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ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY W 2022 ROKU 

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

NA EGZAMINACH Z JĘZYKA 

POLSKIEGO, MATEMATYKI I JĘZYKA 

OBCEGO NOWOŻYTNEGO
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LICZEBNOŚĆ POPULACJI

SESJA EGZAMINACYJNA 2022

W OKE w Poznaniu przystąpiło do egzaminu ok. 87 200 uczniów

Ok. 82 900 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w wersji 
standardowej

Ok. 4 300 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w formach 
dostosowanych

Rozwiązania zadań otwartych zostały sprawdzone 
przez 2 159 egzaminatorów pracujących w 95 zespołach
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WYNIKI ÓSMOKLASISTÓW – SESJA 2022



OBSZAR
Liczba (wszystkie arkusze)

szkół uczniów
KRAJ 12 672 502 900

LUBUSKIE 310 13 740

Rejon Gorzów 132 6 032
gorzowski 29 910
m. Gorzów 22 1 571
międzyrzecki 17 716
słubicki 17 671
strzelecko – drezdenecki 18 667
sulęciński 11 443
świebodziński 18 745
Rejon Zielona Góra 178 7 708
krośnieński 19 682
m. Zielona Góra 28 1 761
nowosolski 23 1 131
wschowski 15 527
zielonogórski 31 988
żagański 27 1 021
żarski 35 1 242

LICZEBNOŚĆ POPULACJI
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OBSZAR
Liczba 

(wszystkie arkusze)
Dostosowanie warunków egzaminu ze względu 

na specyficzne trudności w uczeniu się

Laureaci konkursów 
przedmiotowych oraz 

laureaci/finaliści olimpiad

szkół uczniów
liczba uczniów % uczniów liczba 

uczniów % uczniów
KRAJ 12 672 502 900
LUBUSKIE 310 13 740 1 683 12,87 107 0,82
Rejon Gorzów 132 6 032 710 12,41 41 0,72
gorzowski 29 910 130 14,29 8 0,88
m. Gorzów 22 1 571 197 12,54 21 1,34
międzyrzecki 17 716 114 15,92 4 0,56
słubicki 17 671 93 13,86 5 0,75
strzelecko – drezdenecki 18 667 35 5,25 2 0,30
sulęciński 11 443 53 11,96 0 0,00
świebodziński 18 745 88 11,81 1 0,13
Rejon Zielona Góra 178 7 708 973 13,23 66 0,90
krośnieński 19 682 74 10,85 3 0,44
m. Zielona Góra 28 1 761 278 15,79 27 1,53
nowosolski 23 1 131 50 4,42 5 0,44
wschowski 15 527 40 7,59 1 0,19
zielonogórski 31 988 89 9,01 4 0,40
żagański 27 1 021 200 19,59 5 0,49
żarski 35 1 242 242 19,48 21 1,69

KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW – SESJA 2022 LICZEBNOŚĆ POPULACJI
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OBSZAR
Laureaci konkursów przedmiotowych 

oraz laureaci/finaliści olimpiad
Liczba uczniów

Język 
polski

Matematyka Język angielski Język niemiecki Inne

LUBUSKIE 107 57 16 28 4 2

Rejon Gorzów 41 20 6 14 1 -
gorzowski 8 5 0 2 1 0
m. Gorzów 21 12 2 7 0 0

międzyrzecki 4 1 1 2 0 0

słubicki 5 2 1 2 0 0

strzelecko – drezdenecki 2 0 2 0 0 0

sulęciński 0 0 0 0 0 0

świebodziński 1 0 0 1 0 0

Rejon Zielona Góra 66 37 10 14 3 2 (j. francuski)

krośnieński 3 2 1 0 0 0

m. Zielona Góra 27 18 4 5 0 0
nowosolski 5 3 1 1 0 0
wschowski 1 0 0 1 0 0
zielonogórski 4 1 1 2 0 0
żagański 5 3 0 2 0 0
żarski 21 10 3 3 3 2

LICZEBNOŚĆ POPULACJI
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LICZEBNOŚĆ POPULACJI
Liczba / % uczniów, którzy przystąpili do egzaminu  i uzyskali wynik 100% 

OBSZAR Język polski Matematyka J. angielski J. niemiecki Inne języki

LUBUSKIE 9/0,07 415/3,18 913/7,84 15/0,96 -
Rejon Gorzów 4/0,07 181/3,17 420/8,17 5/0,75 -
gorzowski 0/0,00 28/3,08 65/7,61 0/0,00 -

m. Gorzów 2/0,13 70/4,45 169/10,65 3/8,11 -

międzyrzecki 0/0,00 19/2,65 53/8,69 0/0,00 -

słubicki 1/0,15 10/1,49 36/6,47 1/0,76 -

strzelecko – drezdeński 0/0,00 14/2,10 30/5,91 1/0,63 -

sulęciński 0/0,00 12/2,72 26/7,78 0/0,00 -

świebodziński 1/0,13 28/3,76 41/5,82 0/0,00 -

Rejon Zielona Góra 5/0,07 234/3,19 493/7,57 10/1,12 -
krośnieński 0/0,00 10/1,47 38/7,06 1/0,68 -
m. Zielona Góra 3/0,17 102/5,79 187/11,56 7/3,70 -
nowosolski 1/0,09 25/2,21 65/6,07 0/0,00 -
wschowski 0/0,00 10/1,90 26/5,49 0/0,00 -
zielonogórski 1/0,01 22/2,23 44/4,89 0/0,00 -
żagański 0/0,00 10/0,98 56/5,96 0/0,00 -
żarski 0/0,00 55/4,43 77/7,81 2/0,76 -
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WYNIKI ÓSMOKLASISTÓW – SESJA 2022

ŚREDNIE WYNIKI Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 
W KRAJU I WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

(arkusze standardowe)
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ŚREDNIE WYNIKI (%) – UCZNIOWIE
Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki

KRAJ 60 57 67 50
LUBUSKIE 56,71 52,58 65,04 49,48
Rejon Gorzów Wlkp. 58,58 51,99 65,08 45,17
gorzowski 60,79 55,25 66,15 42,12
m. Gorzów 60,14 55,79 70,72 53,27
międzyrzecki 58,00 48,85 60,23 49,61
słubicki 54,27 45,84 63,76 43,92
strzelecko – drezdenecki 56,06 47,65 59,83 43,21
sulęciński 58,05 50,97 61,40 45,94
świebodziński 59,64 53,08 61,86 41,45
Rejon Zielona Góra 55,24 53,03 65,01 52,72
krośnieński 53,94 47,96 59,71 46,05
m. Zielona Góra 58,01 62,63 73,93 67,24
nowosolski 53,56 48,84 62,31 42,50
wschowski 53,80 52,36 61,57 40,74
zielonogórski 54,86 50,28 61,36 50,83
żagański 53,37 45,92 61,27 50,37
żarski 56,02 54,35 64,77 52,36

najwyższy wynik w województwie 9



Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki

KRAJ 60 57 67 50
Gorzów Wlkp. 60,14 55,79 70,72 53,27
Kalisz 56,90 57,85 54,13 69,73

