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Testy  próbne ósmoklasisty 

Skupmy się może na tym, czy są trudne* i czy naprawdę warto się stresować. 

Czyli w końcu trudne czy nie? 

NIE.  

Ale najpierw od początku… Cały egzamin składa się z trzech części, czyli                                          j. 

polski, matematyka, j. angielski. (Od roku szkolnego 2019/20 do puli dołączy historia). Każda 

część ma ograniczoną ilość czasu na jej wykonanie: 

 j. polski – 120 minut 

 matematyka – 100 minut 

 język angielski/rosyjski (wybór należy do ucznia) – 90 minut 

 historia – jeszcze nie określono; 

j. polski: 

Na egzaminie ciężko jest przewidzieć, co może się pojawić, co oznacza, że trzeba być przygotowanym na wszystko. 

Można jednak „na logikę” pomyśleć, co może pojawić się na takim teście. Oczywiście, musimy uzbroić się w 

znajomość lektur, także jeżeli ich nie czytasz, to radzę zmienić podejście, ponieważ na teście jedno zadanie będzie 

poświęcone formie krótkiej wypowiedzi pisemnej na temat którejś z lektur z klas I-VIII. Poza lekturami warto 

byłoby przypomnieć sobie głównie gramatykę oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. Z góry mogę 

powiedzieć, że testy są zrobione, tak, abyśmy mimo niewiedzy mogli wpaść na coś powiązanego z pytaniem i 

tematem zadania. 

matematyka: 

Tutaj bardzo podobnie jak w przypadku polskiego, rządzi logika. Jeżeli chcesz coś powtórzyć, to możesz to zrobić, 

byleby skutecznie. Tutaj jest już dosłownie wyprawa między klasami I-VIII, lecz to nie jest specjalnie zadziwiające, 

ponieważ matematyka ma działy, które mimo wszystko łączą się bardzo często i bez problemu, np. ułamki i 

trójkąty, lub szacowanie i liczby całkowite. Dlatego tutaj trzeba po prostu przypomnieć sobie to, czego się nie 

pamięta i myśleć typowo matematycznie. 

j. angielski: 

Język angielski to dwie rzeczy: gramatyka i słówka. Co do słówek i zwrotów, możecie powtarzać poprzez oglądanie 

filmów z napisami lub słuchanie piosenek, to pomaga zapamiętać przydatne zwroty, dzięki którym uzyskacie 

przewagę. Co do gramatyki, głównie czasy, ale oczywiście jak w poprzednich dwóch przedmiotach może być 

wszystko z zakresu I-VII, ale uwierzcie mi, choć wydaję się to dużo do przyswojenia… Tak naprawdę połowę z tego 

już wiecie, po prostu musicie sobie utrwalić i przypomnieć te rzeczy, które sprawiają wam największy kłopot. 

To wszystko było z perspektywy tego, ile powinniśmy wiedzieć po VIII latach nauki. Jaka jest moja opinia 

na ten temat?                                                                                                                                                                

Otóż, jeżeli naprawdę się przyłożymy, zmusimy nasz umysł do myślenia, oraz powtórzymy materiał, z 

którym mamy problem przed takim sprawdzianem wiedzy, nie powinno być żadnego problemu. Z resztą, 

po to są egzaminy próbne, żeby najpierw sprawdzić ile się umie, po to by później móc dostosować 

odpowiedni czas i ilość nauki jaką chcemy zastosować. 

Oliwia Małuszyńska, 8b 



 

STREFA ÓSMOKLASISTY  

 

RANKING ŁÓDZKICH LICEÓW 

1)  Publiczne LO Politechniki Łódzkiej; 

2) I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika; 

3) XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa; 

4) Publ. LO UŁ im. Spraw. wśród Narodów Świata; 

5) XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego. 

 

RANKING ŁÓDZKICH TECHNIKÓW 

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr.10 (elektronik); 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr.9 (energetycy, 

mechatronicy, informatycy); 

3) Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych; 

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr.5 (handlowcy, 

ekonomiści, technicy kolejowi); 

5) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych. 

 

 



 

Netflixowa „perełka” wśród seriali.  

