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WAŻNE INFORMACJE 
DLA ÓSMOKLASISTÓW

Witamy drogich ósmoklasistów oraz ich rodziców
w roku szkolnym 2020/2021! 

W naszej redakcji stwierdziliśmy, że w tym roku rozpoczniemy serię, która wspomoże ostatnie klasy szkoły
podstawowej w wyborze dalszej ścieżki  kształcenia oraz przekaże potrzebne Wam informacje na temat tego,
w jaki sposób obliczać punkty w rekrutacji.
 Wiemy, że wybór szkoły i profilu jest pewnie dla Was nie lada wyzwaniem, jednak spokojnie- jesteśmy w
stanie pomóc Wam rozejrzeć się na rynku szkół w Łodzi.
Postaramy się w każdym artykule przedstawić ofertę szkół ponadpodstawowych, warunki rekrutacji do każdej z
nich, abyście spełnili wszystkie kryteria, a potem dostali się do wymarzonej szkoły. 
Będziemy starać się w stu procentach zmotywować Was wszystkich do zaciśnięcia zębów i dania z siebie
jak najwięcej  w przygotowaniach do egzaminów. 

Na samym początku polecam Wam stronę, która znajduje się pod linkiem:
takzdam.pl

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/
gdzie jesteście w stanie wyliczyć sobie ilość punktów jakie myślicie, że jesteście w stanie uzyskać w rekrutacji
do danej klasy w liceum bądź technikum.
Do obliczenia orientacyjnej liczby punktów potrzebujecie: 

wyników z egzaminów (jeśli jesteście pewni swoich procentów możecie podać swój przewidywany wynik,
albo wynik próbnego testu egzaminacyjnego)
ocenę z wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia klasy 8 (ocenę na semestr, albo ocenę, do
której dążycie. Jakie przedmioty ze świadectwa (poza obowiązkowym j. polskim i obcym oraz
matematyką) są punktowane w danej szkole średniej, decyduje jej dyrektor)
informacji o dodatkowych aktywnościach (np. konkursy, wolontariat). 

Osobiście zachęcam Was (chociaż z czystej ciekawości) do zajrzenia na tę stronę i zapoznanie się z nią
zamiast "główkowania" nad tą banalnie prostą punktacją. 

Oliwia Furmaniak 8a

Reszta w następnym numerze gazetki szkolnej.
Informacje o egzaminach na stronie 5 tego numeru gazetki.
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Po raz dziesiąty w Polsce, a piąty w naszej szkole odbył się Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. To akcja
edukacyjna prowadzona w szkołach na całym świecie. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy
uczenia się matematyki. W tym roku było to 1 października.
Dzień ma na celu zachęcać do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. W ubiegłych latach egzamin
zdawaliśmy przed komisją na korytarzu. A w tym wyjątkowym roku egzaminy odbyły się w salach lekcyjnych.
Każdy uczeń losował karteczkę z działaniami, w których trzeba było zastosować tabliczkę mnożenia. Na
wykonanie działań mieliśmy określony czas. W mojej klasie były to 2 minuty. Okazało się, że nie wszyscy
dostali certyfikat eksperta. Patrol egzaminacyjny z klasy 3D egzaminował również nauczycieli. Było bardzo
wesoło.

Ola W.
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BECZKA ŚMIECHU
Żart na rozgrzewkę:
- Co fryzjer ma w lodówce?
- Ma szynkę.
Jeszcze nie gotowi? No, to jeszcze jeden.
- Co mówi piłkarz, gdy przychodzi do fryzjera?
-GOL!
No to lecimy z żartami!
Kowalski spotyka magika. Zadaje mu pytanie:
- Magiku, ile to jest dla ciebie sto milionów dolarów?
- Dla mnie to jak jeden grosik.
- A czym jest dla ciebie sto lat?
- Sto lat jest dla mnie jak jedna minuta.
Kowalski wyczuł szansę i pyta:
- Czy mogę cię zatem prosić o jeden grosik?
- Oczywiście. Zaczekaj minutkę…
***
Jedzcie dzieci!
Jedzcie, dzieci!
Pamiętajcie o przecinkach, interpunkcja czasem ratuje życie!
***
Do sklepu muzycznego wchodzi dwóch mężczyzn. Jeden mówi:
- Poproszę tę czerwoną trąbkę.
A drugi:
- Ja poproszę ten biały akordeon.
Na to sprzedawca:
- Gaśnicę mogę sprzedać, ale kaloryfera nie.
***
Co robi traktor u fryzjera?
- Warkocze.
***
Przychodzi ciuchcia do sklepu z odzieżą.
Sprzedawca pyta:
- Co podać?
- Ciuch, ciuch, ciuch.
To cała porcja śmiechu na dziś. Ale kiedyś kupię większą beczkę.
Na razie!

