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JĘZYK ANGIELSKI 

Struktury gramatyczne 

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 

CZASOWNIK 

1. Bezokolicznik i formy osobowe. 1. Bezokolicznik, bezokolicznik przeszły
i formy osobowe.

2. Czasowniki posiłkowe. 2. Czasowniki posiłkowe.
3. Czasowniki modalne z bezokolicznikiem 

zwykłym:  
3. Czasowniki modalne z bezokolicznikiem 

zwykłym, zwykłym ciągłym, 
perfektywnym i perfektywnym ciągłym: 

• can używany do wyrażenia umiejętności, 
przypuszczenia, prośby, przyzwolenia 
oraz z tzw. czasownikami postrzegania 

• can używany do wyrażenia 
umiejętności, przypuszczenia, prośby, 
przyzwolenia oraz z tzw. czasownikami 
postrzegania 

• could używany do wyrażenia 
umiejętności, możliwości lub w trybie 
warunkowym, próśb oraz z czasownikami 
postrzegania, możliwości w czasie 
przeszłym, gdy ta możliwość nie została 
wykorzystana 

• could używany do wyrażenia 
umiejętności, możliwości 
w przeszłości lub w trybie 
warunkowym, próśb oraz 
z czasownikami postrzegania, 
możliwości w czasie przeszłym, gdy ta 
możliwość nie została wykorzystana, 
irytacji związanej z niewykonaniem 
czegoś przez kogoś

• may używany do wyrażenia 
przypuszczenia i prawdopodobieństwa 
w odniesieniu do teraźniejszości, 
przyszłości oraz przyzwolenia i pytania 
o przyzwolenie 

• may używany do wyrażenia 
przypuszczenia i prawdopodobieństwa 
w odniesieniu do teraźniejszości, 
przyszłości i przeszłości 
oraz przyzwolenia i pytania 
o przyzwolenie, may as well

• might używany do wyrażenia 
przypuszczenia i prawdopodobieństwa 
w odniesieniu do teraźniejszości, 
przyszłości, przyzwolenia oraz w bardzo 
grzecznych prośbach 

• might używany do wyrażenia 
przypuszczenia i prawdopodobieństwa 
w odniesieniu do teraźniejszości, 
przyszłości i przeszłości, irytacji 
związanej z niewykonaniem czegoś przez 
kogoś, przyzwolenia oraz w bardzo 
grzecznych prośbach, might as well

• must używany do wyrażenia 
przypuszczenia graniczącego z pewnością
w odniesieniu do teraźniejszości, 
przyszłości lub konieczności, w tym 
mustn’t do wyrażenia zakazu i needn’t
dla wyrażenia braku konieczności 
w odniesieniu do teraźniejszości 

• must używany do wyrażenia 
przypuszczenia graniczącego 
z pewnością w odniesieniu 
do teraźniejszości, przyszłości 
i przeszłości lub konieczności, w tym 
mustn’t do wyrażenia zakazu i needn’t 
dla wyrażenia braku konieczności 
w odniesieniu do teraźniejszości lub 
czynności wykonanej w przeszłości
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• will używany do wyrażenia postanowienia 
lub prośby lub pewności 

• will używany do wyrażenia 
postanowienia lub prośby, pewności 
oraz przypuszczenia, jak również
niechęci do wykonania czegoś
lub odmowy oraz charakterystycznego, 
typowego zachowania, 
w tzw. coloured future 

• shall używany do wyrażenia propozycji, 
ofert i sugestii 

• shall używany do wyrażenia 
propozycji, ofert i sugestii oraz, 
w stylu formalnym, zasad i reguł, 
w tzw. coloured future 

• would używany do wyrażenia 
przypuszczenia w odniesieniu 
do teraźniejszości, przyszłości, próśb 
i ofert z like

• would używany do wyrażenia 
przypuszczenia w odniesieniu 
do teraźniejszości, przyszłości 
i przeszłości, próśb i ofert z like i prefer, 
wouldn’t do wyrażania braku chęci 
do wykonania jakiejś czynności w 
przeszłości oraz charakterystycznego, 
typowego zachowania w przeszłości 

• should i ought to używane do wyrażenia 
powinności, prawdopodobieństwa lub 
krytyki w odniesieniu do teraźniejszości, 
lub przyszłości. 

• should i ought to używane 
do wyrażenia powinności, 
prawdopodobieństwa lub krytyki 
w odniesieniu do teraźniejszości, 
przyszłości lub przeszłości

• dare, need, needn’t have
w porównaniu z didn’t need.

4. Tryb rozkazujący. 4. Tryb rozkazujący. 
5. Czasowniki regularne i nieregularne. 5. Czasowniki regularne i nieregularne. 
6. Imiesłów czynny i bierny. 6. Imiesłów czynny i bierny. 
7. Czasowniki wyrażające stany i czynności – 

różnice w użyciu czasów. 
7. Czasowniki wyrażające stany 

i czynności – różnice w użyciu czasów. 
8. Czasowniki złożone (phrasal verbs). 8. Czasowniki złożone (phrasal verbs). 
9. Budowa słowotwórcza czasownika. 9. Budowa słowotwórcza czasownika. 
10. Czasy gramatyczne:

• Present Simple używany do wyrażenia 
czynności lub stanów trwających 
nieprzerwanie lub powtarzających się, 
czynności mających charakter stały, 
rozkładów czasowych, w zdaniach 
warunkowych typu 0 i I, w zdaniach 
czasowych 

10. Czasy gramatyczne:
• Present Simple używany do wyrażenia 

czynności lub stanów trwających 
nieprzerwanie lub powtarzających się, 
czynności mających charakter stały, 
rozkładów czasowych, komentarzy 
w opowiadaniach i relacjach 
sportowych, w instrukcjach, w zdaniach 
warunkowych typu 0 i I, w zdaniach 
czasowych

• Present Continuous używany 
do wyrażenia czynności odbywającej się
w tej chwili, w bieżącym okresie czasu 
lub w najbliższej przyszłości 

• Present Continuous używany 
do wyrażenia czynności odbywającej 
się w tej chwili, w bieżącym okresie 
czasu lub w najbliższej przyszłości, 
czynności powtarzających się
i uważanych za irytujące (always, 
constantly, continually i forever) 
i w zdaniach czasowych po while
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• Present Perfect używany do wyrażenia 
czynności lub stanów, które miały 
miejsce ostatnio lub które nastąpiły lub 
nie nastąpiły w przeszłości i trwają
do teraz lub ich skutki mają wpływ 
na sytuację obecną lub nastąpiły 
w okresie czasu obejmującym chwilę
obecną

• Present Perfect używany do 
wyrażenia czynności lub stanów, 
które miały miejsce ostatnio lub które 
nastąpiły lub nie nastąpiły 
w przeszłości i trwają do teraz lub ich 
skutki mają wpływ na sytuację
obecną, czynności lub stanów, które 
miały miejsce w okresie czasu 
obejmującym chwilę obecną, 
w zdaniach czasowych, 
w konstrukcjach typu: it is the first 
time

• Present Perfect Continuous używany do 
wyrażenia czynności, która zaczęła się
w przeszłości i trwa do teraz lub już się
skończyła, a jej skutki są nadal widoczne 
lub takiej, która dopiero co się skończyła 

• Present Perfect Continuous używany 
do wyrażenia czynności, która zaczęła 
się w przeszłości i trwa do teraz lub 
już się skończyła, a jej skutki są nadal 
widoczne lub takiej, która dopiero co 
się skończyła oraz czynności 
powtarzającej się od jakiegoś czasu 

