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(strona CKE, Egzamin ósmoklasisty, dział „Wyniki, sprawozdania”, poddział Informacje wstępne 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku)





Co może zrobić nauczyciel bibliotekarz szkolny 
w kontekście podniesienia wyników 

egzaminu ósmoklasisty?



Znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego, 
w tym preambuły oraz wymagań ogólnych i szczegółowych 

z zakresu języka polskiego.

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej... Dziennik Ustaw 2017, poz. 356)



Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem/
Szkoła podstawowa/Język polski  

(strona CKE,  egzamin ósmoklasisty, podstawa programowa język polski)



Preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego

Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania 
tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych 
przez ucznia w procesie kształcenia.



Preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły podstawowej/Wybrane cele kształcenia ogólnego

• wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania 
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 
(rodzina, przyjaciele)

• rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość



Preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły podstawowej/Wybrane cele kształcenia ogólnego

• rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 
argumentowania i wnioskowania

• rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki



Preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego
/Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach  kształcenia ogólnego

• sprawne komunikowanie się w języku polskim 

• poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystywanie informacji 
z różnych źródeł



Podstawa programowa kształcenia ogólnego/Język polski 

Obszary kształcenia polonistycznego

• kształcenie literackie i kulturowe
• kształcenie językowe 
• tworzenie wypowiedzi
• samokształcenie



Komentarz do podstawy programowej przedmiotu 
język polski na II etapie edukacyjnym - dr Wioletta Kozak

Ogólne założenie zmian (wybrane punkty)

Nowa podstawa programowa wprowadza w sposób systemowy elementy retoryki do 
podstawy programowej przedmiotu język polski.

W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie 
umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem opinii.  



Praca nauczyciela bibliotekarza powinna skupiać się 
na kształceniu u uczniów wymienionych w podstawie 

programowej celów, umiejętności, kompetencji, wymagań.



Realizowane przez nauczyciela bibliotekarza formy pracy 
środowiskowej takie jak dyskusje, debaty, konkursy oratorskie, 
konkursy recytacji, spektakle szkolne, głośne czytanie, konkursy 

plastyczne i wiele innych powinny kształcić te umiejętności.



Nauczyciel bibliotekarz szkolny powinien wspomagać 
nauczyciela języka polskiego w pracy nad poznawaniem 

przez uczniów obowiązkowych lektur. 



Nauczyciel bibliotekarz powinien posiadać umiejętności 
wyszukiwania, porządkowania, krytycznej analizy różnych źródeł 

informacji (drukowanych i cyfrowych).



KONTAKT Z BIBLIOTEKAMI SZKOLNYMI

Maria Wiśniewska:

e-mail: mwisniewska@wmbp.olsztyn.pl, 

tel. (89) 527 39 41 w.103


