
 

44.. Język polski 
 

Tworzenie wypowiedzi w szkole ponadpodstawowej 
Esej – maturalna forma wypowiedzi 

 

Numer formy V.4.1 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele szkoły ponadpodstawowej 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnik szkolenia zapozna się z projektami ćwiczeń propono-
wanych przez ORE do  pracy z uczniami nad rozwojem umiejęt-
ności redakcyjnych. Otrzyma materiały przydatne do analitycznej 
pracy uczniów z tekstem wzorcowym. Uzupełni warsztat pracy  
o koncepcje metodyczne dotyczące  różnych form wypowiedzi,  
a w szczególności eseju.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Mariola Rink-Przybylska. 

  
Zakres treści  Wokół gatunku. Przykładowe  ćwiczenia rozwijające umiejęt-

ność czytania esejów 
 Metody kształcenia sprawności językowej – rozwijanie umie-

jętności redakcyjnych, praca nad tekstem uczniowskim 
  

Liczba godzin 6   
    

Termin styczeń 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Mariola Rink-Przybylska  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

 



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Zintegrowana Platforma Edukacyjna – webinarium 
 

Numer formy V.4.2 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele, nauczyciele humaniści 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy webinarium dowiedzą się, w jaki sposób korzystać ze 
Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Uzupełnią swój warsztat 
pracy o ciekawe propozycje lekcji.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jacewicz. 

  
Zakres treści  E-podręczniki 

 Bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne 
 E-materiały do kształcenia ogólnego 
 Katalog zasobów dodatkowych 

  

Liczba godzin 3   
    

Termin październik  2021 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych z języka polskiego  
na egzaminie ósmoklasisty w 2022 r. – webinarium 

 

Numer formy V.4.3 
  

Adresat Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Na egzaminie ósmoklasisty w 2022 r. będą obowiązywały tymcza-
sowe wymagania egzaminacyjne w miejsce podstawy programo-
wej z języka polskiego. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jacewicz. 

  
Zakres treści  Uzasadnienie i omówienie zmian 

 Przykłady zadań egzaminacyjnych 
  

Liczba godzin 3   
    

Termin wrzesień  2021 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Zmiany na egzaminie maturalnym w 2022 r. – webinarium 
 

Numer formy V.4.4 
  

Adresat Nauczyciele języka polskiego szkoły ponadpodstawowej 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

W 2021 r. dokonano zmiany wymagań na egzaminie maturalnym 
z języka  polskiego oraz stworzono katalog wymagań egzamina-
cyjnych na bazie podstawy programowej, który ułatwi przygoto-
wanie do egzaminu maturalnego w 2022 r. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Aleksandra Stępień. 

  
Zakres treści  Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych 

 Analiza zadań z języka polskiego 
 Wskazówki do pracy z uczniami zdającymi egzamin maturalny 

w 2022 r. 
  

Liczba godzin 4   
    

Termin wrzesień  2021 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

 



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Streszczenie tekstu nieliterackiego – webinarium 
 

Numer formy V.4.5 
  

Adresat Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Podczas tego szkolenia będzie można dowiedzieć się, jak napisać 
streszczenie tekstów nieliterackich (np. artykułów z gazet),  w jaki 
sposób przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jacewicz. 

  
Zakres treści  Streszczenie jako forma wypowiedzi o skondensowanej treści  

 Cechy streszczenia 
 Streszczenie jako proces wieloetapowy 
 Od tekstu bazowego do streszczenia 
 Najczęstsze błędy 

  

Liczba godzin 3   
    

Termin październik  2021 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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„OK zeszyt” na lekcjach –  webinarium 
 

Numer formy V.4.6 
  

Adresat Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Czy OK zeszyt pomaga się uczyć? Podczas tego szkolenia moż-
na będzie dowiedzieć się, jakie są zasady prowadzenia takiego 
zeszytu. Przedstawione zostaną  praktyczne sposoby wykorzy-
stania elementów oceniania kształtującego i OK zeszytu do do-
skonalenia procesu uczenia się.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jacewicz. 

  
Zakres treści  Ocenianie kształtujące – metody i techniki 

 OK zeszyt na lekcjach 
 Przykłady prowadzenia zeszytu oraz lekcji z wykorzystaniem 

oceniania kształtującego 
  

Liczba godzin 3   
    

Termin listopad  2021 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Wieczorne rozmowy humanistów o ...  –  webinarium 
 

Numer formy V.4.7 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Planuje się trzy spotkania webinaryjne. Celem ich jest rozszerze-
nie wiedzy i umiejętności nauczycieli przedmiotów humanistycz-
nych, uzupełnienie warsztatu pracy o ciekawe propozycje i dziele-
nie się pomysłami. Będą okazją do spotkań wirtualnych ze specja-
listami z danej dziedziny, pogłębiania wybranych aspektów aktu-
alnych nurtów pedagogiki. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jacewicz. 

  
Zakres treści  Aktualne problemy nurtujące nauczycieli przedmiotów huma-

nistycznych 
  

Liczba godzin 3x3h   
    

Termin październik 2021 r., luty, maj 2022 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Polonistyczne spotkania World Cafe – webinarium 
 

Numer formy V.4.8 
  

Adresat Nauczyciele języka polskiego 
  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Planuje się trzy spotkania webinaryjne. Podczas spotkań opraco-
wywane będą materiały do wykorzystania na lekcjach. Udział  
w spotkaniach wezmą doświadczeni praktycy uczący w szkole 
podstawowej. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jacewicz. 

  
Zakres treści  Aktualne problemy nurtujące nauczycieli przedmiotów huma-

nistycznych 
  

Liczba godzin 3x 3h   
    

Termin październik 2021 r., luty, maj 2022 r. – Microsoft Teams  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  
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Plastyczna twórczość na lekcjach języka polskiego i nie tylko 
 

Numer formy V.4.9 
  

Adresat Zainteresowani nauczyciele, szczególnie nauczyciele języka pol-
skiego 

  
Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy szkolenia poznają, jak wykorzystać uzdolnienia pla-
styczne uczniów podczas nauki języka polskiego. Szkolenie ma 
charakter warsztatowy. 
Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie e-learningowej CEN. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Jacewicz. 

  
Zakres treści  Różnorodność technik plastycznych 

 Pomysły na działania plastyczne wykorzystywane na lekcjach 
języka polskiego: lapbooki, leporello, szafy lekturowe, karty do 
gry i inne 

  

Liczba godzin 5   
    

Termin styczeń 2022 r.  

   

Odpowiedzialna Anna Walkowiak  

    

Odpłatność Forma bezpłatna   

 