• Past Simple używany do wyrażenia 
czynności lub stanów, które miały 
miejsce w przeszłości lub powtarzały się
w przeszłości, w mowie zależnej, 
w zdaniach warunkowych II typu 

• Past Simple używany do wyrażenia 
czynności lub stanów, które miały 
miejsce w przeszłości lub powtarzały 
się w przeszłości, w mowie zależnej, 
w zdaniach warunkowych II typu, 
po wyrażeniach I wish, it’s time, 
I’d rather, as if, if only, suppose,
supposing

• Past Continuous używany do wyrażenia 
czynności, która odbywała się
w pewnym momencie w przeszłości lub 
trwała przez pewien czas, w mowie 
zależnej 

• Past Continuous używany 
do wyrażenia czynności, która 
odbywała się w pewnym momencie 
w przeszłości lub trwała przez pewien 
czas, w mowie zależnej, 
w wyrażeniach: I was wondering, 
I was hoping, I was thinking

• Past Perfect używany do wyrażenia 
czynności lub stanów przeszłych 
poprzedzających inne czynności lub stany 
przeszłe, w mowie zależnej 

• Past Perfect używany do wyrażenia 
czynności lub stanów przeszłych 
poprzedzających inne czynności lub 
stany przeszłe lub zakończonych 
przed określonym momentem w  
przeszłości, w zdaniach warunkowych 
III typu, po wyrażeniach: I wish, 
I’d rather, as if, if only, w mowie 
zależnej, w konstrukcji typu it was 
the first time

• Past Perfect Continuous używany 
do wyrażenia czynności, które były 
wykonywane przez pewien okres 
i poprzedzały inne czynności lub 
stany, po wyrażeniach I wish, I’d 
rather, if only, as if, w mowie 
zależnej 
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• Future Simple używany do wyrażenia 
stanu lub czynności przyszłej niezależnej 
od woli człowieka, lecz wynikającej 
z okoliczności zewnętrznych oraz dla 
wyrażenia postanowienia, obietnicy. 
decyzji, czynności, które zostaną
wykonane w przyszłości, w zdaniach 
warunkowych I typu, w zdaniach 
czasowych 

• Future Simple używany do wyrażenia 
stanu lub czynności przyszłej 
niezależnej od woli człowieka, lecz 
wynikającej z okoliczności 
zewnętrznych, dla wyrażenia 
postanowienia, obietnicy, decyzji, dla 
wyrażenia czynności, które zostaną
wykonane w przyszłości, w zdaniach 
warunkowych I typu, w zdaniach 
czasowych 

• Future Continuous używany do 
wyrażenia czynności, która będzie 
odbywała się w pewnym momencie 
w przyszłości oraz w pytaniach o czyjeś
plany 

• Future Continuous używany 
do wyrażenia czynności, która będzie 
odbywała się w pewnym momencie 
w przyszłości, w zdaniach czasowych 
z while oraz w pytaniach 
o czyjeś plany 

• Future Perfect używany do wyrażenia 
czynności, które odbędą się do 
określonego momentu w przyszłości 
lub stanów, które będą trwały przez 
jakiś czas do określonego momentu 
w przyszłości 

• Future Perfect Continuous do 
wyrażania czynności, które będą
wykonywane przez określony czas do 
pewnego momentu w przyszłości 

• Future Simple in the Past w mowie 
zależnej oraz zdaniach warunkowych II 
typu. 

• Future Simple in the Past w mowie 
zależnej oraz zdaniach warunkowych 
II typu 

• Future Perfect in the Past w mowie 
zależnej oraz w zdaniach 
warunkowych III typu. 

11. Tryb łączący, np. z czasownikami 
suggest, insist, demand,  
zwrot it’s essential.

RZECZOWNIK 

1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. 1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. 
2. Liczba mnoga regularna i nieregularna. 2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, 

rzeczowniki mające tylko formę liczby 
pojedynczej lub mnogiej lub dwie formy 
liczby mnogiej, liczba mnoga 
rzeczowników złożonych. 

3. Forma dzierżawcza (of i Saxon genitive). 3. Forma dzierżawcza (of i Saxon genitive 
oraz double genitive). 

4. Rodzaj. 4. Rodzaj. 
5. Rzeczowniki złożone. 5. Rzeczowniki złożone. 
6. Rzeczowniki użyte przymiotnikowo, 

np. a book cover. 
6. Rzeczowniki użyte przymiotnikowo, 

np. a book cover.
7. Budowa słowotwórcza rzeczownika. 7. Budowa słowotwórcza rzeczownika. 
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PRZEDIMEK 

Przedimek nieokreślony, określony i zerowy. Przedimek nieokreślony, określony i 
zerowy. 

PRZYMIOTNIK 

1. Stopniowanie regularne i nieregularne 
(good, bad, little, far) używane do porównań
w stopniu równym, wyższym i najwyższym. 

1. Stopniowanie regularne i nieregularne 
(good, bad, little, far, old) używane 
do porównań w stopniu równym, niższym, 
wyższym i najwyższym, w konstrukcjach 
typu: the sooner, the better  i I’m getting 
more and more impatient.

2. Użycie przymiotników z so, such, how
i what. 

2. Użycie przymiotników z so, such, how  
i what.

3. Przymiotnik dzierżawczy. 3. Przymiotnik dzierżawczy. 
4. Budowa słowotwórcza przymiotnika. 4. Budowa słowotwórcza przymiotnika. 

5. Przymiotnik złożony typu fair-haired.
6. Miejsce przymiotnika w zdaniu.
7. Kolejność przymiotników 

przed rzeczownikiem. 
8. Użycie przymiotników z przedimkiem 

określonym, np. the rich, the poor.
9. Przymiotnik po czasownikach 

postrzegania. 

PRZYSŁÓWEK 

1. Stopniowanie regularne i nieregularne. 1. Stopniowanie regularne i nieregularne. 
2. Przysłówek too i enough. 2. Przysłówek too i enough.
3. Miejsce przysłówka w zdaniu. 3. Miejsce przysłówka w zdaniu. 

4. Przysłówki o dwóch znaczeniowo 
różniących się formach, np. hard-hardly, 
late-lately.

ZAIMEK 

1. Zaimek osobowy. 1. Zaimek osobowy. 
2. Zaimek dzierżawczy. 2. Zaimek dzierżawczy. 
3. Zaimek zwrotny i emfatyczny. 3. Zaimek zwrotny i emfatyczny. 
4. Zaimek wskazujący. 4. Zaimek wskazujący. 
5. Zaimek pytający. 5. Zaimek pytający. 
6. Zaimek względny. 6. Zaimek względny. 
7. Zaimek wzajemny. 7. Zaimek wzajemny. 
8. Zaimek nieokreślony: 

• some, any, no, every i złożenia z nimi
• none, either, neither 
• many, much, few, a fewer, little, a little 
• another, other, others, the other, 

the others 
• every, each 
• enough 
• both, all.

8. Zaimek nieokreślony: 
• some, any, no, every i złożenia z nimi
• none, either, neither 
• many, much, few, a few, little, a little 
• another, other, others, the other, 

the others 
• every, each 
• enough 
• both, all 
• either – or, neither – nor.
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9. Zaimek bezosobowy you. 9. Zaimek bezosobowy you, one. 

LICZEBNIK 

Liczebniki główne i porządkowe. Liczebniki główne i porządkowe. 