Konin 59,71 52,87 60,50 69,57

Koszalin 60,36 62,15 73,26 60,13

Leszno 60,71 62,36 69,52 58,83

Piła 56,99 56,73 71,00 69,21

Poznań 63,91 65,10 76,16 65,25

Szczecin 59,24 61,16 74,03 62,67

Zielona Góra 58,01 62,63 73,93 67,24

ŚREDNIE WYNIKI (%) UZYSKANE PRZEZ UCZNIÓW
W KRAJU I WYBRANYCH MIASTACH

wynik procentowy  względem średniego wyniku w kraju: wyższy równy+/-0,5 p.p. niższy
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Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki

KRAJ 60 57 67 50
dolnośląskie 58 55 68 48
kujawsko-pomorskie 58 53 63 45
lubelskie 61 56 64 59
lubuskie 57 53 65 49
łódzkie 58 58 66 54
małopolskie 64 63 69 63
mazowieckie 64 62 72 57
opolskie 58 55 66 57
podkarpackie 61 59 66 62
podlaskie 57 59 67 56
pomorskie 59 56 67 50
śląskie 61 57 68 54
świętokrzyskie 59 57 65 60
warmińsko-mazurskie 57 53 63 48
wielkopolskie 57 55 64 44
zachodniopomorskie 55 53 65 48

ŚREDNIE WYNIKI (%) UZYSKANE PRZEZ UCZNIÓW
W KRAJU I WOJEWÓDZTWACH
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najwyższy 
wynik w kraju

najwyższy 
wynik w Okręgu



WYBIERALNOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH (%)

Liczba uczniów 
przystępujących do egzaminu 

z danego języka obcego

Język 
angielski

Język
niemiecki

Język 
francuski

Język 
hiszpański

Język
rosyjski

Język
włoski

KRAJ 471 063 10 097 85 163 1 217 8

LUBUSKIE 11 678 1 568 2 - - -

WIELKOPOLSKIE 49 189 1 170 4 14 9 -

ZACHODNIOPOMORSKIE 18 844 1 455 - 1 3 -
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ZRÓŻNICOWANIE SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWACH OKRĘGU 
NA PODSTAWIE WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Z JĘZYKA POLSKIEGO I Z MATEMATYKI 
W KRAJOWEJ SKALI STANINOWEJ   
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OBSZAR WYNIKÓW ŚREDNICH (54%)
model
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NISKICH (23%)
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ZRÓŻNICOWANIE SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWACH OKRĘGU 
NA PODSTAWIE WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

W KRAJOWEJ SKALI STANINOWEJ   
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OBSZAR WYNIKÓW ŚREDNICH (54%)
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KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW – SESJA 2022

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W LATACH 2019–2022
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Język polski

Matematyka



KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW – SESJA 2022

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W LATACH 2019–2022
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KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW – SESJA 2022
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW – ANALIZY I RAPORTY 
Na stronie internetowej oke.poznan.pl pod adresem https://mapa.wyniki.edu.pl/ dostępne są 

prezentacje wyników egzaminów zewnętrznych w postaci graficznej (mapy)



KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW – SESJA 2022
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www.oke.poznan.pl

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW – ANALIZY I RAPORTY 



EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Z JĘZYKA POLSKIEGO
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JĘZYK POLSKI
Średnie wyniki uczniów w zakresie poszczególnych obszarów umiejętności 
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Kształcenie literackie i kulturowe

Umiejętności opanowane na najwyższym poziomie:
• wyszukiwanie potrzebnych informacji wyrażonych wprost i pośrednio,
• odróżnianie informacji ważnych od informacji drugorzędnych,
• omawianie akcji, wyodrębnianie wątków i wydarzeń; znajomość treści lektur 

obowiązkowych (Zemsta Aleksandra Fredry).

Zadania zamknięte
Nr 
zadania

Poziom wykonania zadania
Charakterystyka

Kraj Woj. lubuskie

1        72% 71% łatwe

2        93% 93% bardzo łatwe

4        87% 86% łatwe

6        87% 85% łatwe

12 92% 91% bardzo łatwe

13 83% 81% łatwe

Zadania otwarte
Nr 
zadania

Poziom wykonania zadania
Charakterystyka

Kraj Woj. lubuskie

3 46% 43% trudne

5 71% 68% umiarkowanie trudne

7 58% 55% umiarkowanie trudne

8 50% 44% trudne

14 55% 51% umiarkowanie trudne

15 61% 57% umiarkowanie trudne

Umiejętności opanowane na najniższym poziomie:
• rozumienie dosłownych i przenośnych znaczeń wyrazów w wypowiedzi.



Kształcenie literackie i kulturowe
Zadanie 3.

Zadanie 14.

Zadanie 15.

Jakie umiejętności należy doskonalić?
Czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów literackich i nieliterackich oraz ikonicznych, 
w tym umiejętność szukania powiązań pomiędzy tekstami.

Odczytywanie sensów dosłownych i przenośnych wypowiedzi.

Przedstawianie własnego stanowiska, wyrażanie opinii, uzasadnianie swoich i cudzych poglądów, 
przekonywanie do nich innych.



Kształcenie językowe i samokształcenie
Zadania zamknięte

Nr 
zadania

Poziom wykonania zadania
Charakterystyka

Kraj Woj. lubuskie

9     31% 28% trudne

16       68% 65% umiarkowanie trudne

Zadania otwarte
Nr 
zadania

Poziom wykonania zadania
Charakterystyka

Kraj Woj. lubuskie

10 23% 20% trudne

17 62% 59% umiarkowanie trudne

Sprawdzane umiejętności:
• poprawne stosowanie znaków interpunkcyjnych (Zadanie 10.),
• określanie funkcji składniowych wyrazów w zdaniu (Zadanie 9.),
• tworzenie rodziny wyrazów (Zadanie 17.),

• korzystanie z informacji zawartych w haśle słownikowym (Zadanie 16.).

ZADANIE 10. ORAZ ZADANIE 9. BYŁY NAJTRUDNIEJSZYMI ZADANIAMI 
W TEGOROCZNYM ARKUSZU.



Kształcenie językowe i samokształcenie

Jakie umiejętności należy doskonalić?

Budowanie różnorodnych typów wypowiedzeń, w tym zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie, 
ze szczególnym uwzględnieniem interpunkcji w tego typu wypowiedzeniach.

Zadanie 10.
Zadanie 9.



Tworzenie wypowiedzi
Wyniki uzyskane za rozwiązanie zadań z tego obszaru

Nr 
zadania

Poziom wykonania zadania
Charakterystyka

Kraj Woj. lubuskie
11 50% 46% trudne

18     66% 65% umiarkowanie trudne

19 56% 53% umiarkowanie trudne

Sprawdzane umiejętności:
• streszczanie tekstu,
• redagowanie zaproszenia,

• tworzenie dłuższej wypowiedzi o charakterze twórczym lub argumentacyjnym.

Kryterium
Poziom wykonania

Kraj Woj. lubuskie
Realizacja tematu wypowiedzi 86% 85%
Elementy twórcze/elementy retoryczne 61% 57%
Kompetencje literackie i kulturowe 75% 73%
Kompozycja 76% 74%
Styl 83% 80%
Język 20% 18%
Ortografia 34% 28%
Interpunkcja 21% 17%



Tworzenie wypowiedzi
Umiejętności opanowane na najwyższym poziomie:
• tworzenie wypowiedzi we wskazanej formie,
• posługiwanie się stylem adekwatnym do wybranej formy.