Niki
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Pewnego niesamowitego dnia( tym razem nie po szkole, ponieważ była niedziela), siedzieliśmy wszyscy w
domku na drzewie i bawiliśmy się. Nagle zadzwonił telefon Tosi z wiadomością od naszych rodziców, że
wszyscy wyjeżdżają i nie będzie ich jeden dzień. Postanowiliśmy więc zanocować w naszym domku, bez
wiedzy rodziców. Trzy godziny później wszyscy byli w domku na drzewie, a słonce zachodziło za horyzont.
Zanim poszliśmy spać, zaczęliśmy grać w karty. Nagle usłyszeliśmy dziwne dźwięki - jakby jakieś zwierzę
chodziło pod naszym drzewem. Tomek jako najodważniejszy z nas, poszedł na zwiady. Zabrał ze sobą
krótkofalówkę. Czekaliśmy na niego bardzo długo, ale nie wracał. W końcu ujrzeliśmy Tomka, ale zobaczyliśmy
też coś, co szło tuż za nim. Miało wysokość mniej więcej 30 cm, więc szybko chwyciłam latarkę i czym prędzej
pognaliśmy w jego kierunku. Gdy już byliśmy blisko, ujrzałam bezbronnego, małego pieska. Był ślicznym
mieszańcem siboino z haski. Miał rudą sierść z białym brzuszkiem. Patrzył na mnie z miłością swoimi
niebieskimi oczkami. Rzucił się, aby mnie polizać i choć nie chciał podrapał mnie swoimi długimi pazurkami. Od
tego momentu nazywałam go Drapcio. Wtem błysnęło i zaczęło lać. Musieliśmy uciekać do naszego domku. My
po drabinie.
- Ale co z Drapciem? - zapytałam. Tosia jako pierwsza weszła po drabinie, przywiązała linę do koszyczka i
spuściła przez gałąź na dół. Franek włożył przemoczone zwierzę do koszyczka i Tosia wciągnęła go do domku
na drzewie. Ale niestety zamiast wdzięczności otrzymała zimny prysznic z błota i wody - Drapcio się otrzepał.
Tosia natychmiast rozkazała:
- Musimy zbudować mu budę, ja nie chcę go w naszym domku!
Wszyscy się zgodzili.

Maja Dziadkiewicz 7d

Sasza z 7d na tablecie graficznym narysowała ilustracje do tego rozdziału książki Mai.
Na rysunkach poniżej - Drapcio.

STRASZNA

  NOC!
kolejny odcinek książki Mai: Domek na drzewie

. .. .
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WAŻNE INFORMACJE DLA
ÓSMOKLASISTÓW

Egzamin ósmoklasisty 2021. 
Termin główny - harmonogram:

język polski – 25 maja 2021 r. ( wtorek) – godz. 9:00.
matematyka – 26 maja 2021 r. ( środa) – godz. 9:00.
język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. ( czwartek) – godz. 9:00.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń
musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik,
jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
•pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
•drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
•trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym
tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. 
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych
urządzeń telekomunikacyjnych. 

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o
zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych
egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z
uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku. 

Średnie wyniki szkół - egzamin ósmoklasisty 2020:
http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=330

Kalkulator punktów - jak obliczyć punkty do szkoły średniej?
•https://waszaedukacja.pl/artykuly/jak-obliczyc-punkty-do-szkoly-sredniej

Egzamin ósmoklasisty 
Arkusze 2020

•https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2020-2/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/
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