PRZYIMEK 

1. Przyimki określające miejsce, kierunek, 
odległość. 

1. Przyimki określające miejsce, kierunek, 
odległość. 

2. Przyimki określające czas. 2. Przyimki określające czas. 
3. Przyimki przyczyny. 3. Przyimki przyczyny. 
4. Przyimki sposobu. 4. Przyimki sposobu. 
5. Przyimki po niektórych czasownikach 

i przymiotnikach. 
5. Przyimki po niektórych czasownikach 

i przymiotnikach. 

SPÓJNIKI 

Spójniki: and, or, but, if, unless, that, till, until, 
when, where, while, after, before, because, 
(al)though, so.

Spójniki: and, or, but, if, unless, that, till, 
until, when, where, while, after, before, 
because, (al)though, so, in spite, on 
condition that, despite, supposing, 
providing/provided that, so as, even 
though, whereas, as if, as though.

SKŁADNIA 

1. Zdania oznajmujące i pytające w czasach: 
• Present Simple  
• Present Continuous 
• Present Perfect 
• Present Perfect Continuous 
• Past Simple  
• Past Continuous 
• Past Perfect 
• Future Simple  
• Future Continuous 
• Future Simple in the Past. 

1. Zdania oznajmujące i pytające 
w czasach: 
• Present Simple  
• Present Continuous 
• Present Perfect 
• Present Perfect Continuous 
• Past Simple  
• Past Continuous 
• Past Perfect 
• Past Perfect Continuous 
• Future Simple  
• Future Continuous 
• Future Perfect 
• Future Perfect Continuous 
• Future Simple in the Past 
• Future Perfect in the Past.

2. Zdania rozkazujące. 2. Zdania rozkazujące.  
3. Zdania z podmiotem it: 

• dla określania czasu, pogody, temperatury 
i odległości 

• w konstrukcji z for/of + dopełnienie + 
bezokolicznik 

• w konstrukcji z bezokolicznikiem, np. It’s 
time to go. 

3. Zdania z podmiotem it: 
• dla określania czasu, pogody, 

temperatury i odległości 
• w tzw. cleft sentences, np. It was only last 

week that he was awarded that prize. 
•  w zdaniach w stronie biernej, np.

It is believed that he can be elected 
president.

• w konstrukcji z for/of + dopełnienie + 
bezokolicznik 
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• z -ing ograniczone do zwrotów 
it’s worth i it’s no use

• w konstrukcji z bezokolicznikiem, np. 
It’s time to go. 

4. Zdania z podmiotem there ograniczone do: 
there is/are, was/were,  will be.  

4. Zdania z podmiotem there. 

5. Pytania typu question tags. 5. Pytania typu question tags , reply 
questions i question tags po trybie 
rozkazującym, dopowiedzenia z inwersją
typu: So do I, Nor/Neither do I.

6. Zdania z dwoma dopełnieniami. 6. Zdania z dwoma dopełnieniami.
7. Zdania w stronie biernej w czasach: Present 

Simple, Past Simple, Present Perfect, Future 
Simple, Past Perfect.

7. Zdania w stronie biernej w czasach: 
Present Simple, Present Continuous, Past 
Simple, Past Continuous, Present 
Perfect, Future Simple, Past Perfect oraz 
z czasownikami see, hear, make i help, 
zdania typu: He is/was known to be... 
He is/was known to have been…, 
passive gerund, np. She likes being 
admired, passive infinitive, np. They 
hoped to be invited.

8. Pytania pośrednie. 8. Pytania pośrednie.
9. Zdania w mowie zależnej (twierdzenia, 

pytania i rozkazy) z czasownikami typu say, 
tell, ask i następstwo czasów. 

9. Zdania w mowie zależnej (twierdzenia, 
pytania i rozkazy, równoważniki zdań, 
krótkie odpowiedzi, question tags) 
z różnymi czasownikami 
wprowadzającymi, np. deny, accuse, 
suggest i następstwo czasów, zdania 
w mowie zależnej niewymagające 
zmiany czasów, if w porównaniu 
z whether.

10. Zdania współrzędnie złożone. 10. Zdania współrzędnie złożone.
11. Zdania podrzędnie złożone:

• podmiotowe, np. What I know about it is 
confidential.

11. Zdania podrzędnie złożone:
• podmiotowe, np. What I know about it 

is confidential.
• orzecznikowe, np. The problem is that 

we need help.
• orzecznikowe, np. The problem is that 

we need help.
• dopełnieniowe, np. He promised that he 

would come soon. He’d like everyone to 
enjoy the party.

• dopełnieniowe, np. He promised that 
he would come soon. He’d like 
everyone to enjoy the party. All I did 
was (to) send him an apology. 

• przydawkowe ograniczające i opisujące, 
np. The train that we wanted to take was 
delayed. My aunt, who has been helping 
our family for years, is a rich duchess. 

• przydawkowe ograniczające 
i opisujące, np. The train that we 
wanted to take was delayed. My aunt, 
who has been helping our family for
years, is a rich duchess.
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• okolicznikowe: 
– celu, np. I phoned him to tell him the 

news. 

• okolicznikowe: 
– celu, np. I did it so as to save him 
time. The Government passed that 
law in order that / so [that] this kind 
of antisocial behaviour could be 
punished. 

– czasu, np. Say your name when they 
ask you.

– czasu, np. Say your name when 
they ask you. Once he said it, 
everything changed. 

– miejsca, np. They found themselves 
where they had never been before.

– miejsca, np. They found themselves  
where they had never been before.

– porównawcze, np. Sylvia’s garden is 
as big as Margaret’s [is].  

   I respect him more than words can 
say. Jake has as much courage 
as his older brother [has].

– porównawcze, np. Sylvia’s garden is 
as big as Margaret’s [is].  
I respect him more than words can
say. Jake has as much courage as his 
older brother [has]. The older I get, 
the happier I am. He speaks to me 
as if/though I were a child. He looks 
as if he’s tired. She speaks several 
languages as do her parents. 

– przyczyny, np. I lent him the book 
because he asked me to. As it was 
quite late, we went straight home.

– przyczyny, np. I lent him the book 
because he asked me to. As it was 
quite late, we went straight home.

– przyzwolenia, np. Although he was 
big and strong, he didn’t want to fight.

– przyzwolenia, np. Although he was 
big and strong, he didn’t want to 
fight.

– skutku, np. I worked till late so I was 
tired. 

– skutku, np. I worked till late so 
I was tired. 

– sposobu, np. She runs her business 
exactly as her two brothers do. 

– stopnia, np. So much was he 
engaged in his work, that he didn’t 
hear anyone. 

– warunku (typu 0, I, II), np. If too 
many people come, what shall we do? 
If he changed his ways, he’d have 
more friends.

– warunku (typu 0, I, II, III i 
mieszane), np. If too many people 
come, what shall we do? If he changed 
his ways, he’d have more friends. If he 
knew English, he’d have represented 
Poland at last month’s conference in 
Great Britain. If he had gone to bed 
earlier yesterday, he wouldn’t be so 
tired today. 
▪ inwersja w zdaniach 

warunkowych 
▪ will i would po if.

12. Zdania wyrażające życzenie 
lub przypuszczenie z wyrażeniami I wish, 
I’d rather, I’d sooner, I’d prefer, you’d better, 
suppose, supposing, if only, it’s high time.



