń składa […] gratulacje […] (2.). 
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
1. A 
2. B  
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ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 
 
Zadanie 8. (0–5) 
Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij luki w tekście, tak aby był on poprawny i zgodny  
z ilustracją. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A albo B. 
 

 
ua-01.com 

 
На цій фотографії ми бачимо 1. _____ дівчинку. Вона 2. _____ на траві і читає 3. _____. 

Навпроти дівчинки знаходиться її 4. _____. У неї 5. _____ шерсть. Вона слухає 

розповідь дівчинки. 

 
1.     2.    

 A. маленька    A. сидить  
         

 B. маленьку    B. лежить  
 
3.     4.    

 A. книжку    A. кішка  
         

 B. книжці    B. собака  
 
5.    

 A. темна  
    

 B. світла  
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Wymagania ogólne 
I. Znajomość środków językowych. 
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych) […]. 
V. Przetwarzanie wypowiedzi. 
Uczeń zmienia formę przekazu […]. 
 
Wymagania szczegółowe 
I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych) […].  
VIII.1. Uczeń przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach 
wizualnych […]. 
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
1. B 
2. B 
3. A 
4. B 
5. B 
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Zadanie 9. (0–3) 
Co przedstawiają obrazki? Wpisz w kratki brakujące litery. 
 

1. 

 

я     о 
 

   

2. 

 

т  а    и 
 

   

3. 

 

с    р 
 

 
Wymagania ogólne 
I. Znajomość środków językowych. 
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych) […]. 
V. Przetwarzanie wypowiedzi. 
Uczeń zmienia formę przekazu […]. 
 
Wymagania szczegółowe 
I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych) […].  
VIII.1. Uczeń przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach 
wizualnych […]. 
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
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Rozwiązanie 
1. яблуко 
2. тварини 
3. светр 
 
 
Zadanie 10. (0–3) 
Wpisz słowo podane w nawiasie we właściwej formie. 
 
1. Андрій працює (лікар) ____________________________________________________. 

2. Аню, давай (купити) _____________________________________________ морозиво. 

3. Ми живемо у (великий) ______________________________________________ місті. 

 
Wymaganie ogólne 
I. Znajomość środków językowych.  
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych) […]. 
 
Wymaganie szczegółowe 
I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych) […]. 
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. 
 
Rozwiązanie 
1. лікарем 
2. купимо 
3. великому 
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TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ 
 
Zadanie 11. (0–10) 
Opisz ilustrację, odpowiadając na podane pytania pełnymi zdaniami w języku 
ukraińskim. 
 

 
timetracker.yaware.com.ua 

 
1. Хто на цій фотографії? 

_________________________________________________________________________ 

 
2. Як вона виглядає? 

_________________________________________________________________________ 

 
3. Що вона робить? 

_________________________________________________________________________ 

 
4. Що знаходиться на столі? 

_________________________________________________________________________ 

 
5. Що ти любиш робити після школи? 

_________________________________________________________________________ 

  



24 Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka ukraińskiego od roku szkolnego 2018/2019  
dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących 

Wymagania ogólne 
I. Znajomość środków językowych.  
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych) […]. 
III. Tworzenie wypowiedzi. 
Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi […] pisemne 
[…]. 
IV. Reagowanie na wypowiedzi. 
Uczeń […] reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, […] 
pisemnie […]. 
V. Przetwarzanie wypowiedzi. 
Uczeń zmienia formę przekazu […]. 
 
Wymagania szczegółowe 
I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych) […] w zakresie następujących tematów: 
1. człowiek 
5. życie prywatne. 
V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne: 
1. opisuje ludzi […] miejsca […] 
2. opowiada o czynnościach […]. 
VII.3. Uczeń […] przekazuje informacje i wyjaśnienia. 
VIII.1. Uczeń przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach 
wizualnych […]. 
 
Ocena przykładowych odpowiedzi uczniów 
 

Zadanie Przykład Odpowiedź ucznia 2 
punkty 

1 
punkt 

1. 
1. На цій фотографії ми бачимо дівчину. X  

2. Дівчина.  X 

2. 
1. У неї довге волосся, приємна посмішка. X  

2. У неї довге чорне волосся.  X 

3. 
1. Вона сидить за столом і читає. X  

2. Читає.  X 

4. 
1. На столі знаходиться чашка, ноутбук.  X  

2. Чашка, ноутбук.  X 

5. 
1. Я люблю грати у комп’ютерні ігри, читати 

книжки, малювати. X  

2. Грати у комп’ютерні ігри (читати книжки, 
малювати).  X 
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