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Opis egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

1.
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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
ŹRÓDŁA TEKSTÓW
TYPY ZADAŃ
LICZBA ZADAŃ
UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

określone w podstawie programowej II.1.:
• I.1.–I.14.
• III.1.–III.7.
teksty adaptowane
zadania zamknięte:
• wybór wielokrotny
• dobieranie
• prawda-fałsz
18–20 (4–5 wiązek)
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

TYPY ZADAŃ
LICZBA ZADAŃ
UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

określone w podstawie programowej II.1.:
• I.1.–I.14.
• VI.1.–VI.14.
• XIV.
zadania zamknięte:
• wybór wielokrotny
• dobieranie
14–16 (3–4 wiązki)
ok. 25%

Opis egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego
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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

TYPY ZADAŃ

LICZBA ZADAŃ
UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

określone w podstawie programowej II.1.:
• I.1.–I.14.
• VIII.1., VIII.3.
• XIV.
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
15–17 (3–4 wiązki, w tym przynajmniej 2 wiązki
z zadaniami otwartymi)
ok. 30%

Wypowiedź pisemna
Zadanie polega na napisaniu krótkich, prostych wypowiedzi dotyczących materiału
ikonograficznego zgodnie z poleceniem.

TEMATYKA TEKSTÓW;
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

TYP ZADANIA
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

określone w podstawie programowej II.1.:
• I.1.–I.14.
• V.1.–V.8.
• VII.1.–VII.14.
• VIII.1.
• XIV.
zadanie otwarte
• zadanie oparte na obrazku
• do obrazka pytania w języku obcym
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
ikonograficznego (jeżeli pytanie dotyczy materiału ikonograficznego)

pytania / materiału

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

Przykładowe zadania z rozwiązaniami

2.
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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. Marta pide un favor.
Mamá, he quedado con Sara.
Vamos al cine. No voy a volver
muy tarde,
Marta

¡Hola!
Ayer fui a un
concierto de los
“Locos”. Son
fenomenales. Yo
creo que es la mejor
banda española de
flamenco rock.
Debes conocerlos.
Chema

TAK
NIE




2. Chema escribe sobre un grupo de
música.
TAK
NIE
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GAFAS PERDIDAS

3. Antonio ha perdido las gafas de
natación en la piscina.
TAK



NIE



¿Has encontrado unas gafas de natación?
Las dejé en esta parada el viernes
(13 de agosto) después del entrenamiento.
Contacto: Antonio, tel. 622 097 213
Ofrezco gratificación

Wymaganie ogólne
II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie […] proste wypowiedzi pisemne […].
Wymagania szczegółowe
III.2. Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu (1.).
III.1. Uczeń określa główną myśl tekstu […] (2.).
III.4. Uczeń znajduje w tekście określone informacje (3.).
Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
1. NIE
2. TAK
3. NIE

Przykładowe zadania z rozwiązaniami
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Zadanie 2. (0–4)
Przeczytaj tekst. Dopasuj nagłówek (A–E) do każdej oznaczonej części tekstu. Wpisz
odpowiednią literę w każdą kratkę (1.–4.).
Uwaga! Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej części tekstu.
A. Las preocupaciones
B. El lugar de la fiesta
C. Los invitados
D. Los juegos
E. La comida
FIESTA DE CUMPLEAÑOS
Este año, por fin, voy a tener una verdadera fiesta de cumpleaños.

1.


Mi tía Julia tiene una casa nueva con jardín y me ha dicho que puedo organizar la fiesta allí.
El jardín es bastante grande y bonito, con flores y árboles, pero también hay sitio para
poner una mesa y sillas y todavía queda espacio para jugar. Además, voy a decorarlo con
globos y serpentinas.

2.


Van a venir muchas personas, casi todos mis compañeros de clase y también algunos
primos. Desgraciadamente, Pedro y Jaime, mis mejores amigos, justamente ese día tienen
que jugar un partido de baloncesto importante y van a llegar tarde. Pero seguro que
vendrán.

3.


