
Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu



Od autorki

Szanowni Państwo

Planowałam zaprosić Was w marcu na warsztaty poświęcone
wykorzystaniu fiszki autokorektywnej w przygotowaniu do egzaminu po ósmej
klasie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru I., czyli kształcenia literackiego
i kulturowego.

Warsztaty się nie odbędą, ale może przyda się Państwu przygotowany
przeze mnie materiał zawierający dwie prezentacje. Jedna w wersji dla
nauczyciela, druga dla uczniów. Wersja dla uczniów jest tak skonstruowana, że
najpierw pojawia się polecenie, a na następnym slajdzie poprawna odpowiedź.
Można tę wersję wykorzystać, kiedy lekcja jest online i to Państwo decydujecie
o zmianie slajdu. Slajd z poprawną odpowiedzią pokazujecie, gdy wszyscy już
wykonają zadanie. Niektóre zadania proponuję w łatwiejszej i trudniejszej formie.
Możecie więc Państwo dostosować wymagania do poziomu Waszych uczniów.



Jeżeli natomiast uczniowie mają sami pracować z tym materiałem, to
musicie zadecydować, czy dojrzeli oni do pracy z wykorzystaniem autokorekty,
czy też lepiej, by otrzymali najpierw same polecenia, a dopiero po ich
wykonaniu uzyskali dostęp do poprawnych odpowiedzi (w takiej sytuacji trzeba
zmodyfikować prezentację, np. z jednej zrobić dwie).

Ćwiczenia mają charakter zabawowy, nie są bardzo obciążające (co

w obecnej sytuacji jest ważne), rozwijają kreatywność, ale też wyposażają

w wiedzę wymaganą w PP (w wersji dla nauczyciela podałam konkretne zapisy
z Podstawy).

Nie usunęłam z prezentacji dla nauczycieli przykładowych siedmiu zadań
z ubiegłorocznego arkusza egzaminacyjnego, wychodząc z założenia, że mogą
się Państwu przydać.

W razie wątpliwości proszę dzwonić (604 428 206). Pozdrawiam.

Marlena Derlukiewicz

















Egzamin ósmoklasisty 

(ćwiczenia sprawdzające stopień 
opanowania treści nauczania 

w formie fiszki autokorektywnej).



Podstawa programowa 

Klasy VII-VIII
I. Kształcenie literackie i kulturowe 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:

1) rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka 

i dramat; określa cechy charakterystyczne dla 
poszczególnych rodzajów…



1. Odgadnij wyraz, który pasuje 
do wszystkich pozostałych. 

◼ Epitet

◼ Zwrotka

◼ Wiersz

◼ Fraszka

◼ Wisława Szymborska

◼ Poezja



1. Odgadnij wyraz (nazwa rodzaju 
literackiego), który pasuje do wszystkich 
pozostałych (wersja łatwiejsza). 

◼ Epitet

◼ Zwrotka

◼ Wiersz

◼ Fraszka

◼ Wisława Szymborska

◼ Poezja



1. Odpowiedź. 

◼ Epitet

◼ Zwrotka

◼ Wiersz

◼ Fraszka

◼ Wisława Szymborska

◼ Poezja

◼ Liryka



2. Odgadnij wyraz, który pasuje 
do pozostałych. 

◼ „Quo vadis”

◼ Henryk Sienkiewicz

◼ Powieść

◼ Narrator

◼ Epopeja

◼ Proza (najczęściej)



2. Odpowiedź. 

◼ „Ouo vadis”

◼ Henryk Sienkiewicz

◼ Powieść

◼ Narrator

◼ Epopeja

◼ Proza (najczęściej)

◼ Epika



3. Odgadnij wyraz,
przestawiając litery.  

MADTRA



3. Odpowiedź. 

DRAMAT



Trzy rodzaje literackie. 

◼ Liryka 

◼ Epika

◼ Dramat



Podstawa programowa 

Klasy VII-VIII
I. Kształcenie literackie i kulturowe 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:

2) rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym 
pamiętnik, komedia, fraszka, sonet, pieśń, tren, 

ballada, epopeja, tragedia – wymienia ich 
podstawowe cechy …



4. Uzupełnij tabelę. 

Autor

Tytuł

Rodzaj

literacki

Gatunek

literacki

Dwa elementy 

charakterystyczne 

dla tego rodzaju 

literackiego

Juliusz 
Słowacki
„Balladyna”



Przykładowa odpowiedź. 

Autor

Tytuł

Rodzaj

literacki

Gatunek

literacki

Dwa elementy charakterystyczne 

dla tego rodzaju literackiego

Juliusz 
Słowacki
„Balladyna”

Dramat Tragedia Np. Podział na akty 
i sceny. Występuje tekst 
poboczny, czyli didaskalia.
Bohaterowie wygłaszają 
monologi lub toczą 
dialogi.



5. Które wyrazy (dwa) nie pasują do 

pozostałych i dlaczego? 

• fraszka

• sonet

• pieśń

• komedia

• tren

• tragedia



Przykładowa odpowiedź.

• fraszka

• sonet

• pieśń

• komedia

• tren

• tragedia

• Np. Zaznaczone na czerwono wyrazy należą do  

dramatu, a pozostałe do liryki.



6. Skreśl niepoprawną odpowiedź 

i dokończ zdanie. Podaj jeden argument.

Stepy akermańskie Adama Mickiewicza to 
fraszka/sonet, ponieważ 

……………………………………………………………
…………………………………………………………..