Język angielski     25 

13. Konstrukcje bezokolicznikowe 
i gerundialne: 

13. Konstrukcje bezokolicznikowe, 
imiesłowowe i gerundialne: 

• czasownik + bezokolicznik (w tym used 
to) 

• czasownik + bezokolicznik (w tym 
used to i to be supposed to) 

• czasownik + rzeczownik odsłowny 
(gerund) 

• czasownik + rzeczownik odsłowny 
(gerund) 

• czasownik + dopełnienie + bezokolicznik • czasownik + dopełnienie + 
bezokolicznik 

• czasownik + dopełnienie + bezokolicznik 
bez to

• czasownik + dopełnienie + 
bezokolicznik bez to

• konstrukcje typu : I’m glad to see you. 
• too + przymiotnik + bezokolicznik, 

np. too old to work
• wyrażenie to be going to. 

• konstrukcje typu: I’m glad to see you.
• too + przymiotnik + bezokolicznik, 

np. too old to work
• wyrażenie to be going to
• czasownik + dopełnienie + imiesłów 

czynny 
• czasownik + dopełnienie + imiesłów 

bierny 
• konstrukcje z bezokolicznikiem typu: 

He was the first to come.
14. Konstrukcja have something done. 14. Konstrukcje: have something done, get 

sth done, have sb do sth, get sb to do sth.
15. Zdania wykrzyknikowe. 15. Zdania wykrzyknikowe.

16. Inwersja stylistyczna i inne formy 
emfatyczne w tym: 
• po wyrażeniach przeczących 

i ograniczających, np. seldom, rarely, 
hardly, never, only lub 
przysłówkowych okolicznikach 
miejsca, np. Rarely do I see so much
enthusiasm in her eyes. 
Under no condition must you leave 
the town. Here comes the bride. 
Far in the distance was a crowd of 
people.

• cleft sentences, np. It was John who 
told me that. What I like about him is 
his smile.

• zastosowanie do i did, np. You do 
look nice today. Do come in. I did tell 
you. 
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Część ustna (bez określania poziomu) 

Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej 
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Przykładowe zestawy egzaminacyjne 

/��
�� • *���"��
• �*�+��
• ���*��"��

�������	��
�����	�	������	������������
���	����������������	0

	
/������

0	 � �����	
��

�
Przebywając za granicą doznałeś/łaś kontuzji w czasie zajęć sportowych. Jesteś u lekarza.  
Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. 

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. 

/������

1	 � �����	
��

�

Okoliczności 
zdarzenia 

Objawy 
Zalecenia i następna 

wizyta 

Wpływ kontuzji na Twoje 
najbliższe plany 
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Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3. 
Twój chłopak / Twoja dziewczyna pochodzi z Wielkiej Brytanii. Odwiedzają Cię jego/jej 
rodzice, których chcesz zaprosić do restauracji. Masz do wyboru trzy miejsca.  
• Wybierz tę restaurację, która będzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia, 

i uzasadnij swój wybór. 

• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.�
�

Zdjęcie 1 
	

	

Zdjęcie 2 
	

	
	

Zdjęcie 3 
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Wersja dla zdającego

Przebywając za granicą doznałeś/łaś kontuzji w czasie zajęć sportowych. 
Jesteś u lekarza.  
Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.  

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.  

Dodatkowe uwagi dla egzaminującego

Jest Pan/Pani lekarzem. Zgłasza się do Pana/Pani zdający, który doznał 
kontuzji. Proszę porozmawiać ze zdającym. Rozpoczyna Pan/Pani rozmowę. 

W zależności od tego, jak potoczy się rozmowa, proszę włączyć do rozmowy 
wszystkie/wybrane punkty. 
� Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii.
� Proszę grzecznie nie zgodzić się ze zdającym, tak aby musiał podać kolejne 

argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie.
� Zdający nie może wychodzić z domu / długo chodzić.
� Proszę dowiedzieć się, czy zdającym ma się kto opiekować.
� W następnym tygodniu wyjeżdża Pan /Pani na urlop. 
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Objawy Okoliczności 
zdarzenia 

Zalecenia i 
następna wizyta 

Wpływ kontuzji na Twoje 
najbliższe plany 
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Wersja dla zdającego 
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Pytania dla egzaminującego 
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Wersja dla zdającego 
Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3. 
Twój chłopak / Twoja dziewczyna pochodzi z Wielkiej Brytanii. Odwiedzają
Cię jego/jej rodzice, których chcesz zaprosić do restauracji. Masz do 
wyboru trzy miejsca.  
• Wybierz tę restaurację, która będzie, Twoim zdaniem, najbardziej 

odpowiednia i uzasadnij swój wybór. 
• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. 
�

Zdjęcie 1 
	

	

Zdjęcie 2 
	

Zdjęcie 3 
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Pytania dla egzaminującego 
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Jesteś na wakacjach u znajomego/znajomej za granicą. Wspólnie ustalacie plan wycieczki po 
mieście.  
Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.  

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. 
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Zwiedzanie 

Posiłki 

Transport 

Zakupy 
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Popatrz na Plakat 1 i Plakat 2. 
Wspólnie z grupą kolegów z klasy postanowiliście przygotować kampanię mającą na 
celu ratowanie lasów. Wyraź swoje zdanie na temat poniższych projektów plakatów do 
kampanii. 
• Wybierz ten plakat, który będzie, Twoim zdaniem, bardziej odpowiedni, i uzasadnij 

swój wybór. 
• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą propozycję. 
�

Plakat 1 
	

	
	
	

Plakat 2 
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Wersja dla zdającego

Jesteś na wakacjach u znajomego/znajomej za granicą. Wspólnie ustalacie 
plan wycieczki po mieście.  
Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.  

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.  

Dodatkowe uwagi dla egzaminującego

Jest Pan kolegą  / Pani koleżanką  zdającego, który przyjechał do Pana/Pani 
na wakacje. Wspólnie ustalacie plan wycieczki po mieście. Pan/Pani 
rozpoczyna rozmowę. 

W zależności od tego, jak potoczy się rozmowa, proszę włączyć do rozmowy 
wszystkie/wybrane punkty. 
� Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii.
� Proszę grzecznie nie zgodzić się ze zdającym, tak aby musiał  podać

kolejne argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie.
� Nie ma Pan/Pani ochoty zwiedzać jednego z miejsc, które proponuje 

zdający.
� Pana/Pani samochód jest w naprawie a nie lubi Pan /Pani długo chodzić.
� Około południa musi Pan/Pani coś zjeść, żeby przyjąć lekarstwo. 
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Posiłki 
Zwiedzanie 

Transport 

Zakupy 
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Wersja dla zdającego 
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Pytania dla egzaminującego 
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Wersja dla zdającego 
Popatrz na Plakat 1 i Plakat 2. 
Wspólnie z grupą kolegów z klasy postanowiliście przygotować kampanię
mającą na celu ratowanie lasów. Wyraź swoje zdanie na temat poniższych 
projektów plakatów do kampanii. 
• Wybierz ten plakat, który będzie, Twoim zdaniem, bardziej odpowiedni, 

i uzasadnij swój wybór. 
• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą propozycję.

Plakat 1 

	

Plakat 2 
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Pytania dla egzaminującego 
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Część pisemna 

Przykładowe zadania na poziomie podstawowym 

Zadanie 1. (6 p.) 
Usłyszysz dwukrotnie zapowiedzi sześciu programów. Przyporządkuj im nazwy, 
wpisując odpowiednie litery (A–H) w kratki (1.1–1.6). Dwie nazwy programów podane 
zostały dodatkowo i nie pasują do żadnej zapowiedzi.  