Platforma Netflix, jako internetowa „wypożyczalnia” niemalże tysiąca seriali oraz 

filmów za opłatą miesięczną, mimo wielu lat działalności dalej cieszy się niemałą 

popularnością. Abonenci serwisu choć zadowoleni z tak ogromnej możliwości w 

wyborze zarówno produkcji z zewnątrz jak i „Netflix Originals” (tzn. 

wyprodukowanych bezpośrednio przez serwis Netflix) nie są w stanie dostrzec 

wszystkich „perełek” kryjących się za innymi filmami oraz serialami. Jedną z tych 

serialowych, które nie zaznały tak dużej popularności, szczególnie w Polsce, jest 

Sense8. Produkcja Netflix Original, składająca się z dwóch sezonów, co daje nam 

całe 24, jedno godzinne odcinki wydana oficjalnie w czerwcu 2015 roku została 

natychmiastowo przyćmiona przez większe oraz bardziej znane produkcje. 

Serial ten opowiada o grupie ludzi, którzy połączeni są między sobą własnymi 

umysłami. Próbują oni kryć się przez tymi, którzy traktują ich jako zagrożenie dla 

całej cywilizacji i porządku świata. Z początku, w pierwszych odcinkach narracja co 

jakiś czas zmienia się, ukazując powoli łączące się losy ludzi obdarzonych 

„telepatią”.  W trakcie trwania serialu, jak można się domyślić akcja rozwija się, 

dzięki czemu serial nie ma mało interesujących ujęć, a same ciekawe i warte 

obejrzenia momenty. 

Uważam że jest to jedna z produkcji, które ewidentnie warto polecić, ze względu 

na ciekawą fabułę, bardzo dobrych aktorów i świetnych producentów serialu, za 

wspaniałą organizację całego show.  

 

 Następne wydania artykułów (które pojawiają się co miesiąc) w kategorii seriali będą opisywały trzy produkcje 

zamiast jednej do obejrzenia. Zapraszam za miesiąc. 

 W RAZIE CHĘCI ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CO DO OPISANIA JAKIEGOKOLWIEK SERIALU MOŻNA SIĘ DO MNIE ZGŁOSIĆ I 

POWIEDZIEĆ JEGO NAZWĘ, A NA PEWNO POJAWI SIĘ RECENZJA NA JEGO TEMAT 

Oliwia Małuszyńska, klasa 8B 



TOP 5 FANTASTYKI 

 

  „Urodzona o Północy” C.C. Hunter 

Kylie Galen ciągle widuje dziwną postać, której nikt 

poza nią zdaje się nie zauważać… Pewnego wieczora 

ląduje na nieodpowiedniej imprezie z nieodpowiednimi 

ludźmi i to zmienia jej życie na zawsze. 

 

  „Firstlife. Pierwsze Życie”  Gena Showalter 

Żyje się tylko raz? Nie w tym świecie, tutaj prawdziwe 

życie zaczyna się dopiero po śmierci. Jesteś pełnoletni?   

A więc pora zdecydować, czy będziesz wyznawać 

zasady Trojki, czy Miriady. Te dwie frakcje toczą 

zaciekłą walkę o dusze Niezwerbowanych i prawie 

nigdy nie grają czysto. 

 

  „Miasto kości” Cassandra Clare 

Być świadkiem morderstwa – to przeżycie, które 

pozostawia w psychice ślad na całe życie. Gdy jednak 

pewnego razu w klubie Clary Fray staje się świadkiem 

bezwzględnego morderstwa popełnionego przez trzech 

nastolatków na ich rówieśniku jej dotychczasowa 

rzeczywistość kompletnie się rozpada. 

TOP 5 FANTASTYKI 

 

 „Alicja w krainie zombie” Gena Showalter 



Jej ojciec miał rację. Potwory istnieją… By pomścić śmierć rodziny, Alicja 

musi się nauczyć, jak walczyć z zombi. Nie spocznie, dopóki nie odeśle 

każdego żywego trupa           z powrotem do grobu. Na zawsze. 

 

 

 „Wilk” Katarzyna Berenika Miszczuk  

Od przeprowadzki dręczą ją koszmary, w których ucieka 

przez las przed groźnym prześladowcą. W szkole poznaje 

lekko zwariowaną Francuzkę Ivette Reno oraz 

intrygującego outsidera Maksa Stone’a. Jaki mroczny 

sekret skrywa Wolftown? Być może poznamy 

odpowiedź, gdy na niebie pojawi się księżyc w pełni... 

 

 


