
To nie jest takie trudne… 

Część I – Jakie tajemnice kryją tematy 

wypowiedzi twórczych typu 

egzaminacyjnego 

Opracowanie: Ilona Lewandowska 



Cele na dziś: 
 

• Poznasz przykładowe tematy 

egzaminacyjne wypowiedzi 

twórczych.  

• Odkryjesz ich wspólne cechy i 

różnice między nimi. 

• Dowiesz się, według jakiego 

schematu są budowane. 

• Nauczysz się odszukiwać i 

zaznaczać w nich ważne informacje. 

• Samodzielnie dokonasz analizy 

przykładowych tematów; 

• Stworzysz temat wypowiedzi 

twórczej typu egzaminacyjnego. 

 



Jak będziemy pracować? 

1. Przeglądaj i czytaj uważnie kolejne slajdy 

prezentacji. Staraj się jak najwięcej 

zapamiętać. 

2. Na niektórych slajdach u dołu strony pojawi 

się napis 

3. Przejdź wtedy do właściwej karty ćwiczeń i 

wykonaj polecenie, które tam znajdziesz.  

4. Po wykonaniu polecenia wróć znowu do 

prezentacji. 

Wykonaj ćwiczenie nr … 



Wypowiedź  twórcza na egzaminie ósmoklasisty 

 

 

 

Ponieważ egzamin ósmoklasisty 

już niedługo, spróbujemy dziś 

przyjrzeć się tematom  

wypowiedzi twórczych, jakie 

mogą się na nim pojawić.  



To 3 przykłady tematów typu 

egzaminacyjnego. Przeczytaj je uważnie!  

Wyobraź sobie, że tytułowa bohaterka satyry Ignacego Krasickiego „Żona modna” 

spotyka się w Soplicowie z Telimeną - bohaterką „Pana Tadeusza” Adama 

Mickiewicza. Napisz o tym opowiadanie. W pracy wykaż się znajomością obu 

lektur. Twoja wypowiedź powinna liczyć nie mniej niż 200 słów 

Wyobraź sobie, że Marcin Borowicz - bohater powieści „Syzyfowe prace” Stefana 

Żeromskiego spotyka się z bohaterem innej lektury, również nastolatkiem. Podczas 

spotkania rozmawiają o swoich problemach. Napisz o tym opowiadanie. Wypracowanie 

powinno dowodzić, że bardzo dobrze znasz obie lektury. Twoja praca powinna liczyć 

nie mniej niż 200 słów. 

Wyobraź sobie, że Mały Książę odbył kolejną podróż – odwiedził trzy planety. Spotkał 

tam mieszkańców, z których każdy posiadał inną cechę charakterystyczną dla ludzi 

żyjących w XXI wieku. Wciel się w Małego Księcia i napisz list, w którym opowiesz o tej 

podróży. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów i dowodzić, że dobrze znasz 

lekturę „Mały Książę”. 

Wykonaj ćwiczenie nr 1 



Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty 

Powiodło się szukanie 

podobieństw i różnic? – 

sądzę, że tak.  

Sprawdź jednak, czy udało 

Ci się zauważyć te 

najważniejsze. Znajdziesz 

je na następnym slajdzie. 



Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty 
 

 

podobieństwa w tematach 

• We wszystkich tematach użyto 

zwrotu „wyobraź sobie”; 

• Każdy temat wymaga, by 

opowiedzieć jakąś historię; 

• Każdy temat narzuca pewne 

okoliczności wydarzeń (np.  

bohaterów, miejsce); 

• Wszędzie wskazano, jakiej formy 

wypowiedzi trzeba użyć; 

• W każdym temacie pojawiają się 

tytuły lektur; 

• Wszędzie określono minimalną 

długość wypracowania – 200 słów; 

• W każdym temacie przypomina się 

piszącemu, żeby wykazał, że dobrze 

zna lekturę lub lektury; 

różnice w tematach 

• W tematach występują różne formy 

wypowiedzi, na przykład opowiadanie, 

list; 

• Czasami wymienia się  w temacie lektury 

– jedną lub dwie, a czasem temat 

wskazuje jeden tytuł a drugi należy 

wybrać samodzielnie; 

• W pierwszym i drugim temacie sposób 

narracji jest dowolny (narracja może być 

w 3. lub w 1. osobie). W trzecim temacie 

wskazuje się  narratora („wciel się w 

Małego Księcia” – narracja musi być w 1. 

osobie l.p). 

• Czasami temat wskazuje konkretnych 

bohaterów (np. Telimena i Żona modna), 

a czasami daje autorowi pracy trochę 

swobody w ich kreowaniu (np. 

mieszkańcy planet w temacie 3.); 

 

 

 



Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty 

Wiesz już, jak wyglądają tematy egzaminacyjne, jakie są 

między nimi podobieństwa, a jakie różnice. 

Teraz sprawdzimy, co wynika z tego, że tematy mają wiele 

cech wspólnych. 

A zatem, zobaczmy, jakie 

informacje można wyczytać 

z naszych tematów? 



Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty 

Zobacz, co wynika z tematów wypowiedzi twórczych typu 

egzaminacyjnego: 



Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty 

Wiesz już, jakie informacje można znaleźć we 

wszystkich tematach wypowiedzi twórczych typu 

egzaminacyjnego. 

Każdy temat jest jednak inny.   

Można było przecież dostrzec różnice między nimi. 

 

Jak się dowiedzieć szczegółów? 

Wykonaj ćwiczenie nr 2 



Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty 

Na pewno udało Ci się postawić trafne pytania.  

Sprawdź, czy są podobne do tych, których teraz użyjemy, 

analizując treść tematów typu egzaminacyjnego. 

1. O czym muszę napisać? 

2. W jakiej formie trzeba to zrobić? 

3. Do której lektury lub lektur należy nawiązać? 

4. Jakie długie ma być wypracowanie ? 



Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty 

Przygotuj: 

• wydrukowane lub przepisane tematy; 

• kredki lub zakreślacze (mazaki) w czterech 

kolorach (najlepiej niebieski, zielony, żółty lub 

pomarańczowy oraz różowy); 



Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty 

Ćwicz ze mną: 

1. Poszukaj w temacie 1. informacji wskazujących 

na okoliczności historii, którą masz napisać. 

Zaznacz te fragmenty tematu na niebiesko 

(podkreśl, zakreśl, zamaluj). 

2. Teraz odszukaj informacje o formie wypowiedzi 

– zaznacz je na zielono. 

3. Następnie znajdź informacje o lekturach i 

zaznacz je na żółto. 

4. Na koniec zaznacz kolorem różowym 

informacje o długości wypracowania. 



Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty 

Zobacz, jak ja to zrobiłam. 

 

 

 

Udało się? 

                                   Miałeś problem? Sprawdź, 

                                   gdzie się pomyliłeś i  

                                   po prostu popraw.  

 

Przed Tobą 

 

Ćwiczenie nr 3 



Zobacz, jak ja to zrobiłam. 

 

2. W jakiej formie trzeba to zrobić? 

3. Do której lektury należy 

nawiązać? 

4. Jak długie ma być 

wypracowanie? 

1. O czym muszę napisać? 

Napiszę o tym, że żona modna 

spotkała się w Soplicowie z 

Telimeną 

opowiadanie 

„Żona modna” Ignacego Krasickiego 

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza 

Muszę nawiązać do obu lektur. 

 Muszę napisać co najmniej 200 słów. 

Odpowiedziałeś podobnie?  
Czegoś brakuje?                 Uzupełnij 

                                            lub popraw 



Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty 

Trening czyni mistrza – przed 

Tobą kolejny temat – 

zakreślacze w dłoń! 
 

Wykonaj ćwiczenie nr 4 



A teraz sprawdź, jak Ci poszło: 

 

2. W jakiej formie trzeba to zrobić? 

3. Do której lektury należy 

nawiązać? 

4. O czym jeszcze warto 

pamiętać? 

1. O czym muszę napisać? 

Napiszę o tym, że Mały Książę w trakcie 

kolejnej podróży odwiedził 3 planety. Ich 

mieszkańcy mieli cechy charakterystyczne dla 

współcześnie żyjących ludzi. 

List, w którym nadawcą jest Mały Książę 

„Mały Książę” Antoine’a de Saint-

Exupéry'ego 

1. Trzeba napisać co najmniej 200 słów. 



Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty 

Pokazałam Ci, jak można 

analizować tematy typu 

egzaminacyjnego.  

Pora zrobić  

to samodzielnie  

i przesłać do sprawdzenia. 

 
Wykonaj ćwiczenie nr 5 



Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty 

Mam nadzieję, że teraz już wiesz, 

według jakiego schematu są 

budowane tematy egzaminacyjne 

oraz jakie ważne informacje 

można w nich znaleźć. 

                               

      Podsumujmy… 

 

 



Podsumowanie: 
1. Każdy temat egzaminacyjny zawiera bardzo ważne informacje 

o tym, jak ma wyglądać wypowiedź i co ma się w niej znaleźć. 
 

2. Zanim zaczniesz pisać, poszukaj w temacie: 

 

 

 

 

3. Możesz pomóc sobie pytaniami i spróbować krótko na nie 

odpowiedzieć (nawet jednym zdaniem lub słowem).  

historii, którą trzeba opowiedzieć i 

jej okoliczności  
formy wypowiedzi; 

tytułów lektur, na których 

należy się oprzeć; 
 minimalnej długości wypracowania  

O czym muszę napisać?  

Na których lektur należy 

nawiązać; Jaka ma być minimalnej długości wypracowania  

W jakiej formie to trzeba zrobić? 



Masz moc – spróbuj swoich sił 

Wierzę, że tematy  

egzaminacyjne nie mają  

już dla Ciebie tajemnic.  
 

                                     Teraz liczę na Twoją 

                                     pomysłowość  

                                     i kreatywność! 

 

 

                                        

Jeśli chcesz, możesz wykonać ćwiczenie nr 6.  

WIERZ MI, WARTO! 



NA ZAKOŃCZENIE 

 

To już wszystko na dziś. 

Trzymam kciuki, żeby udało Ci się 

poprawnie wykonać ćwiczenia. 

I pamiętaj… 

 