A. culinary programme 
B. chat show 
C. weather forecast 
D. comedy 
E. documentary 
F. gardening programme 
G. medical programme 
H. children’s programme 

Transkrypcja 

Hello. Let us tell you about some of the programmes you can watch on Sky One this week. 
One  
The world’s changing weather is causing serious problems to people around the globe. 
This three-part series explores the most shocking natural disasters and talks to the people 
caught up in them. The first episode shows a British sailor who survived a hurricane. Other 
programmes show flooding and tornadoes. 
Two  
In one of his funniest  roles Alec Guinness plays the inventor of a suit that never gets dirty 
or damaged. Sounds great, but he soon faces opposition from both workers and management 
in the clothing industry because it will put them out of work and business. A lot of funny 
situations and jokes guaranteed. 
Three  
The colder weather means less chance to play in the garden. So, have a look at Bob and Mo – 
the stars of a new animation for pre-school kids called The Green House. Each five-minute 
episode of the cartoon is narrated by the famous actor, Richard Briers. 
Four  
In the final show of the series Jonathan Ross talks to the professional singer and comedian 
James Brown, who talks about his road to success and how it has changed his life. About 
30 people have been invited to the studio to ask James questions about his career. 
Five  
This is a weekly half-hour programme presented by John Bond. This week he invites chefs 
from the best London restaurants to a special edition of his show. Test your own skills against 
selected recipes from his guests. 
Six  
A disturbing report on the increasing number of people in Britain who suffer from allergies. 
One of them is Sue whose problems are caused by allergies to food. She has to keep to a strict 
diet with the help of her mother who prepares special dishes. People suffering from other 
allergies will get some advice as well.  

adapted  from The Number One Telly Magazine, 2005 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 



38     Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego 

Standardy wymagań  
II. 1a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu 
[…]; określa główną myśl tekstu.  

Punktacja 
1.1 – 1 p.: odpowiedź E 
1.2 – 1 p.: odpowiedź D  
1.3 – 1 p.: odpowiedź H  
1.4 – 1 p.: odpowiedź B 
1.5 – 1 p.: odpowiedź A 
1.6 – 1 p.: odpowiedź G 
0 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi 

Zadanie 2. (5 p.)
Usłyszysz dwukrotnie wywiad z pisarzem. Z podanych możliwości odpowiedzi wybierz 
właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B lub C.  

2.1 Paul Cornell started working as a writer because he 
A. enjoyed writing very much. 
B. had to earn his own money. 
C. didn’t want to study any more. 

2.2 The advice Cornell gives to future writers is to 
A. change their job if they are not good at it. 
B. ask mum for her honest opinion. 
C. listen to the critical opinions of others. 

2.3 Cornell’s day
A. depends on how much he writes by lunchtime. 
B. is always the same and starts early in the morning.
C. seems short because he loves going to the cinema. 

2.4 According to Cornell,
A. young writers usually write lots of rubbish. 
B. anyone can think of a good story for a novel. 
C. many famous writers suffer from writer’s block. 

2.5 Paul Cornell is 
A. sorry he didn’t finish his university course. 
B. sometimes disappointed with being a writer. 
C. satisfied with the profession he has chosen. 
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Transkrypcja 

Interviewer: I’m very happy to welcome the next guest to our programme, the successful 
novelist, Paul Cornell. How did you become a writer, Paul?  
Paul Cornell: At school, I wrote just for my own pleasure. I planned a career in business but 
when I started my studies it turned out I wasn’t good enough. I just didn’t understand maths 
so I failed my university course. I had to leave university and find some kind of work. 
It wasn’t easy without a degree so I came back to writing and decided to make a living out 
of it. 
Interviewer: If someone wants to write for a living, what advice would you give them? 
Paul Cornell: Just one piece. It is your job as a writer to search for various opinions on your 
work and change your writing if it is not good enough. Your mum won’t tell you that your 
work is poor or boring. She loves you too much. You’ve got to find people who will honestly 
tell you what they think of your work and point out what’s wrong. 
Interviewer: Tell us a little bit about your writing routine. 
Paul Cornell: Well, I never believe those writers who say ‘I get up at seven o’clock 
in the morning, go to my study and work an eight hour day, stopping only for a cup of tea 
at lunchtime.’ That’s not for me. I will write two thousand good words of prose, or five pages 
of comics in a day. If I do that by lunchtime, then I can do what only writers can do and go 
to the cinema in the afternoons, which is the whole point of being a writer. That’s what it’s all 
about, being independent. 
Interviewer: Where do you get your ideas from? 
Paul Cornell: Everybody has them. But writers are people who write them down. I think 
anybody can have a great idea for a novel. But most people just think ‘Ooh, that would be 
interesting,’ and then get back to whatever they do. But writers have to keep those ideas. 
And I think there’s no such thing as writer’s block, when you cannot write anything. 
Whether you like it or not, the best thing is just to start writing. You’ll write ten pages 
of rubbish and then you’ll find that you’re back to normal. 
Interviewer: Summing up, was it a wise decision to take up writing? 
Paul Cornell: Well, that’s a difficult question to answer. You don’t often find that people are 
happy with every decision they make. I sometimes wonder what my life would be like with 
a university degree but I don’t regret that things turned out this way. I really enjoy my life 
as it is. 
Interviewer: I’m afraid that’s all we have time for today. Thank you for coming to the studio.  

adapted from www.bbc.co.uk 
Standardy wymagań  
II. 1d Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu 
[…]; selekcjonuje informacje. 

Punktacja 
2.1 – 1 p.: odpowiedź B  
2.2 – 1 p.: odpowiedź C  
2.3 – 1 p.: odpowiedź A  
2.4 – 1 p.: odpowiedź B 
2.5 – 1 p.: odpowiedź C 
0 p.:  inna odpowiedź lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 3. (7 p.) 
Przeczytaj tekst. Do każdej części tekstu (3.1–3.7) dopasuj zdanie, podsumowujące jej 
treść (A–H) i wpisz w każdą kratkę odpowiednią literę. Jedno zdanie zostało podane 
dodatkowo i nie odnosi się do żadnej części tekstu.  

A. The colour represents the way you earn money. 
B. Somebody who is different from the others. 
C. Life is rarely so clear. 
D. You knew who was who. 
E. The real world is full of lies. 
F. It’s a more official way. 
G. Not all lies are harmful.  
H. Black is not always negative. 

BLACK & WHITE 

3.1 
A ‘black sheep’ is a person who ignores tradition or does things that are not accepted. 
A family may have a member who is not like them. This person brings shame to his/her group 
and is not welcome at family meetings. 

3.2 
‘White hats’ and ‘black hats’ were symbols of the ‘good guys’ and the ‘bad guys’ 
in American western movies. The early movies were made with no sound, so the film 
directors put a white hat on the hero and a black hat on the bad guy. That way even a small 
child could tell who the hero was. 

3.3 
Black is also used in some expressions that describe good things. Being ‘in the black’ 
is a good situation. It is a business expression that means a company has made a profit. 
The expression comes from the colour of ink used in the books that record a company’s profits 
or losses. Profits are written in black and losses are written in red. 

3.4 
A ‘white collar’ job is the kind of job many people want to have. It is a job where you work 
at a desk, using your brain instead of your muscles. Usually ‘white-collar’ jobs pay more than 
‘blue-collar’ jobs – jobs where you use your physical strength. 