La fiesta va a ser diferente de otras fiestas de cumpleaños porque la voy a hacer a la hora de
comer y no por la noche. Voy a preparar una barbacoa de carne y verduras: pimiento,
calabacín y maíz. También voy a servir varias ensaladas. Y, claro, una estupenda tarta de
cumpleaños.

4.


Yo soy optimista, pero me pregunto qué voy a hacer si algo sale mal. Estamos en
primavera, pero todavía hace bastante frío y llueve a menudo. ¿Cómo prepararse para
el mal tiempo? ¿Y si la gente se aburre? ¿Hay que preparar algo especial? ¿Algunos
concursos u otras atracciones?
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Wymaganie ogólne
II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie […] proste wypowiedzi pisemne […].
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. B
2. C
3. E
4. A
Zadanie 3. (0–4)
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok
odpowiedzi A, B albo C.
Parque de las Ciencias
Horario
De martes a viernes de 10:00 a 19:00
Sábados de 10:00 a 15:00
Domingos y lunes cerrado
Tarifas
Entrada normal – 6 euros.
Niños de 7 a 14 años, personas mayores de 65 años y estudiantes – 4 euros por persona.
Niños menores de 7 años – entrada libre.
¿Cómo llegar?
Llegar al Parque de las Ciencias en transporte público es muy fácil y barato.
Hay una parada de autobús (líneas 1 y 5) enfrente de la entrada principal.
Desgraciadamente, la estación de metro (línea azul) está cerrada por obras.
Para evitar problemas de aparcamiento, no recomendamos venir en coche.
Actividades
En el Parque de las Ciencias hay un museo interactivo. Allí puedes aprender algo nuevo
sobre nuestro planeta o el cuerpo humano. Luego puedes visitar el jardín botánico, donde
hay árboles y plantas de distintas partes del mundo. También hay una biblioteca con casi
cinco mil libros. La tienda del museo vende DVD educativos y, para los más pequeños,
peluches, dinosaurios de goma y muñecas.

Przykładowe zadania z rozwiązaniami

1. El Parque está abierto
A. todos los días.
B. de martes a sábado.
C. de lunes a viernes.
2. ¿Quién puede entrar en el Parque sin pagar?
A. Un niño de seis años.
B. Una señora de setenta años.
C. Un estudiante universitario.
3. ¿Cuál es el mejor medio de transporte para ir al Parque?
A. El coche.
B. El metro.
C. El autobús.
4. En el texto se informa de que en el Parque se pueden comprar
A. juguetes.
B. plantas.
C. libros.
Wymaganie 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. B
2. A
3. C
4. A
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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.
EN LA PLAZA DEL MERCADO



Los viernes por la tarde, Claudia y sus padres 1.

: van al mercado a comprar carne, fruta

i

y verdura. Cuando entran en el mercado, pueden oír el ruido característico. La gente




pregunta los precios de los productos o 2.
Le gusta pasear y hablar con la gente 3.



de la compra 4.

. A Claudia le encanta pasar la tarde allí.

. Hoy Claudia ha recibido una parte de la lista

: pimientos, tomates, pepinos y ajo. En poco tiempo encuentra todo.

Unos minutos más tarde aparecen sus padres con muchas bolsas con comida y 5.

i

Para terminar la tarde, Claudia y sus padres deciden ir a tomar algo en un café.

A. que trabaja allí
B. las llevan al coche
C. quiere vender algo
D. siempre hacen lo mismo
E. probar unos platos típicos
F. con los siguientes productos



.

Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Wymaganie ogólne
II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie […] proste wypowiedzi pisemne […].
Wymaganie szczegółowe
III.5. Uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.
Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
1. D
2. C
3. A
4. F
5. B
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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. Sí, muchas gracias.
B. Yo me quedo un poco más.
C. No creo, porque no hay nadie.
D. No está mal, es mucho más rápido.
E. Ese no, pero los asientos de al lado sí.
F. Mira, allí enfrente, al lado del quiosco.
Perdone, ¿dónde está
la parada de autobús?

¿Qué tal
el juego?



¿Es este el
libro que
buscas?



¿Está libre?

1.



2.



4.

3.

¿Salimos del
agua? ¡Tengo
frío!



5.