Jakie umiejętności należy doskonalić?

Komponowanie spójnej wypowiedzi pisemnej.

Formułowanie argumentów i odwoływanie się do przykładów z utworów literackich, w tym 
szczególnie z lektur obowiązkowych.

Poprawne stosowanie znaków interpunkcyjnych oraz przestrzeganie reguł ortograficznych, 
w szczególności dotyczących zapisu tytułów lektur obowiązkowych.

Posługiwanie się poprawną polszczyzną.

Funkcjonalne wykorzystanie środków retorycznych.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Klasy IV-VI
Uczeń tworzy spójne wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: dialog, opowiadanie (twórcze, 
odtwórcze), opis, list, sprawozdanie (z filmu, spektaklu, wydarzenia), dedykacja, zaproszenie, podziękowanie, 
ogłoszenie, życzenia, opis przeżyć wewnętrznych, charakterystyka, tekst o charakterze argumentacyjnym;
Klasy VII i VIII
Uczeń tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: recenzja, rozprawka, podanie, życiorys, 
CV, list motywacyjny, przemówienie, wywiad.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Szkoła podstawowa. Język polski



EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Z MATEMATYKI
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MATEMATYKA
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SPRAWNOŚĆ RACHUNKOWA
ZADANIA ZAMKNIĘTE – WYNIKI NIŻSZE NIŻ W KRAJU O 2-4 P.P.

Zadanie 12. – najłatwiejsze w tym obszarze – proste rachunki pamięciowe na
liczbach całkowitych.

Zadanie
Poziom wykonania 

zadania
Charakterystyka dla 

województwa 
lubuskiegoLubuskie Kraj

2. 50% 55% umiarkowanie trudne

8. 69% 73% umiarkowanie trudne

12. 88% 90% łatwe                                                                                                                        

Zadanie 2. – najtrudniejsze w tym obszarze – obliczenie wartości prostego
wyrażenia arytmetycznego zawierającego kwadraty liczb naturalnych,
z zastosowaniem reguł dotyczących kolejności wykonywania działań.

Doskonalenie sprawności obliczania wartości wyrażeń arytmetycznych
z zastosowaniem reguł dotyczących kolejności wykonywania działań.

Średnia za zadania z I 
obszaru:

3 zadania zamknięte
Lubuskie Kraj

69% 73%

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NALEŻY DOSKONALIĆ?



WYKORZYSTANIE I TWORZENIE INFORMACJI

ZADANIA ZAMKNIĘTE – WYNIKI NIŻSZE NIŻ W KRAJU O 2-4 P.P.

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NALEŻY DOSKONALIĆ?

Zadanie 9. – najłatwiejsze w tym obszarze – interpretacja liczb całkowitych na osi
liczbowej.

Zadanie
Poziom wykonania zadania Charakterystyka dla 

województwa 
lubuskiegoLubuskie Kraj

1. 72% 74% łatwe

3. 46% 51% trudne

7. 35% 39% trudne

9. 76% 79% łatwe

10. 53% 57% umiarkowanie trudne                                                                                                          

Zadanie 7. – najtrudniejsze w tym obszarze – obliczanie wartości liczbowej
wyrażeń algebraicznych.

Średnia za zadania z II 
obszaru:

5 zadań zamkniętych
Lubuskie Kraj

56% 60%

Obliczanie wartości liczbowej wyrażeń algebraicznych, czyli zwracanie uwagi na
prawidłowe podstawienie liczb w miejsce zmiennych oraz poprawne obliczanie
wartości otrzymanych wyrażeń arytmetycznych.



WYKORZYSTANIE I INTERPRETOWANIE REPREZENTACJI

ZADANIA ZAMKNIĘTE – WYNIKI NIŻSZE NIŻ W KRAJU O 3-7 P.P.

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NALEŻY DOSKONALIĆ?

Zadanie 5. – najłatwiejsze ZZ w tym obszarze – mnożenie i dzielenie potęg
o wykładnikach całkowitych dodatnich oraz potęgowania potęgi, a następnie
porównanie otrzymanego wyniku z liczbą 10100.

Zadanie
Poziom wykonania zadania Charakterystyka dla 

województwa 
lubuskiegoLubuskie Kraj

5. 63% 68% umiarkowanie trudne

6. 48% 51% trudne

11. 33% 39% trudne

13. 54% 60% umiarkowanie trudne

15. 41% 48% trudne                                                                                                                       

Zadanie 11. – najtrudniejsze ZZ w tym obszarze – zbudowanie poprawnego
modelu matematycznego i zapisanie równania z jedną niewiadomą opisującego
sytuację przedstawioną w treści zadania.

Średnia za zadania z III 
obszaru:

5 zadań zamkniętych 
+ 2 zadania otwarte 

Lubuskie Kraj

52% 56%

Zapisywanie zależności przedstawionych w zadaniu w postaci wyrażeń
algebraicznych oraz układanie równań z jedną niewiadomą.



WYKORZYSTANIE I INTERPRETOWANIE REPREZENTACJI
ZADANIA OTWARTE – WYNIKI NIŻSZE NIŻ W KRAJU O 3-4 P.P.

Zadanie 16. (2 pkt) – rozwiązanie zadania tekstowego za pomocą równania
pierwszego stopnia z jedną niewiadomą lub zastosowanie poznanej wiedzy
z zakresu arytmetyki.

Zadanie
Poziom wykonania 

zadania Charakterystyka dla 
województwa lubuskiego

Lubuskie Kraj

16. 58% 61% umiarkowanie trudne

17. 55% 59% umiarkowanie trudne

Zadanie 17. (2 pkt) – w sytuacji praktycznej obliczenie prędkości przy danej
drodze i czasie oraz stosowanie jednostki prędkości km/h i m/s.

Średnia za zadania z III obszaru:
5 zadań zamkniętych 
+ 2 zadania otwarte 

Lubuskie Kraj

52% 56%

Rozwiązywanie zadań różnymi metodami, np.: zapisywanie treści za pomocą 
wyrażeń algebraicznych, układanie równań albo wykorzystywanie do zapisu wyrażeń 
arytmetycznych czy form graficznych. Można także rozwiązywać zadanie stosując 
metodę prób i błędów.

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NALEŻY DOSKONALIĆ?



WYKORZYSTANIE I INTERPRETOWANIE REPREZENTACJI

Rozwiązywanie zadania 
różnymi metodami

Metoda  graficzna

Metoda  prób
i błędów

Metoda algebraiczna –
ułożenie równania 

Wykorzystywanie
do zapisu wyrażeń
arytmetycznych 

Zadanie 16. 



WYKORZYSTANIE I INTERPRETOWANIE REPREZENTACJI

Zadanie 17. 

Rozwiązywanie zadania
różnymi metodami

Metoda z wykorzystaniem związku między 
prędkością a drogą całkowitą i czasem 

Metoda z wykorzystaniem
wielkości proporcjonalnych 



ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA

ZADANIA ZAMKNIĘTE – WYNIKI NIŻSZE NIŻ W KRAJU O 4-5 P.P.

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NALEŻY DOSKONALIĆ?

Zadanie 4. – najłatwiejsze ZZ w tym obszarze – rozpoznawanie liczb podzielnych
przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100.