3.5 
Some expressions use black and white together. Someone may say that your suggestion 
sounds all right, but he wants to see it in black and white. He wants to get a formal document 
in writing or in print – black ink on white paper. 

3.6 
Some people see things only in black and white. In this expression, black and white represent 
opposite extremes. Most things in the world aren’t so simple. One side of an issue is not 
all good and the other side is not all bad. In the real world there are many grey areas where 
black and white mix to represent the true situation. 

3.7 
We know that we should tell the truth, but is it always good? Sometimes people say 
something which is not true because they don’t want to hurt their friends or relatives. In other 
words they tell ‘a white lie’. 

adapted from ‘Words and their Stories’ 
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Standardy wymagań  
II. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu 
czytanego […]; określa główną myśl poszczególnych części tekstu. 

Punktacja 
3.1 – 1 p.: odpowiedź B  
3.2 – 1 p.: odpowiedź D  
3.3 – 1 p.: odpowiedź H  
3.4 – 1 p.: odpowiedź A 
3.5 – 1 p.: odpowiedź F 
3.6 – 1 p.: odpowiedź C 
3.7 – 1 p.: odpowiedź G 
0 p.:  inna odpowiedź lub brak odpowiedzi 

Zadanie 4. (6 p.) 
Przeczytaj tekst. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są
zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz znakiem X odpowiednią
rubrykę w tabeli.  

 Schatz came into the room while we were still in bed and I saw that he looked ill. His 
face was white and he walked slowly. “Dad, I’ve got a headache,” he said. 
 “You go to bed. I’ll see you when I’m dressed.” 
But when I came downstairs, he was dressed, sitting by the fire and feeling cold. When I put 
my hand on his forehead, I knew he had a fever. When the doctor came, he took the boy’s 
temperature. “What is it?” I asked him. “One hundred and two,” the doctor said. Downstairs 
he left three different medicines with instructions for giving them. He said there was nothing 
to worry about and there was no danger.  
 Back in the room I asked the boy “Do you want me to read to you?” 
“All right, if you want to,” said the boy. His face was very white and there were dark patches 
under his eyes. He lay still in bed and seemed not to pay attention to what was going on. 
“How do you feel, Schatz?” I asked him. “Just the same, so far,” he said. 
 After giving him the medicine at eleven o’clock, I went out for a while. It was a bright, 
cold day, so I took the dog for a walk up the road. When I returned home, they said the boy 
refused to let anyone come into the room. 

“You can’t come in,” he said. “You mustn’t get what I have.” 
He was sitting in exactly the same position as before. I took his temperature. “What is it?” 
he asked. “Your temperature seems all right,” I said. “There’s nothing to worry about.” 
I sat down, opened the book and started to read. I could see he was not following, 
so I stopped. “About what time do you think they are going to take me to hospital?” he asked 
with tears in his eyes. 
“You aren’t going to hospital. What’s the matter with you?” 
“Oh yes, I am. I heard the doctor say a hundred and two,” he cried.  
“People don’t go to hospital with a fever of one hundred and two,” I explained calmly. 
“You poor Schatz. That’s a different thermometer, a different scale. It’s like miles 
and kilometers. Do you remember when we were driving and I explained to you how many 
kilometers we were doing when you saw seventy miles on the speedometer?” 
 “Oh sure, I remember now,” he said and the look in his eyes relaxed slowly.  

adapted from A Day’s Wait by Ernest Hemingway 
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T F 

4.1 Schatz’s father told him to get dressed.   

4.2 The doctor left a prescription for three medicines.   

4.3 The boy asked his father to read to him.   

4.4 The boy was afraid to have visitors in his room.   

4.5 Schatz was listening carefully when his father was reading to him.   

4.6 The story is about a misunderstanding.   

Standardy wymagań  
II. 2d Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu 
czytanego […]; stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje (4.1–4.5). 
II. 2a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu 
czytanego […]; określa główną myśl tekstu (4.6). 

Punktacja 
4.1 – 1 p.: odpowiedź F  
4.2 – 1 p.: odpowiedź F  
4.3 – 1 p.: odpowiedź F  
4.4 – 1 p.: odpowiedź T 
4.5 – 1 p.: odpowiedź F 
4.6 – 1 p.: odpowiedź T 
0 p.:  inna odpowiedź lub brak odpowiedzi 

Zadanie 5. (5 p.) 
Przebywasz w szkole językowej w Coventry. Chcesz zaprosić grupę obcokrajowców 
na pożegnalne przyjęcie w Black Swan Club. Napisz zaproszenie, w którym 
• wyjaśnisz, z jakiej okazji organizujesz przyjęcie 
• uzasadnisz, dlaczego wybrałeś/łaś Black Swan Club
• poinformujesz o jednej z atrakcji, które zaplanowałeś/łaś
• udzielisz wskazówek, jak się dostać na miejsce przyjęcia. 

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego 
przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa 
(1 punkt). 

Przykładowa odpowiedź

INVITATION TO BLACK SWAN CLUB 
30TH AUGUST AT 7 P.M. 

Please join us for a farewell party at the Black Swan Club.  I chose it because of its beautiful 
location and traditional English food. Especially for us there will be DJ Marcus playing there.  

I hope you get there without any problems. Take a bus which goes to the centre. It is two bus stops 
away from our school.  

See you there.  
XYZ 
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Standardy wymagań  
IV. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie pisania prostej 
wypowiedzi […]; uzyskuje, udziela lub odmawia udzielenia informacji, wyjaśnień, pozwoleń. 
III. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi 
pisemnej; poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne adekwatnie do ich funkcji. 

Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. 10–11) 
Treść – 4 p.: wszystkie elementy polecenia przekazane w sposób pełny i komunikatywny. 
Poprawność językowa – 1 p.: praca nie zawiera błędów. 

Zadanie 6. (10 p.)
Jakiś czas temu znalazłeś/łaś zwierzę. W liście do znajomego z zagranicy napisz 
• jakie to zwierzę i w jakich okolicznościach je znalazłeś/łaś
• dlaczego zdecydowałeś/łaś się wziąć je do domu i jak zareagowali inni domownicy 
• jaki miałeś/łaś z nim problem i w jaki sposób go rozwiązałeś/łaś
• jakie masz obowiązki wynikające z jego posiadania i jak to wpłynęło na Twoje życie. 

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się
jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego 
przekazania informacji (4 punkty), forma (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność
językowa (2 punkty). 

Przykładowa odpowiedź

Dear Jack, 
I’m writing to tell you how my life has changed recently  because of the arrival of Charlie – our 

new pet.  
He is the most beautiful black cat I have ever seen. When I was walking to school, I found him next 

to a refuse bin. I felt so sorry for him that I took him  home. At first my parents were not happy but my 
sister was delighted. 

I was worried he might be ill so I took him to a vet. He said Charlie was all right and my parents 
let me keep him.  

Now I have to get up earlier to feed him but I don’t mind. And guess what! I’ve stopped buying 
sweets to save my pocket money to buy cat food.   