6. Przykładowa odpowiedź.

◼ Np. Stepy akermańskie Adama 
Mickiewicza to sonet, ponieważ utwór ma 
kunsztowną budowę, składa się 
z czterech strof: dwóch czterowersowych 
i dwóch trzywersowych.



Podstawa programowa 

Klasy VII-VIII
I. Kształcenie literackie i kulturowe 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:

3) wskazuje elementy dramatu: akt, scena, tekst 
główny, didaskalia, monolog, dialog;



7. Wykonaj „scrabble”, dopisując 
do wyrazu „dramat” elementy 

charakterystyczne dla tego 
rodzaju literackiego.



Krzyżówka na zadany temat

◼ Na środku pokratkowanej strony znajduje się 
słowo, które jest tematem krzyżówki, czyli 
„dramat”.

◼ Dopisz do niego inne wyrazy, tak jak w  grze 
„scrabble”, które są charakterystyczne dla tego 
rodzaju literackiego, np. „akt”.

◼ Różne hasła należy tak układać, aby ich litery się 
nie stykały.



D R A M A T



Przykładowe rozwiązanie.
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Podstawa programowa 

Klasy VII-VIII

I. Kształcenie literackie i kulturowe 

1. Czytanie utworów literackich

4) rozpoznaje w tekście literackim: neologizm, 
eufemizm, inwokację, symbol, alegorię i określa ich 

funkcje;

5) zna pojęcie komizmu, rozpoznaje jego rodzaje 

w tekstach oraz określa ich funkcje; 



8. Uzupełnij krzyżówkę (wersja

trudniejsza).

1. Rozbudowane porównanie.

2. Ma wiele znaczeń.

3. Słowo lub wyrażenie użyte 
zastępczo w celu złagodzenia 
lub zastąpienia wyrażeń 
drastycznych lub 
nieprzyzwoitych.

4. Sowa to ……… mądrości.

5. Autor Inwokacji.

6. Bezświt – typowy dla liryki 
Bolesława Leśmiana ………..



8. Uzupełnij krzyżówkę (wersja
łatwiejsza).

1. Rozbudowane porównanie.

2. Ma wiele znaczeń.

3. Słowo lub wyrażenie użyte 
zastępczo w celu złagodzenia 
lub zastąpienia wyrażeń 
drastycznych lub 
nieprzyzwoitych.

4. Sowa to ……… mądrości.

5. Autor Inwokacji.

6. Bezświt – typowy dla liryki 
Bolesława Leśmiana ………..
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8. Uzupełnij krzyżówkę 
(wersja najłatwiejsza).

1. Rozbudowane porównanie.

2. Ma wiele znaczeń.

3. Słowo lub wyrażenie użyte 
zastępczo w celu złagodzenia 
lub zastąpienia wyrażeń 
drastycznych lub 
nieprzyzwoitych.

4. Sowa to ……… mądrości.

5. Autor Inwokacji.

6. Bezświt – typowy dla liryki 
Bolesława Leśmiana ………..
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8. Poprawne odpowiedzi.

1. Rozbudowane porównanie.

2. Ma wiele znaczeń.

3. Słowo lub wyrażenie użyte 
zastępczo w celu złagodzenia 
lub zastąpienia wyrażeń 
drastycznych lub 
nieprzyzwoitych.

4. Sowa to ……… mądrości.

5. Autor Inwokacji.

6. Bezświt – typowy dla liryki 
Bolesława Leśmiana ………..

H O M E R Y C K I E

S Y M B O L

E U F E M I Z M

A L E G O R I A

M I C K I E W I C Z

N E O L O G I Z M



Podstawa programowa 

Klasy VII-VIII

I. Kształcenie literackie i kulturowe 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:

11) wykorzystuje w interpretacji utworów literackich 
potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, 

historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, 
społeczny;



9. Uzupełnij tabelkę.

Cytat z tekstu Kontekst lub odwołanie

A. wyciąga z lamusa portret 

Sokratesa

B. krzyżyk ulepiony z chleba



Przykładowe odpowiedzi.

Cytat z tekstu Kontekst/ odwołanie

A. wyciąga z lamusa portret 

Sokratesa

Np. A. kontekst filozoficzny/ 
odwołanie
do mądrości/autorytetu/wzoru

B. krzyżyk ulepiony z chleba B. kontekst religijny/ 
odwołanie do wiary/wartości



Podstawa programowa 

Klasy VII-VIII

I. Kształcenie literackie i kulturowe 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:

1) wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz 
cytuje odpowiednie fragmenty tekstu 

publicystycznego, popularnonaukowego lub 
naukowego; 



10. Przyporządkuj poniższe wypowiedzi
wybranym z ramki stylom.

A. styl publicystyczny,   B. styl naukowy
C.  styl artystyczny,   D. styl urzędowy

1. Życie to jest teatr, mówisz do mnie, opowiadasz./Maski coraz inne, coraz 
mylne się nakłada.
2. Uchwałę o nadaniu członkostwa PZD i prawa użytkowania działki sporządza 
się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wykorzystując kulturę in vitro pojedynczych makrospor oraz wegetatywne 
namnożenie gametofitów, zdołano stworzyć warunki powiększenia populacji 
przedstawicieli paproci drzewiastych w naszych kolekcjach.
4. Taki trening w sieci jest łatwiejszy niż w realnym świecie, ale potem 
właśnie w nim procentuje. [...] Uczmy się więc współdziałać ze sobą, 
trenujmy to w sieci. 



Poprawna odpowiedź.

1. C.

2. D.

3. B

4. A.



Dziękuję za zapoznanie się 
z materiałem. Będę wdzięczna

za opinie i sugestie. 

(m.derlukiewicz@wmodn.elblag.pl)