Zadanie
Poziom wykonania zadania Charakterystyka dla 

województwa 
lubuskiegoLubuskie Kraj

4. 59% 63% umiarkowanie trudne

14. 54% 59% umiarkowanie trudne

Zadanie 14. – najtrudniejsze ZZ w tym obszarze – wyznaczanie zbiorów
obiektów, analiza i obliczanie, ile jest obiektów, mających daną własność,
w przypadkach niewymagających stosowania reguł mnożenia i dodawania.

Średnia za zadania z IV 
obszaru:

2 zadania zamknięte 
+ 2 zadania otwarte 

Lubuskie Kraj

52% 56%

Przetwarzanie informacji przedstawionych w różnej formie i wyciągania z nich 
konstruktywnych wniosków



ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA

ZADANIA OTWARTE – WYNIKI NIŻSZE NIŻ W KRAJU O 6-7 P.P.

Znajomość własności figur geometrycznych, zauważania związków
między podanymi informacjami oraz zastosowania wzorów na pola
i obwody figur.

Zadanie 18. – wykorzystanie własności rombu oraz stosowanie w sytuacjach
praktycznych twierdzenia Pitagorasa.

Zadanie
Poziom wykonania zadania Charakterystyka dla 

województwa 
lubuskiegoLubuskie Kraj

18. (3 pkt) 40% 47% trudne

19. (3 pkt) 43% 49% trudne

Zadanie 19. – rozpoznanie siatki graniastosłupa prostego, wyznaczenie długości 
krawędzi podstawy i wysokości bryły oraz obliczenie jej objętości.

Średnia za zadania z IV 
obszaru:

2 zadania zamknięte 
+ 2 zadania otwarte 

Lubuskie Kraj

52% 56%

Analizowanie sensowności rozwiązań, szczególnie w zadaniach usytuowanych 
w kontekście praktycznym oraz zadaniach odnoszących się do zagadnień 
geometrycznych (np. wielkości zapisanych na rysunku).

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NALEŻY DOSKONALIĆ?



ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA

Zadanie 18. 
Przykładowe realizacje



ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA

Zadanie 19. 
Przykładowe realizacje
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JĘZYK ANGIELSKI

70% 69%
72%

55% 56%

71% 70%
73%

57% 59%

rozumienie ze słuchu rozumienie tekstów pisanych znajomość funkcji językowych znajomość środków
językowych

wypowiedź pisemna

Średnie wyniki uczniów w zakresie poszczególnych obszarów 
umiejętności 

województwo lubuskie kraj



Rozumienie ze słuchu
Zadania zamknięte

Wyniki w zadaniach zamkniętych takie same jak w całym kraju lub niższe o 1-2%

zadanie Wymagania 
szczegółowe

Poziom 
wykonania 
zadania -
lubuskie

Poziom 
wykonania 
zadania - kraj

Trudność 

1.1 Uczeń znajduje 
w wypowiedzi 
określone 
informacje.

87% 87% najłatwiejsze

1.2 63% 63% najtrudniejsze

Jakie umiejętności należy doskonalić?

 zachęcanie uczniów do wnikliwej analizy
powiązań między tekstem a zadaniem (poprzez
wskazywanie fragmentu tekstu, który uzasadnia
wybór poprawnej odpowiedzi, podawanie
powodów odrzucenia pozostałych opcji,
upewnianie się, że żaden element wybranej
odpowiedzi nie jest sprzeczny z tekstem)

 właściwe przygotowanie uczniów do wykonania
zadania – przeanalizowanie polecenia,
podkreślenie informacji kluczowych.

Rodzaje błędów
Zdający często udzielają odpowiedzi na podstawie
pojedynczych słów powtarzających się w tekście
słuchanym, a za mało uwagi zwracają na kontekst,
w jakim te wyrazy występują.



Zadania otwarte – zadanie 3

zadanie Wymagania 
szczegółowe

Poziom 
wykonania 
zadania -
lubuskie

Poziom 
wykonania 
zadania - kraj

3.1 Uczeń znajduje 
w wypowiedzi 
określone 
informacje.

52% 55%

3.2 57% 60%

3.3 48% 51%

Jakie umiejętności należy doskonalić?
 zwrócenie uwagi uczniów na to, że ich

odpowiedzi w zadaniach otwartych
muszą być nie tylko zgodne z tekstem,
ale też jak najbardziej precyzyjne

 zapis liczb cyframi (a nie słowami) –
pozwala uniknąć błędów w pisowni,
które zdyskwalifikują daną odpowiedź

 zwrócenie uwagi uczniów na
poprawność ortograficzną zapisu –
ćwiczenie ortografii

 przygotowanie do zadania np. poprzez
podkreślanie informacji istotnych w
pytaniu.

Rodzaje błędów:
 zdający koncentrują się na pojedynczych
słowach, a nie na całym fragmencie tekstu;
 zdający udzielają odpowiedzi, które są
niewystarczająco precyzyjne;
 zdający udzielają więcej niż jednej
odpowiedzi;
 zdający popełniają błędy ortograficzne.



Rozumienie tekstów pisanych
Zadania zamknięte

Oprócz zadania 7.1 wyniki w zadaniach zamkniętych niższe o 1-2% od wyników uzyskanych w kraju.

zadanie Wymagania 
szczegółowe

Poziom 
wykonania 
zadania -
lubuskie

Poziom 
wykonania 
zadania - kraj

Trudność 

7.1 Uczeń znajduje 
w tekście 
określone 
informacje.

77% 77% najłatwiejsze

9.4 53% 55% najtrudniejsze

Jakie umiejętności należy doskonalić?
 zachęcanie uczniów do wnikliwej analizy

powiązań między tekstem a zadaniem (poprzez
wskazywanie fragmentu tekstu, który uzasadnia
wybór poprawnej odpowiedzi, podawanie
powodów odrzucenia pozostałych opcji)

 właściwe przygotowanie uczniów do wykonania
zadania – przeanalizowanie polecenia,
podkreślenie informacji kluczowych w pytaniu
oraz tekście.

Rodzaje błędów
Zdający często nie potrafią sparafrazować
przeczytanych informacji, oraz udzielają
odpowiedzi na podstawie pojedynczych
słów powtarzających się w tekście, a za
mało uwagi zwracają na kontekst, w jakim
te wyrazy występują.



Zadania otwarte – zadanie 10
zadanie Wymagania 

szczegółowe
Poziom 
wykonania 
zadania -
lubuskie

Poziom 
wykonania 
zadania - kraj

10.1 Uczeń znajduje 
w tekście 
określone 
informacje

63% 65%

10.2 60% 64%

10.3 67% 68%

Jakie umiejętności należy doskonalić?
 zwrócenie uwagi uczniów na to, że ich

odpowiedzi w zadaniach otwartych muszą być
nie tylko zgodne z tekstem, ale też jak najbardziej
precyzyjne

 przygotowanie do zadania np. poprzez
podkreślanie informacji istotnych w pytaniu.

Rodzaje błędów:
 zdający koncentrują się na pojedynczych słowach,
a nie na całym fragmencie tekstu;
 zdający udzielają odpowiedzi, które nie są
wystarczająco precyzyjne;
 zdający udzielają więcej niż jednej odpowiedzi;
 zdający udzielają odpowiedzi bazując na swojej
wiedzy, a nie na tekście.