I hope you see him soon. Why don’t you come to Poland for a holiday!  
Love, 
XYZ 

Standardy wymagań  
IV. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie pisania prostej 
wypowiedzi […]; uzyskuje, udziela lub odmawia udzielenia informacji, wyjaśnień, pozwoleń. 
I. 1 Zdający zna proste struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie 
wypowiedzi […]. 
III. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi 
pisemnej; wypowiada się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów. 
III. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi 
pisemnej; poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne, adekwatnie do ich funkcji. 
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Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. 10–11) 
Treść – 4 p.: wszystkie elementy polecenia przekazane w sposób pełny i komunikatywny. 
Forma – 2 p.: list zawiera wymagane 5 elementów (odpowiedni zwrot rozpoczynający list, 
wstęp, rozwinięcie, zakończenie, odpowiedni zwrot kończący list), tekst jest spójny 
i logiczny, objętość pracy w granicach określonych w poleceniu. 
Bogactwo językowe – 2 p.: zróżnicowane struktury gramatyczne, bogate słownictwo. 
Poprawność językowa – 2 p.: praca nie zawiera błędów. 

Przykładowe zadania na poziomie rozszerzonym 

Zadanie 1. (5 p.)
Usłyszysz dwukrotnie pięć komunikatów radiowych. Przyporządkuj do każdego 
komunikatu (1.1–1.5) właściwy nagłówek (A–F). Wpisz odpowiednie litery do tabeli. Jeden 
nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego komunikatu.  

A. SECURITY ALERT AFFECTS PASSENGERS 

B. DELAYS ON MOTORWAY DUE TO FUEL SPILL 

C. AIRLINE THREATENED WITH BANKRUPTCY 

D. FIREFIGHTERS PUT OUT MASSIVE BLAZE 

E. PASSENGERS SUFFER AS COMPANY COLLAPSES 

F. TUNNEL CLOSED FOR SAFETY DRILL 

Transkrypcja 

One 
Those departing from Nottingham Airport today were caught up in long delays. At 11.45 this 
morning, a suspicious object was spotted in hand luggage by a guard. Armed police were 
immediately called and flights leaving the airport were stopped for three hours. An airport 
spokesman apologised for the delays but said people’s safety was the priority.  
Two 
Thousands of passengers have been affected after Miles Travel, one of the UK’s largest travel 
agencies, went bust. All charter flights carrying Miles Travel passengers have been cancelled. 
Holidaymakers in as many as 50 destinations across Europe, America and Africa have been 
stranded today after the tour operator declared bankruptcy in the early hours of the morning. 
Three 
A lorry has overturned on the M5 in Somerset just after coming out of a tunnel. The incident 
caused major traffic queues in the area. Firefighters were on the scene with specialist cleaning 
equipment to clear about 100 litres of diesel which leaked from the lorry. The junction was 
closed and diversions were put in place. 
Four 
Travel on the Eurotunnel was not possible last night as the emergency services practised their 
response to a serious incident. About 200 staff, firefighters, ambulance workers and police 
officers from both sides of the Channel joined forces in the evacuation exercise. It was based 
on a simulated fire on a train and involved a large number of casualties. 
Five 
As the spokesman for American Frontier announced, the company is going through turbulent 
times and must take urgent steps to avoid going out of business altogether. The news comes after 
three other domestic airlines went into liquidation earlier this month. Frontier maintains that it 
will continue to operate a full schedule of flights throughout the re-organisation process. 

adapted from www.news.bbc.co.uk 

1.1  

1.2  

1.3  

1.4  

1.5  
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Standardy wymagań  
II. 1a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu 
[…]; określa główną myśl tekstu. 

Punktacja 
1.1 – 1 p.: odpowiedź A  
1.2 – 1 p.: odpowiedź E  
1.3 – 1 p.: odpowiedź B  
1.4 – 1 p.: odpowiedź F 
1.5 – 1 p.: odpowiedź C 
0 p.:  inna odpowiedź lub brak odpowiedzi 

Zadanie 2. (5 p.)
Usłyszysz dwukrotnie wywiad z lekarzem. Z podanych możliwości odpowiedzi wybierz 
właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B, C lub D.  

2.1 Dr. Carson first thought of becoming a doctor when 
A. his mother suggested it. 
B. his name was called by Dr. Jones. 
C. he was taken to the emergency room. 
D. his mother was being examined in hospital. 

2.2 When Dr. Carson was in primary school, he
A. was a worse student than his brother. 
B. didn’t live with his father. 
C. had a nickname he was proud of. 
D. didn’t like his classmates. 

2.3 Dr. Carson's mother
A. checked her sons’ school essays. 
B. pretended that she could read. 
C. asked her sons to read aloud to her. 
D. took her sons to the library regularly. 

2.4 As a result of the reading programme, he
A. learnt more about being a doctor. 
B. realised he didn’t want to be poor. 
C. became the best student in his class. 
D. won the admiration of his playmates. 

2.5 Brain surgery is the field of medicine Dr. Carson
A. decided to study as a missionary doctor. 
B. chose when he was a secondary school student. 
C. found less challenging than he had expected. 
D. became interested in during his medical studies.



46     Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego 

Transkrypcja 

Interviewer: Ladies and gentlemen, I would like to introduce Dr. Benjamin Carson, a talented 
neurosurgeon. Our guest is here to share with you the story of his success. Dr. Carson, you 
say you never really considered anything other than medicine. So when did you first think of 
becoming a doctor? 
Benjamin Carson: I remember one day I was sitting with my mum in the hallway at Detroit 
City Hospital and we were waiting to collect my blood test results. Suddenly we heard 
an announcement “Dr. Jones, Dr. Jones to the emergency room,” and my mum said, “Maybe 
one day they’ll say ‘Dr. Carson’.” It sounded so unrealistic but at the same time so fabulous 
and I thought, “Why not?”. 
Interviewer: Why do you say it sounded unrealistic? 
Benjamin Carson: We lived in a poor inner city, single parent home. In primary school I was 
perhaps the worst student ever. All my classmates and teachers agreed, and my nickname was 
‘Dummy’. My mother was terrified. She knew what a difficult life she had, with only a third 
grade education, trying to raise two sons with no resources. She saw me and my brother 
heading down the same path and she just didn’t know what to do. And then, one day she came 
up with this idea of putting us on the reading programme at the public library. We had 
to show her the books we brought from the library every week, read them and submit written 
book reports to her. She couldn’t read, but we didn't know that, because she'd put a check 
mark on them and act as if she was reading them. 
Interviewer: Was your mother’s idea successful?  
Benjamin Carson: I hated it for the first several weeks because we had to stay in the house 
and read these books while our friends were playing outside. But then all of a sudden, I started 
to enjoy it. We had no money, but between the covers of those books, I could go anyplace, be 
anybody and do anything. And within a matter of a year and a half, I went from the bottom of 
the class to the top of the class, much to the consternation of the teachers and all those 
students who used to tease me and call me names. Today I can say that was the real beginning 
of my career and I’m grateful to my mum that she managed to make me who I am. 
Interviewer: People often speak of brain surgery as the most challenging field of medicine. 
When did you first have the notion that you actually wanted to do this?  
Benjamin Carson: When I was in secondary school, I wanted to be a missionary doctor. Then, 
when I got into medical school I initially opted for psychiatry. But gradually I began to realise 
that it didn’t seem to offer enough variety. And then I said to myself, “Well, in which area can 
you become an authority very quickly?” and I thought, “The brain, because nobody knows 
much about it.” So, it was toward the end of my first year that I decided that neurosurgery was 
the ideal field for me. And now I know I was right.
Interviewer: Thank you for coming to the studio. 

adapted from www.achievement.org  
Standardy wymagań  
II. 1d Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu 
[…]; selekcjonuje informacje. 

