
 
Zestaw przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 
 
 

autor materiał link materiał opis  cena 

polonistka z duszą  https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%94%94-egzamin-
osmoklasisty-z-jezyka-polskiego-%f0%9f%94%94-arkusz-2-
%e2%9d%97%e2%9d%97%e2%9d%97/ 
 

arkusz 3,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%e2%98%8etypy-
wypowiedzen-%e2%98%8e-trening-przed-egzaminem-
%e2%98%8e-klasa-8/  

typy wypowiedzeń powtórka  10,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%8f%9a-plan-i-
streszczenie-tekstu-%f0%9f%8f%9a-trening-przed-egzaminem-
%f0%9f%8f%9a-klasa-8/  

plan i streszczenie tekstu 5,00 

polonistka z duszą https://zlotynauczyciel.pl/downloads/%f0%9f%92%bc-dialog-
%f0%9f%92%bc-trening-przed-egzaminem-%f0%9f%92%bc-
klasa-8/  

dialog - ćwiczenia zapisu 5,00 

polonistka przy 
tablicy Patyczki: teoria literatury – zagadnienia z podstawy programowej 

 

patyczki literackie 11,00 

polonistka przy 
tablicy 

speed data z bohaterem literackim powtórzenie w formie szybkiej 
randki 

5,00 

zakręcony belfer https://zlotynauczyciel.pl/downloads/autorytety-czytanie-ze-
zrozumieniem/  

arkusz - czyt. ze zrozumieniem 10,00 

zakręcony belfer https://zlotynauczyciel.pl/downloads/zdanie-pojedyncze-karty-
pracy/  

zestaw ćwiczeń dot. zdania 
poj. 

10,00 

zakręcony belfer https://zlotynauczyciel.pl/downloads/sprawiedliwosc-arkusz-
egzaminacyjny/  

arkusz egzaminacyjny  20,00 

lekcja polskiego https://zlotynauczyciel.pl/downloads/przed-egzaminem-
osmoklasisty-lekturowa-uzupelnianka/  

lekturowa uzupełnianka - karta 
pracy 

2,00 



polski bez nudy https://zlotynauczyciel.pl/downloads/rozprawka-teza-argumenty/  ćwiczenia w argumentowaniu 8,00 

polski bez nudy https://zlotynauczyciel.pl/downloads/opowiadanie-tworcze-opis-
postaci-charakterystyka/  

zestaw kart pomocnych w 
redagowaniu opowiadania 

8,00 

monte polski https://zlotynauczyciel.pl/downloads/czesci-zdania-jezyk-polski-
karty-montessori/  

części zdania - karty 5,00 

monte polski https://zlotynauczyciel.pl/downloads/rodzaje-i-gatunki-literackie-
cechy-dopasowanie-tabela/  

rodzaje literackie i ich cechy 6,00 

monte polski 
 

https://zlotynauczyciel.pl/downloads/srodki-stylistyczne-definicje-
tabela/  

definicje i ich wyjaśnienia - 
zestaw 

5,00 

monte polski 
 

https://zlotynauczyciel.pl/downloads/rodzaje-literackie-cechy-
karty/  

rodzaje literackie  2,00 

baba od 
polskiego 

https://zlotynauczyciel.pl/downloads/egzamin-osmoklasisty-jak-
przygotowac-sie-do-pisania-wypracowania-na-e8-plansze-
informacyjne/  

plansze dot. wypr. 10,00 

polonistka. 
net 

https://zlotynauczyciel.pl/downloads/motywy-literackie-10-plansz/  notatki rysunkowe z motywami 
literackimi 

12,00 

polonistka. 
net 

https://zlotynauczyciel.pl/downloads/srodki-stylistyczne-karty-do-
powtorki/  

rysunkowe karty do powtórki 
środków styl. 

12,00 

lekcja polskiego https://zlotynauczyciel.pl/downloads/cztery-rozprawki-do-
uzupelnienia-cwiczenie-dla-uczniow-klas-7-8/  

zestaw czterech rozprawek do 
uzupełnienia 

5,00 

lekcja polskiego https://zlotynauczyciel.pl/downloads/lekturowy-starter-cwiczenie-
na-poczatek-lub-koniec-lekcji-w-klasie-osmej-przed-egzaminem/  

ćwiczenie dotyczące lektur 
obowiązkowych 

2,00 

lekcja polskiego https://zlotynauczyciel.pl/downloads/opowiadanie-tworcze-w-
klasie-siodmej-i-osmej-przez-obserwacje-do-tworzenia/  

opowiadanie twórcze - 
ćwiczenia 

5,00 

    

  razem 161 zł  

  30%- 48,83 zł 112,70 zl 

 



bezpłatne  
 

baba od 
poslkiego 

https://zlotynauczyciel.pl/downloads/quiz-autorzy-i-tytuly-lektur-
obowiazkowych/  

quiz kahoot do. autorów i 
tytułów lektur 

0 

polonistka przy 
tablicy 

patyczki kaboom lektury pytania dotyczące treści lektur 
obw 

0 

polonistka. 
net 

https://zlotynauczyciel.pl/downloads/jak-pisac-ogloszenie-krok-po-
kroku-film-youtube/  

film dotyczący ogłoszenia 0 

polonistka. 
net 

https://zlotynauczyciel.pl/downloads/5-minut-przed-
sprawdzianem-epika-w-pigulce-film-youtube/  

film dotyczący epiki 0 

polonistka. 
net 

https://zlotynauczyciel.pl/downloads/5-minut-przed-
sprawdzianem-liryka-w-pigulce-film-youtube/  

film dotyczący liryki 0 

polonistka. 
net 

https://zlotynauczyciel.pl/downloads/jak-pisac-rozprawka-z-teza-
krok-po-kroku/  

film dotyczący rozprawki z tezą 0 

polonistka. 
net 

https://zlotynauczyciel.pl/downloads/jak-pisac-rozprawka-z-
hipoteza-krok-po-kroku-film-youtube/  

film dotyczący rozprawki z 
hipotezą 

0 

polonistka. 
net 

https://zlotynauczyciel.pl/downloads/jak-pisac-opowiadanie-
tworcze-krok-po-kroku/  

film dotyczący opowiadania 
twórczego 

0 

polonistka. 
net 

https://zlotynauczyciel.pl/downloads/gramatyka-mowa-zalezna-i-
mowa-niezalezna-film-youtube/  

film - mowa zależna i 
niezależna 

0 

polonistka. 
net 

https://zlotynauczyciel.pl/downloads/elementy-tworcze-w-
opowiadaniu/  

rysunkowa notatka 
elem. twórcze w opowiadaniu  

0 

 