Znajomość funkcji językowych
Zadania zamknięte

Wyniki w zadaniach zamkniętych takie same jak w całym kraju lub niższe o 1%.

zadanie Wymagania 
szczegółowe

Poziom 
wykonania 
zadania -
lubuskie

Poziom 
wykonani
a zadania -
kraj

Trudność 

5.3 Uczeń wyraża […] 
odmowę 
spełnienia prośby

93% 93% najłatwiejsze

4.4 Uczeń […] 
przekazuje 
informacje i 
wyjaśnienia.

64% 65% najtrudniejsze

Jakie umiejętności należy doskonalić?

zachęcanie uczniów do analizy pytań (np.
poprzez podkreślanie kluczowych informacji,
zaimków, określeń czasu, itp.)

Rodzaje błędów
Zdający udzielają odpowiedzi na podstawie
usłyszanych pojedynczych słów, a za mało
uwagi zwracają na kontekst, w jakim te
wyrazy występują.

Wypowiedź 1. - Did you buy the cat food?
Wypowiedź 2. - How do you teach a dog to do tricks?
Wypowiedź 3. - What kind of pet would you prefer?
Wypowiedź 4. - Are dogs allowed in this restaurant?



Zadania otwarte – zadanie 6
zadanie Wymagania 

szczegółowe
Poziom 
wykonania 
zadania -
lubuskie

Poziom 
wykonania 
zadania - kraj

6.1 Uczeń […] nie 
zgadza się z 
opiniami

44% 45%

6.2 Uczeń uzyskuje 
[…]informacje 
[…] 

56% 60%

Jakie umiejętności należy doskonalić?
 ćwiczenie umiejętności reagowania na wypowiedzi w typowych sytuacjach komunikacyjnych (w 
zakresie zgodnym z wymaganiami szczegółowymi Podstawy Programowej)
 podkreślenie konieczności logicznego połączenia wpisywanej odpowiedzi z fragmentami otaczającymi 
lukę (np. poprzez wymyślanie i analizę poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi)
 ćwiczenie popularnych fraz w nietypowych kontekstach.

Rodzaje błędów:
 odpowiedzi zdających odpowiadały sytuacji
komunikacyjnej, ale nie łączyły się logicznie z
fragmentami otaczającymi lukę;
 zdający popełniali błędy w zapisie;
 zdający udzielali odpowiedzi zupełnie
niepasujących do kontekstu ponieważ nie
zrozumieli sytuacji komunikacyjnej;

Sixteen. It was her 
birthday last Saturday.

Your sister looks younger than 
you. 6.2. she?



Znajomość środków językowych
We wszystkich zadaniach zamkniętych uczniowie uzyskali 
wyniki niższe o 1-2% w porównaniu do wyników krajowych.

zadanie Wymagania 
szczegółowe

Poziom 
wykonania 
zadania -
lubuskie

Poziom 
wykonani
a zadania -
kraj

Trudność 

12.1 Uczeń posługuje 
się podstawowym 
zasobem środków
językowych.

80% 81% najłatwiejsze

11.2
11.3

61% 63% najtrudniejsze

Jakie umiejętności należy doskonalić?

zadanie Wymagania 
szczegółowe

Poziom 
wykonania 
zadania -
lubuskie

Poziom 
wykonania 
zadania - kraj

13.1 Uczeń posługuje 
się podstawowym 
zasobem środków
językowych.

26% 28%

13.2 31% 36%

13.3 33% 35%

Rodzaje błędów

Zadania otwarteZadania zamknięte

koncentrowanie się nie tylko na sprawach merytorycznych, takich jak użycie właściwego czasu lub
wyrażenia, ale też przypominanie zdającym o wymogach formalnych, które muszą być spełnione, aby 
odpowiedź została uznana za poprawną
systematyczne utrwalanie słownictwa i struktur gramatycznych z wykorzystaniem ćwiczeń w formacie 

egzaminu ósmoklasisty.

zdający często popełniali błędy językowe lub
ortograficzne. Czasami zmieniali czas wykorzystany
w zdaniu wyjściowym;
nieprzestrzeganie przez zdających wymogów

określonych w poleceniu, np. podanego limitu słów
lub konieczności wykorzystania w odpowiedzi
podanego wyrazu w niezmienionej formie.



Zadanie 14
Kryteria Poziom 

wykonania 
zadania -
lubuskie

Poziom 
wykonania 
zadania - kraj

TREŚĆ 55% 58%

SPÓJNOŚĆ I LOGIKA 
WYPOWIEDZI

62% 66%

ZAKRES ŚRODKÓW 
JĘZYKOWYCH

58% 61%

POPRAWNOŚĆ 
ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

50% 54%

Rodzaje błędów w kryterium treści:
 zdający ignorowali kontekst podany w poleceniu;
 zdający ograniczali się do przeformułowania podanej
informacji, nie rozwijali podpunktów polecenia;
 zdający używali nieprecyzyjnych środków językowych
lub popełniali błędy językowe, które zakłócały
komunikację.

Wypowiedź pisemna

Najważniejszym celem pisania tekstu
skierowanego do konkretnego odbiorcy jest
efektywne przekazanie informacji. Z tego
powodu treść jest najwyżej punktowanym i w
pewnym sensie nadrzędnym elementem oceny
wypowiedzi pisemnej.



Jakie umiejętności należy doskonalić?
 zwracanie uwagi na poprawność językową oraz ćwiczenie poprawnego użycia i zapisu
struktur leksykalno-gramatycznych
 zapoznanie uczniów z wybranymi zasadami oceniania zadania 14. z arkuszy
egzaminacyjnych z poprzednich lat
 przyzwyczajanie uczniów do pisania prac według poniższego wzorca:

W trakcie pisania wypowiedzi uczeń powinien:

 uważnie przeczytać trzon polecenia i zdanie wstępne, oraz podkreślić kluczowe elementy

 zwrócić uwagę na tematykę, którą będzie musiał poruszyć w wypowiedzi, i przypomnieć sobie 
słownictwo z nią związane 

 zastanowić się, w jaki sposób może rozwinąć każdy podpunkt polecenia

 przemyśleć (i najlepiej zapisać), jakiego czasu gramatycznego użyje, realizując poszczególne podpunkty 
polecenia

 po napisaniu upewnić się, że zawarł i rozwinął wszystkie kluczowe informacje określone w poleceniu, 
oraz sprawdzić, czy praca nie zawiera poważnych błędów językowych, które mogą mieć wpływ na 
przekaz informacji.
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JĘZYK NIEMIECKI

Średnie wyniki uczniów w zakresie poszczególnych obszarów umiejętności 
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kraj województwo lubuskie

Średni wynik za rozwiązanie wszystkich zadań 
Województwo lubuskie: 49% punktów
Kraj: 50% punktów



Rozumienie ze słuchu
Zadania zamknięte – wyniki niższe niż w kraju o 1-5 p.p.

Zadanie 1.1. – najłatwiejsze wśród zadań zamkniętych tym zakresie –
polegające na wyszukaniu w krótkiej wypowiedzi określonej informacji
dotyczącej pojazdu, którym Emma pojedzie dziś do szkoły. Wybór jednej
z trzech ilustracji.
Zadanie 2.3. – najtrudniejsze wśród zadań zamkniętych tym zakresie –
polegające na wyszukaniu spośród czterech wypowiedzi jednej z pięciu
określonych informacji, dotyczącej fotografowania stacji podczas
podróży pociągiem. Uczniowie częściej wybierali odpowiedź D, kierując
się tym samym wyrażeniem (mit dem Zug) występującym w odpowiedzi
i w tekście.

