Sposób na egzamin z języka polskiego- klasa 8
Jak rozwiązywać zadania?
1. Teksty i polecenia czytaj w skupieniu, najlepiej dwa razy.
2. Czytaj przypisy i inne informacje dołączone do tekstu.
3. Polecenia wieloetapowe podziel na części i dopiero udzielaj odpowiedzi. Następnie sprawdź,
czy udzieliłeś pełnej odpowiedzi.
4. Pamiętaj, że masz prawo podkreślać w tekście ważne słowa i sformułowania, a na marginesie
pisać krótkie komentarze.
5. Koniecznie wracaj ponownie do tekstu podczas czytania poleceń i udzielania odpowiedzi.
6. Odpowiadaj na pytania zwięźle i konkretnie.
7. Udzielaj odpowiedzi precyzyjnie- podawaj zawsze tyle informacji (zdań, argumentów,
przykładów), ile wskazano w poleceniu.
8. Uważnie udzielaj odpowiedzi na karcie odpowiedzi (zwłaszcza zadania typu PF, AB).
Jak napisać krótkie formy wypowiedzi pisemnych?
1. W brudnopisie zrób plan zawierający cechy zaproszenia, ogłoszenia dedykacji, życzeń,
podziękowań.
2. Podaj wymagane argumenty.
3. Sformułuj wypowiedź na czysto. Staraj się zadbać o język, ortografię i interpunkcję.
Jak napisać wypracowanie?
1. Zastanów się nad wyborem jednego z dwóch tematów wypracowania. Poświęć trochę czasu
na dokładne przeanalizowanie obu poleceń. Wybierz temat, na który masz pełną wiedzę.
2. Zwróć uwagę na formę, w której należy napisać pracę. Następnie przeanalizuj poszczególne
elementy polecenia (o czym należy napisać).
3. Pomyśl, która lektura kojarzy ci się z podanym tematem. Wykorzystaj w swoim wypracowaniu
utwory dobrze Ci znane. W ten sposób unikniesz błędów (nie pomylisz imion bohaterów, nie
przypiszesz im cech, których nie posiadają, nie wymyślisz wydarzeń, których nie ma w
lekturze).
4. Pamiętaj, by nie streszczać lektur. Przywołaj takie wydarzenia z utworu, które dobrze zilustrują
to, o czym piszesz.
5. W brudnopisie zapisz krótki plan wypowiedzi.
6. Pisz wyłącznie na temat. Trzymaj się formy wskazanej w poleceniu. Zadbaj o to, co każda nowa
myśl znalazła się w poprawnie zaznaczonym akapicie. Nie buduj długich i zawiłych zdań. Unikaj
powtórzeń, stosuj synonimy.
7. Popraw ewentualne błędy i wstaw brakujące przecinki. Dokładnie sprawdź imiona bohaterów,
miejsca akcji, wydarzenia.
8. Jeśli chcesz zastosować jakiś wyraz, ale nie pamiętasz jego pisowni, zastąp to słowo wyrazem
bliskoznacznym, którego pisownia jest Ci znana.
9. Nazwiska autorów i tytuły lektur znajdziesz na ostatniej stronie arkusza. Nie popełnij błędów
10. Możesz zapoznać się z kryteriami oceny prac pisemnych, które znajdują się na stronie CKE
w „Informatorze”, s. 8- 12.

