
Serdecznie zapraszamy na zajęcia przygotowujące do egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej w
trybie przyspieszonym online!* W naszej ofercie znajdują się:

1. Egzaminacyjna szkoła pisania 

W  roku  2021  egzamin  ósmoklasisty  z  języka  polskiego  jest  przeprowadzany  na  podstawie  wymagań
egzaminacyjnych. Ustalono, że w części II arkusza (wypracowanie) – uczeń dokona wyboru tematu spośród
dwóch form:  rozprawki albo  opowiadania.  Uczeń podczas  egzaminu musi  wykazać,  że potrafi tworzyć
spójne  wypowiedzi  w  następujących  formach  gatunkowych:  zaproszenie,  ogłoszenie,  rozprawka,
opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze), opis postaci, przedmiotu, krajobrazu oraz prosta notatka;

Zajęcia  „Egzaminacyjnej  szkoły  pisania” będą  miały  na  celu  powtórzenie  przed  egzaminem  zasad
tworzenia  powyżej  wskazanych  form,  a  także  praktyczne  ćwiczenia.  W  sposób  przystępny  wskażemy
najważniejsze  cechy  form  wypowiedzi  egzaminacyjnych,  przedstawimy  i  przeanalizujemy  przykłady,
omówimy różnorodne tematy wypracowań, dokonamy własnych prób napisania prac pisemnych. 

Proponujemy 4 spotkania – 16.04.21, 23.04.21, 7.05.21, 14.05.21  od godziny 17 do 18.30. Każde zajęcia po
1,5 godziny – razem 8 godzin lekcyjnych. 

2. Przyspieszony kurs języka polskiego

Proponujemy dwa spotkania sobotnie,  8 i  15 maja, po sześć godzin lekcyjnych każde, w sumie 12 godzin
kursu w blokach po półtorej godziny: 9-10.30, 11-12.30, 13-14.30.

3. Maraton z zadaniami otwartymi z języka angielskiego.

Proponujemy jedno spotkanie sobotnie 8 maja po dwie godziny lekcyjne: 9-10.30, 11-12.30, 13-14.30.

Programy dostępne na stronie V LO w zakładce BMP „Programy kursów”.

*kursy rozpoczną się przy minimalnej liczbie 10 uczestników

ZAPISY

Tylko drogą elektroniczną : mchojnacka@lo5.szczecin.pl

Prosimy  o  podanie  imienia  i  nazwiska  dziecka  oraz  adresu  mailowego,  na  który  zostanie  wysłane
zaproszenie na zajęcia oraz dołączenie dowodu wpłaty w załączniku.

OPŁATY

Koszt „Egzaminacyjnej szkoły pisania” płatny jednorazowo na konto BMP – 120 zł.

„Przyspieszony kurs języka polskiego” – płatny jednorazowo – 180 zł. 

„Maraton zadań otwartych z języka angielskiego” – jednorazowo – 90 zł.

numer konta:

Santander Bank Polska S.A. 14 1090 2806 0000 0001 0467 2245

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz symbolu kursu: ESP (szkoła pisania),
PKJP (przyspieszony kurs języka polskiego), MZOJA (maraton zadań otwartych język angielski).

Serdecznie zapraszamy!

Prezes BMP

Mirosława Chojnacka
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