Średnia za zadania z zakresu 
rozumienia ze słuchu 

Lubuskie Kraj

48% 50%

Zadanie
Poziom wykonania 

zadania
Charakterystyka dla 

województwa 
lubuskiegoLubuskie Kraj

1.1. 83% 84% łatwe

1.2. 76% 77% łatwe

1.3. 67% 69% umiarkowanie trudne                                                                                                          

1.4. 48% 49% trudne

1.5. 55% 59% umiarkowanie trudne

2.1. 26% 29% trudne

2.2. 53% 53% umiarkowanie trudne

2.3. 21% 26% trudne

2.4. 66% 66% umiarkowanie trudne

Wypowiedź 3.
Meine Oma hat früher auf dem Lande gewohnt und ich bin oft mit dem Zug zu ihr
gefahren. Ich hatte immer meine Digitalkamera dabei. Durchs Zugfenster
habe ich Bilder von allen Bahnhöfen gemacht, wo der Zug gehalten hat. Ich
habe sie dann meiner Oma gezeigt. Meine Oma hat immer gesagt, dass sich die
Bahnhöfe sehr verändert haben.

A



Rozumienie ze słuchu
Zadania otwarte – wyniki niższe niż w kraju o 1-4 p.p.

Zadanie 3.3. – najłatwiejsze w tym zadaniu otwartym –
wyszukanie w dłuższej wypowiedzi określonej
informacji dotyczącej miejsca, do którego udały się
dziewczynki po wizycie w parku linowym.

Zadanie 3.1. – najtrudniejsze w tym zadaniu otwartym – wyszukanie w dłuższej wypowiedzi określonej informacji dotyczącej
koloru trasy, którą wybrały dziewczynki w parku linowym. W wyrazie blaue, którym należało uzupełnić lukę, akceptowane były
błędy gramatyczne polegające na dodaniu niewłaściwej końcówki przymiotnika, np. blauen lub opuszczeniu końcówki wyrazu,
np. blau. Dosyć często uczniowie wpisywali w lukę dwa przymiotniki: blaue und schwarze, lub liczebnik główny zwei, co było
niezgodne z tekstem. Czasami uczniowie wpisywali przypadkowe wyrazy, które usłyszeli w wypowiedzi. Jednak nie miały one
związku z informacją o trasie, którą przeszły przyjaciółki, np. Angst, Plattform czy Kletterpark.

Średnia za zadania z zakresu 
rozumienia ze słuchu 

Lubuskie Kraj

48% 50%

Zadanie
Poziom wykonania 

zadania
Charakterystyka dla 

województwa 
lubuskiegoLubuskie Kraj

3.1. 20% 24% trudne

3.2. 25% 26% trudne

3.3. 41% 41% trudne                                                                                                                       



Rozumienie ze słuchu
Jakie umiejętności należy doskonalić?
 Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, w tym przede wszystkim umiejętności wyszukiwania informacji 

szczegółowych w krótkich i dłuższych tekstach, zarówno w dialogach, jak i monologach.

 Zwrócenie uczniom uwagi na konieczność rozumienia treści całego zdania oraz kontekstu wypowiedzi, 
a nie tylko pojedynczych słów w tekście. 

 W zadaniach otwartych uczniowie powinni uzupełnić lukę w zdaniu elementem, który jest spójny z otoczeniem 
luki. 

 Zwrócenie uwagi uczniom na poprawność ortograficzną i gramatyczną wpisywanych wyrazów. Odpowiedzi 
powinny być precyzyjne i komunikatywne, wskazywać na to, iż uczeń zrozumiał tekst.

 Przed wysłuchaniem tekstu zwrócenie uczniom uwagi na konieczność dokładnego zapoznania się 
z całym zadaniem, ponieważ często informacje zawarte w zadaniu mają kluczowe znaczenie dla udzielenia 
poprawnej odpowiedzi. 

 W zadaniach otwartych uczniowie powinni zastanowić się, jakiego elementu zdania może brakować 
(np. określenia osoby, miejsca, liczebnika itp.). 

 Po wysłuchaniu tekstu, zapoznanie uczniów z transkrypcją wysłuchanego tekstu i zachęcenie uczniów do 
analizy treści tekstu, w tym dokonanie wnikliwej analizy powiązań między tekstem a odpowiedziami, poprzez:
- wskazywanie fragmentów tekstu, które uzasadniają wybór poprawnej odpowiedzi,  
- podawanie powodów odrzucenia odpowiedzi błędnych,
- upewnianie się, że żaden element wybranej odpowiedzi nie jest sprzeczny z treścią tekstu.



Znajomość funkcji językowych 
Zadania zamknięte – wyniki w większości niższe niż w kraju o 1-4 p.p.

Zadanie 5.4. – najłatwiejsze wśród zadań zamkniętych tym zakresie –
polegające na udzieleniu odmowy spełnienia prośby. Uczeń wybierał
jedną z spośród trzech odpowiedzi adekwatnych do sytuacji opisanej
w języku polskim. Większość uczniów znała zwrot „przykro mi”.

Zadanie 4.4. – najtrudniejsze wśród zadań zamkniętych tym zakresie
– polegające na przekazaniu informacji i wyjaśnień dotyczących
terminu organizacji przyjęcia urodzinowego. Uczeń wybierał do
każdego wysłuchanego pytania jedną spośród pięciu właściwych
reakcji. Ponad jedna czwarta uczniów wybrała błędną odpowiedź B.
(In einem Musikklub.), łącząc prawdopodobnie wyraz Party
z miejscem, w którym takie przyjęcia często się odbywają. Być może
uczniowie nie zwrócili uwagi na zaimek pytający wann lub pomylili go
z zaimkiem wo.

Średnia za zadania z zakresu 
znajomości funkcji językowych 

Lubuskie Kraj

54% 55%

Zadanie
Poziom wykonania 

zadania
Charakterystyka dla 

województwa 
lubuskiegoLubuskie Kraj

4.1. 38% 42% trudne

4.2. 63% 61% umiarkowanie trudne                                                                                                          

4.3. 42% 45% trudne                                                                                                                       

4.4. 38% 39% trudne

5.1. 55% 56% umiarkowanie trudne

5.2. 78% 80% łatwe

5.3. 58% 60% umiarkowanie trudne

5.4. 79% 77% łatwe



Znajomość funkcji językowych 
Zadania otwarte – różnica między wynikami w woj. lubuskim i w kraju o 2-4 p.p.

Zadanie 6.2. – najłatwiejsze wśród zadań
zamkniętych tym zakresie – polegające na
stosowaniu zwrotów i form grzecznościowych.
Uczniowie znali formę podziękowań
i potrafili ją poprawnie zapisać.

