
 

 

 

Egzamin na szóstkę!- program zajęć rozwijających z języka polskiego  

przeznaczony do realizacji w klasach klasy VIII 

 Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego  

w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie 

 w roku szkolnym 2022/2023(I sem.) 

 

 

Wstęp - założenia programu: 

 program realizowany jest na zajęciach rozwijających z języka polskiego organizowanych w 

ramach tzw. „godzin dyrektorskich”; 

 program ten jest przeznaczony do realizacji w formie zajęć pozalekcyjnych w postaci 1 

godziny tygodniowo i można go korygować, dopasowując do indywidualnych potrzeb 

uczniów; 

 na zajęciach tych uczniowie nie będą otrzymywali ocen cząstkowych; 

 uczestnicy zajęć wyrabiają w sobie nawyki samokształcenia i samokontroli, zaczynają 

świadomie posługiwać się językiem. 

 

Cel główny: 

 podnoszenie sprawności językowej uczniów i przygotowanie ich do egzaminu po VIII klasie. 

Cele szczegółowe: 

 

 prowadzenie pracy dydaktycznej mającej na celu podniesienie wyników edukacyjnych    

uczniów poprzez utrwalanie zdobytych wiadomości oraz udzielanie pomocy uczniom 

mającym trudności w nauce; 

 utrwalanie umiejętności redagowania różnorodnych(krótkich) form wypowiedzi, 

 wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego; 

wdrażanie do zachowania wewnętrznego i zewnętrznego porządku dłuższych wypowiedzi; 

 doskonalenie umiejętności dokonywania autokorekty błędów; 

 mobilizowanie do pracy samokształceniowej nad poprawą biegłości w czytaniu i rozumieniu 

tekstów oraz wyrażania własnego zdania(wypowiedź argumentacyjna); 

 przygotowanie uczniów do osiągnięcia jak najwyższych wyników podczas egzaminu 

ósmoklasisty; 

 rozbudzanie wiary w możliwość pokonywania istniejących trudności i sprawnego    

posługiwania się językiem polskim. 

 

Procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych: 

 uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uczą się pracy zespołowej,  

 uczniowie uzyskują pomoc w rozwiązywaniu zadań i problemów; 

 na zajęciach stosowane są różnorodne metody pracy, np.: aktywizujące (gry i zabawy 

dydaktyczne), oglądowe (pokaz, prezentacja), słowne (czytanie tekstów) oraz formy pracy 

(praca indywidualna, zespołowa); 

 wykorzystywane są dostępne środki audiowizualne oraz karty pracy. 

  

Treści nauczania: 

 dostosowane są do potrzeb i możliwości uczniów uczestniczących w zajęciach; 

 obejmują utrwalanie poznanego materiału w sposób atrakcyjny i efektywny dla uczniów; 

 nacisk kładziony jest na rozwijanie sprawności językowych uczniów;  



 treści nauczania obejmują następujące zagadnienia tematyczne: 

 

I Środki stylistyczne i ich funkcja w tekście: 

 

II Wypowiedź o charakterze argumentacyjnym – rozprawka: 

 

III   Komunikacja i poprawność językowa(typologia błędów): 

 

IV Rodzaje literackie i cechy gatunkowe utworów(lektur obowiązkowych i uzupełniających). 

 

V Krótkie formy użytkowe(zaproszenie, ogłoszenie) 

 

VI Wypracowanie o charakterze twórczym – opowiadanie. 

 

VII Gramatyka- składnia, słowotwórstwo. 

 

VIII Jak osiągnąć sukces na egzaminie?- porady egzaminatorów(przebieg egzaminu, budowa arkusza 

egzaminacyjnego, aktualne wymagania egzaminacyjne). 

 

IX Symulacja przebiegu egzaminu. 

 

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów: 

 znajomości wymaganej na egzaminie wiedzy  

 znajomości podstawowej terminologii z zakresu rodzajów literackich oraz ich cech 

gatunkowych, 

 wzbogacenia  słownictwa czynnego i biernego, 

 swobodnego i poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, 

 dokonywania uważnej samokontroli i samooceny, 

 poprawnego konstruowania dłuższych form wypowiedzi, 

 poprawnego redagowania użytkowych form wypowiedzi, 

 korzystania z różnych źródeł wiedzy, 

 poprawnego pisania, mówienia, 

 wyjaśniania zasad pisowni, 

 samokształcenia nad poprawą techniki czytania, rozumienia tekstów, wyrażania własnego 

zdania, uzasadniania zajętego stanowiska, 

 aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

 

Ewaluacja programu: 

 

 ewaluacja prowadzona będzie poprzez obserwację zachowań uczniów, ich zaangażowania na 

zajęciach, otrzymywanie informacji zwrotnej od uczniów i ich rodziców; 

 oceny bieżące i ocenę semestralną; 

 wyniki egzaminu próbnego. 

 

 

 

 

Opracowała: Agnieszka. Kupiec 

 

 