Przykładowe zadania z rozwiązaniami
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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.3. Uczeń […] przekazuje informacje i wyjaśnienia (1., 4.).
VI.14. Uczeń stosuje zwroty i formy grzecznościowe (2.).
VI. 4. Uczeń wyraża swoje opinie […] (3.).
VI. 8. Uczeń […] odrzuca propozycje […] (5.).
Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
1. F
2. A
3. D
4. E
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: Adiós.
Y: ____________________
A. Ahora mismo.
B. Hasta luego.
2. X: ¿Me dejas tu móvil un momento?
Y: ____________________
A. Sí, claro.
B. No, gracias.
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.2. Uczeń […] kończy rozmowę; […] (1.).
VI.12. Uczeń wyraża […] zgodę […] spełnienia prośby (2.).
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Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
1. B
2. A
Zadanie 7. (0–2)
Dla każdej z opisanych sytuacji wybierz właściwą reakcję. Wpisz znak X w kratkę obok
odpowiedzi A, B albo C.

1. Koleżanka przeprasza Cię za spóźnienie. Co jej odpowiesz?
A. No pasa nada.
B. Lo siento.
C. No creo.

2. Cieszysz się, że Twój kolega dostał się do szkolnej reprezentacji piłki nożnej. Jak mu
pogratulujesz?
A. ¡Qué pena!
B. ¡Mucho gusto!
C. ¡Enhorabuena!
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.14. Uczeń stosuje zwroty i formy grzecznościowe (1.).
VI.6. Uczeń składa […] gratulacje […] (2.).
Zasady oceniania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
Rozwiązanie
1. A
2. C

Przykładowe zadania z rozwiązaniami
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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.

www.peace-matters.com

En esta foto vemos a un hombre y un perro que están de excursión en 1. ____. El hombre
lleva al perro en su 2. ____. Parece que el perro está muy cómodo y 3. ____. Es un día
soleado, pero no 4. ____ mucho calor porque el hombre lleva pantalones 5. ____ y una
chaqueta.
1.

2.
A. la playa

A. mochila

B. la montaña

B. maleta

3.

4.
A. nervioso

A. hace

B. tranquilo

B. tiene

5.
A. largos
B. cortos
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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. A
3. B
4. A
5. A

Przykładowe zadania z rozwiązaniami
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Zadanie 9. (0–3)
Co przedstawiają obrazki? Wpisz w kratki brakujące litery.

1.

o

2.

n

3.

e

s

v

a

d

o

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. ojos
2. nevera
3. estadio
Zadanie 10. (0–3)
Wpisz słowo podane w nawiasie we właściwej formie.
1. Actualmente a mí me (interesar) ___________________________ los blogs sobre viajes.
2. Carmen y Juan son (español) ________________________________________________.
3. ¿A qué hora (volver – tú) _________________________________________ a casa ayer?
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. interesan
2. españoles
3. volviste

Przykładowe zadania z rozwiązaniami
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TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ
Zadanie 11. (0–10)
Opisz ilustrację, odpowiadając na podane pytania pełnymi zdaniami w języku
hiszpańskim.

ashhh.me

1. ¿A quién ves en la foto?
_________________________________________________________________________
2. ¿Dónde están?
_________________________________________________________________________
3. ¿Qué están haciendo?
_________________________________________________________________________
4. ¿Por qué llevan gafas y sombreros?
_________________________________________________________________________
5. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
_________________________________________________________________________
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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
2. miejsce zamieszkania
5. życie prywatne.
V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne:
1. opisuje ludzi, […] miejsca […]
2. opowiada o czynnościach […]
5. opisuje upodobania
6. wyraża i uzasadnia swoje opinie […].
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
1.

2.

3.

4.

5.

Odpowiedź ucznia

1.

En la foto hay un chico y una chica.

2.

En la foto yo ver chico y chica.

1.

Están en la calle.

2.

En la calle.

1.

Montan en bicicleta.

2.

Montan con sus bicicletas.

1.

Llevan gafas y sombrero porque hace sol.

2.

El chico tiene gafas porque hace sol.

1.

A mí me gusta mucho jugar al fútbol.

2.

Me gusta jugar en fútbol.

2 punkty 1 punkt
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