Zadanie 6.1. – najtrudniejsze wśród zadań zamkniętych tym zakresie – polegające na uzyskiwaniu informacji i wyjaśnień 
dotyczących pytania pacjenta o częstotliwości przyjmowania leków. 
Poza poprawnym zwrotem Wie oft sollte akceptowane było też użycie innych czasowników modalnych, np. müssen czy dürfen. 
Błędy popełniane przez uczniów potwierdzają, że w wielu przypadkach nie zwrócili oni uwagi na konstrukcję zdania i na to, że 
należało w nim użyć czasownika modalnego. Wpisywali oni w lukę wyrażenia bez czasownika, np. wie oft lub wie viel Mal. 
Wielu uczniów myliło zaimek pytający wann ze spójnikiem wenn.

Średnia za zadania z zakresu 
znajomości funkcji językowych 

Lubuskie Kraj

54% 55%

Zadanie
Poziom wykonania 

zadania
Charakterystyka dla 

województwa 
lubuskiegoLubuskie Kraj

6.1. 12% 16% bardzo trudne

6.2. 79% 77% łatwe                                                                                                                        



Znajomość funkcji językowych 

 Doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu oraz znajomości typowych zwrotów. Zwrócenie uczniom 
uwagi na konieczność rozumienia całego zdania a nie wyszukiwanie pojedynczych słów w zdaniu.

 Zwrócenie uwagi uczniom na poprawność ortograficzną i gramatyczną wpisywanych wyrazów.

 Zapoznanie uczniów z określonymi w podstawie programowej umiejętnościami szczegółowymi 
w zakresie reagowania językowego (np. wyrażanie prośby, składanie gratulacji) oraz zwrotami 
pozwalającymi wyrazić te intencje.

 Wykorzystywanie typowych sytuacji szkolnych, tematów lekcji do utrwalenia zwrotów np. spóźnienia się na 
lekcję w celu wyrażania przeprosin / obchodzenia urodzin w celu złożenia życzeń.  

 Wykorzystanie ilustracji, zdjęć przedstawiających scenki sytuacyjne przy utrwalaniu typowych zwrotów. 
Uczniowie uzupełniają wypowiedzi osób.

Jakie umiejętności należy doskonalić?

 Utrwalanie zwrotów określających intencje rozmówcy poprzez tworzenie krótkich dialogów, odgrywanie 
ról i symulacje w określonym kontekście sytuacyjnym.

 Zwrócenie uczniom uwagi przy zadaniach z luką, aby element, którym uzupełniają oni zdanie był spójny
z otoczeniem luki.

 W zadaniach, w których uczniowie powinni udzielić odpowiedzi na pytanie należy zwrócić uczniom uwagę 
na konieczność zapisania odpowiedzi adekwatnej do pytania. 

 W zakresie struktur gramatycznych utrwalenie zaimków pytających oraz odmiany czasowników modalnych.



Rozumienie tekstów pisanych 
Zadania zamknięte – wyniki w większości niższe niż w kraju o 1-2 p.p.

Zadanie 9.2. – najłatwiejsze wśród zadań zamkniętych tym zakresie –
polegające na wyszukaniu w trzech krótkich tekstach na zbliżony
temat, określonej informacji dotyczącej sposobu rozwiązania
problemów mieszkaniowych.

Zadanie 7.1. – najtrudniejsze wśród zadań zamkniętych tym zakresie –
polegające na wyszukaniu w krótkim tekście określonej informacji
(rzeczy, którą uczniowie powinni zabrać na pewną akcję), przy czym
wszystkie rzeczy występowały w tekście. Liczna grupa uczniów
wybrała błędną odpowiedź C (pendrive USB). Być może pomylili oni
znaczenie czasownika bringen (przynosić) z bekommen (otrzymywać).

Średnia za zadania z zakresu 
rozumienia tekstów pisanych 

Lubuskie Kraj

58% 58%

Zadanie
Poziom wykonania 

zadania
Charakterystyka dla 

województwa 
lubuskiegoLubuskie Kraj

7.1. 43% 43% trudne

7.2. 53% 54% umiarkowanie trudne                                                                                                          

7.3. 56% 57% umiarkowanie trudne                                                                                                          

7.4. 62% 64% umiarkowanie trudne                                                                                                          

8.1. 58% 57% umiarkowanie trudne

8.2. 52% 53% umiarkowanie trudne                                                                                                          

8.3. 52% 53% umiarkowanie trudne

9.1. 65% 64% umiarkowanie trudne                                                                                                          

9.2. 67% 67% umiarkowanie trudne

9.3. 45% 46% trudne

9.4. 61% 62% umiarkowanie trudne



Rozumienie tekstów pisanych 
Zadania otwarte – wyniki wyższe niż w kraju o 1-2 p.p. lub równe 

Zadanie 10.1. – najłatwiejsze w tym zadaniu otwartym –
polegające na wyszukaniu  w tekście określonej informacji 
dotyczącej roku, od którego można oglądać eksponaty w muzeum. 
Uczeń mógł uzupełnić rok w postaci cyfrowej. 

Zadanie 10.2. – najtrudniejsze w tym zadaniu otwartym –
polegające na wyszukaniu w tekście określonej informacji na temat
bezpłatnego wstępu do muzeum oraz wskazanie kogo on dotyczy.
Duża część uczniów wpisywała jednak nieprecyzyjne odpowiedzi,
np. pupile czy czworonogi, oraz odpowiedzi niezgodne z tekstem,
np. dzieci czy właściciele psów.

Średnia za zadania z zakresu 
rozumienia tekstów pisanych 

Lubuskie Kraj

58% 58%

Zadanie
Poziom wykonania 

zadania
Charakterystyka dla 

województwa 
lubuskiegoLubuskie Kraj

10.1. 90% 90% bardzo łatwe

10.2. 51% 50% umiarkowanie trudne

10.3. 57% 55% umiarkowanie trudne                                                                                                          

psy



Rozumienie tekstów pisanych 

 Doskonalenie sprawności rozumienia tekstów pisanych, w tym przede wszystkim umiejętności 
wyszukiwania informacji szczegółowych w tekstach na zbliżony lub ten sam temat.  

 Zwrócenie uczniom uwagi na konieczność rozumienia fragmentów tekstu a nie tylko wyszukiwanie 
pojedynczych słów w tekście. 

 Przed przeczytaniem tekstu zwrócenie uczniom uwagi na konieczność dokładnego zapoznania się 
z treścią zadania. Przy zadaniach, w których uczeń powinien uzupełnić tekst w języku polskim 
zwrócenie uwagi uczniom na uzupełnienie go elementami, które będą spójne i logiczne z treścią tego 
tekstu i zgodne z treścią tekstu w języku niemieckim.

 Doskonalenie umiejętności streszczania treści tekstu, także w języku polskim.

 Doskonalenie umiejętności analizy treści tekstu poprzez podkreślanie w nim istotnych informacji.

 Doskonalenie umiejętności wyszukiwania określonych informacji poprzez zadawanie pytań do 
podkreślonych w tekście informacji. 

 Utrwalanie struktur leksykalnych, w tym wyrażeń synonimicznych oraz wyrażeń przeciwstawnych, 
a także struktur gramatycznych, w tym przeczenia rzeczownika, czasownika, przymiotnika.

Jakie umiejętności należy doskonalić?



Znajomość środków językowych 
Zadania zamknięte – różnica między wynikami w woj. lubuskim i w kraju 1-4 p.p.

Zadanie 11.1. – najłatwiejsze wśród zadań zamkniętych tym zakresie,
poprzez które sprawdzano opanowanie struktur leksykalnych.
Uczniowie powinni uzupełnić tekst odpowiednim wyrazem (bez zmiany
jego formy gramatycznej). Ósmoklasiści znali konstrukcję zdania
z czasownikiem modalnym oraz znaczenie czasownika organisieren.

Zadanie 12.3. – najtrudniejsze wśród zadań zamkniętych tym zakresie,
poprzez które sprawdzano opanowanie struktur gramatycznych,
Uczniowie powinni uzupełnić tekst odpowiednim wyrazem (bez zmiany
jego formy gramatycznej). W zadaniu wymagano odpowiedniej formy
przymiotnika genau w bierniku po rodzajniku określonym.

Średnia za zadania z zakresu 
znajomości środków językowych 
Lubuskie Kraj

47% 48%

Zadanie
Poziom wykonania 

zadania
Charakterystyka dla 

województwa 
lubuskiegoLubuskie Kraj

11.1. 71% 73% łatwe

11.2. 53% 53% umiarkowanie trudne                                                                                                          

11.3. 44% 46% trudne                                                                                                                       

12.2. 60% 61% umiarkowanie trudne                                                                                                          

12.2. 62% 62% umiarkowanie trudne                                                                                                          

12.3. 42% 42% trudne Fragment tekstu



Znajomość środków językowych 
Zadania otwarte – wyniki niższe niż w kraju o 1-3 p.p. lub równe

Zadanie 13.3. – najłatwiejsze w tym zadaniu otwartym – polegające
na tłumaczeniu na język niemiecki fragmentów zdań podanych
w nawiasie. Uczniowie znali formę czasownika modalnego „musieć”
i potrafili go zastosować w 1. osobie liczby pojedynczej w czasie
teraźniejszym.

Zadanie 13.1. – najtrudniejsze w tym zadaniu otwartym – polegające 
na tłumaczeniu na język niemiecki fragmentów zdań podanych 
w nawiasie. Uczniowie nie znali właściwego zaimka pytającego „gdzie” 
oraz formy czasownika „być” w czasie przeszłym Imperfekt. Innym 
poważnym błędem był niewłaściwy szyk zdania pytającego Wo du
warst zamiast Wo warst du. Uczniowie zapominali także o wpisaniu 
zaimka osobowego du. 

Średnia za zadania z zakresu 
znajomości środków językowych 
Lubuskie Kraj

47% 48%

Zadanie
Poziom wykonania 

zadania
Charakterystyka dla 

województwa 
lubuskiegoLubuskie Kraj

13.1. 17% 20% bardzo trudne                                                                                                                

13.2. 26% 27% trudne

13.3. 46% 46% trudne

Wo warst du



Znajomość środków językowych 

 Doskonalenie umiejętności tłumaczenia nie tylko fragmentów zdań, lecz także całych zdań.  

 Zwracanie uwagi uczniom na właściwy szyk zdania oraz poprawność ortograficzną pojedynczych 
wyrazów.

 Zwracanie uwagi uczniom na właściwy czas, w którym wyrażone jest zdanie lub cały tekst. Utrwalanie 
okoliczników czasu (np. wczoraj, dziś, teraz), które nierzadko wskazują na czas gramatyczny zdania.

 Zwrócenie uwagi uczniom na poprawność ortograficzną i gramatyczną wpisywanych wyrazów

 Doskonalenie znajomości słownictwa oraz struktur gramatycznych poprzez wykonywanie większej 
liczby ćwiczeń polegających na uzupełnieniu nie tylko pojedynczych zdań, jak również krótkich tekstów.  

Jakie umiejętności należy doskonalić?



Tworzenie wypowiedzi pisemnej 
Zadanie otwarte – wyniki niższe niż w kraju o 1 p.p. lub równe. 

Uczniowie powinni wykazać się między innymi 
umiejętnością opisywania osób, opowiadania o planach 
na przyszłość oraz przekazywania informacji i wyjaśnień. 

Wpływ na niski wynik w kryterium treści miała prawdopodobnie 
mało wnikliwa analiza podanego polecenia. Najczęściej 
w pracach brakowało realizacji lub rozwinięcia pierwszego lub 
trzeciego podpunktu polecenia. 

Przyczyną niskich wyników mógł być też ubogi zasób leksyki. 
Wielu uczniów w ogóle nie podjęło próby napisania własnej 
wypowiedzi. Często też liczne błędy językowe były przyczyną 
zakłócenia komunikacji, co powodowało brak realizacji 
podpunktów polecenia oraz miało wpływ na ocenę 
w pozostałych kryteriach pracy. 

Średnia za zadania z zakresu 
tworzenia wypowiedzi pisemnej 

Lubuskie Kraj

37% 37%

Zadanie
Poziom wykonania 

zadania
Charakterystyka dla 

województwa 
lubuskiegoLubuskie Kraj

Treść 37% 37% trudne

Spójność 
i logika 43% 43% trudne

Zakres 
środków 

językowych
36% 37% trudne

Poprawność 
środków 

językowych
30% 31% trudne



Tworzenie wypowiedzi pisemnej 

 Doskonalenie znajomości środków językowych poprzez wprowadzenie dodatkowych ćwiczeń, które 
rozwijałyby zakres leksyki. Wskazane jest również, aby nowe słownictwo prezentowane było w różnych 
kontekstach sytuacyjnych i różnorodnych strukturach zdaniowych, tak aby uczniowie przyswajali sobie całe 
frazy i wyrażenia, a nie tylko pojedyncze wyrazy. Istotne jest również zachęcanie ósmoklasistów do 
redagowania własnych wypowiedzi.

 Zwracanie uwagi uczniom na poprawność językową poprzez ćwiczenie poprawnego użycia i zapisu struktur 
leksykalno-gramatycznych. Większy stopień kontroli poprawności gramatycznej i ortograficznej pozwoli 
uczniom na uniknięcie błędów powodujących zaburzenia komunikacji. 

Jakie umiejętności należy doskonalić?

W trakcie pisania wypowiedzi uczeń powinien:

 uważnie zapoznać się z treścią wszystkich podpunktów polecenia i zdaniem wstępnym, oraz podkreślić w nich kluczowe 
sformułowania

 zwrócić uwagę na tematykę, którą będzie musiał poruszyć w wypowiedzi, i przypomnieć sobie słownictwo z nią związane 

 zastanowić się, w jaki sposób może rozwinąć każdy podpunkt polecenia

 przemyśleć (i najlepiej zapisać), jakiego czasu gramatycznego użyje, realizując poszczególne podpunkty polecenia

Po napisaniu wypowiedzi uczeń powinien upewnić się, że zawarł i rozwinął wszystkie kluczowe informacje określone 
w poleceniu, oraz sprawdzić, czy praca nie zawiera poważnych błędów językowych, które mogą mieć wpływ na 
przekaz informacji.



W celu lepszego przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty sugerujemy regularne 
wykorzystywanie materiałów dostępnych na stronie internetowej OKE w Poznaniu oraz CKE:

- arkuszy egzaminacyjnych z lat poprzednich wraz ze szczegółowymi zasadami oceniania

- informatorów o egzaminie ósmoklasisty oraz aneksów do tych informatorów

- materiałów ćwiczeniowych dla uczniów i nauczycieli

- materiałów z cyklu „Powtórz z nami”.



Dziękujemy za uwagę
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