Punktacja 
2.1 – 1 p.: odpowiedź A  
2.2 – 1 p.: odpowiedź B  
2.3 – 1 p.: odpowiedź B  
2.4 – 1 p.: odpowiedź C 
2.5 – 1 p.: odpowiedź D 
0 p.:  inna odpowiedź lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 3. (4 p.) 
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Dobierz brakujące zdania  
(A–F), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. W każdą lukę (3.1–3.4) wpisz literę, 
którą oznaczone jest brakujące zdanie. Dwa zdania podane zostały dodatkowo i nie pasują
do tekstu.  

Henry Ford’s motto when he established his Motor Company at the beginning 
of the 20th century was to ‘build a car for the great multitude’. 3.1 __________ One invention that 
made it possible was a conveyor belt. Its introduction into the manufacturing process helped 
reduce the assembly time of a car from over 12 to less than 2 worker-hours. 3.2 __________
Consequently, his Model T got cheaper and cheaper. From the original price of $825, it went 
down to $290 in 1924, a sum that did not exceed the average family budget.  

3.3 __________ He did not actively seek to upgrade the comfort and appearance of his 
Model T. Its design changed very little over the 19 years during which it was produced. 
In the meantime competitors spared no efforts to beautify and modernize their vehicles. In 1927, 
having sold more than 15 million cars and having revolutionized the market, the Model T was 
discontinued.  

If the Model T was not exactly a lady’s car, the Cadillac could well be. Designed and made 
by General Motors, the Cadillac was addressed to a different clientele: those who could 
and wanted to pay much more for an elegant product that could satisfy even the most demanding 
and sophisticated tastes. The designers were free to do as they pleased. 3.4 __________ 
They were also in a variety of colors, from flamboyant hues of pink to highly elegant shades 
of white and black. Additionally, the leather furbishing of the interior made the car one 
of the most luxurious in the world. 

from Zoom in on America, November 2008 

A. However, this forward looking and ingenious businessman did not foresee one thing.

B. 
As a result of the protest he raised the wages of his employees and reduced 
the length of the workday.

C. 
The company is cutting expenses so it can compete better against lower-cost rivals 
from overseas. 

D. 
Long hoods, trunks with tailfins, wraparound windshields, chrome grilles 
and bumpers were the embodiment of wealth.  

E. 
Ford also discovered that producing spare parts and shipping them to market areas 
where they were put together helped lower production costs. 

F. 
He went about achieving this goal by producing and selling cars cheaply at a time 
when they were affordable only for the very rich. 

Standardy wymagań  
II. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu 
czytanego […]; rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu. 

Punktacja 
3.1 – 1 p.: odpowiedź F  
3.2 – 1 p.: odpowiedź E  
3.3 – 1 p.: odpowiedź A  
3.4 – 1 p.: odpowiedź D 
0 p.:  inna odpowiedź lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 4. (3 p.) 
Przeczytaj tekst. Z podanych możliwości odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby 
otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl literę A, B, C lub D. Za każde 
poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu. 

For years every English school child and every visiting tourist has been told about 
the ravens at the Tower of London. According to a centuries-old 4.1 _____, the monarchy 
will fall if the birds 4.2 _____. It is said that King Charles II wanted to shoo off a bunch 
of noisy ravens but was warned that it might bring ill luck. Since then, as the story 4.3 _____, 
at least six ravens have been kept in residence. 

In 2004 an official Tower historian revealed that the first record of ravens 4.4 _____ at 
the Tower dates back only to 1895. It turned out that the Victorians 4.5 _____ the whole 
story. The birds might have been kept as pets by the staff who were fans of the hugely popular 
poem, The Raven, by Edgar Allan Poe.  

The ravens apparently know nothing about it and are still treated like royalty by their 
‘raven master’. No wonder they still strut about the place 4.6 ____ they owned it. 

adapted from London by Sarah Johnstone & Tom Masters 

4.1 
A. proverb  
B. gossip 
C. superstition  
D. history  

4.2 
A. were ever to be left 
B. should ever leave 
C. would never leave 
D. have never left 

4.3 
A. goes 
B. continues 
C. speaks 
D. makes 

4.4
A. keeping 
B. having kept 
C. to be keeping 
D. being kept 

4.5 
A. took down 
B. came across 
C. made up 
D. spelled out 

4.6 
A. so that 
B. which 
C. however 
D. as though 

Standardy wymagań  
II. 2j Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego 
[…]; rozpoznaje różnorodne struktury leksykalno-gramatyczne w podanym kontekście. 

Punktacja 
4.1 – 0,5 p.: odpowiedź C  
4.2 – 0,5 p.:: odpowiedź B  
4.3 – 0,5 p.: odpowiedź A  
4.4 – 0,5 p.: odpowiedź D 
4.5 – 0,5 p.: odpowiedź C  
4.6 – 0,5 p.: odpowiedź D 
0 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 5. (2,5 p.) 
Wykorzystując podane wyrazy, uzupełnij każde zdanie, tak aby zachować znaczenie 
zdania wyjściowego (5.1–5.5). Nie zmieniaj podanych fragmentów i formy podanych 
wyrazów. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych 
fragmentów zdań. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu. 

5.1 I don’t allow anyone to repair my car. I do it myself. 
HAVE 
I refuse _______________________________________ by anyone. I do it myself. 

5.2 There are no eggs left. 
RUN 
We ____________________________________ eggs. 

5.3 We were late because there was so much traffic. 
LESS 
If ____________________________________ traffic, we wouldn’t have been late. 

5.4 As I get older, I become more experienced. 
GET 
The _____________________________________________ I become. 

5.5 I cannot bear this rainy weather any more. 
PUT 
I cannot ___________________________________ this rainy weather any more. 

Standardy wymagań  
V. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością przetwarzania tekstu[…]; stosuje zmiany struktur 
leksykalno-gramatycznych. 

Punktacja 
5.1 – 0,5 p.: odpowiedź to have my car repaired  
5.2 – 0,5 p.: odpowiedź have run out of   
5.3 – 0,5 p.: odpowiedź there had been less
5.4 – 0,5 p.: odpowiedź older I get, the more experienced 
5.5 – 0,5 p.: odpowiedź put up with
0 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi 

Zadanie 6. (18 p.)
Wypowiedz się na jeden z trzech poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać
od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej 
w poleceniu. Zaznacz wybrany temat, zakreślając jego numer. 

1. Coraz więcej młodych Polaków decyduje się wyjechać na Wyspy Brytyjskie w celu 
podjęcia studiów. Napisz rozprawkę przedstawiającą dobre i złe strony tego zjawiska. 

2. Napisz opowiadanie o przestępstwie, którego sprawca został złapany na gorącym 
uczynku, zatytułowane Crime Doesn’t Pay. 

3. Napisz recenzję poleconej Ci przez kogoś wystawy, która Cię rozczarowała. 

Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 300 słów, otrzymasz za jej kompozycję 0 punktów. 
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Przykładowe odpowiedzi 

Temat 1. 

With Poland’s entry into the EU, more and more young people decide to take up studies abroad 
and English, the leading language of  commerce and science, makes the UK an obvious destination. 
Such a choice is an exciting option for Polish school-leavers, but at the same time carries a number 
of risks. 

There is no better way of improving your English than immerse yourself in British culture whose 
cosmopolitan character is sure to broaden your horizons. Another important advantage is that you 
gain access to wide educational resources and best-equipped scientific centres which guarantee fast 
professional development. Such graduates bring with them to Poland invaluable experience and 
a wealth of ideas which benefit the Polish market. 

However, not everyone is cut out for the challenge of surviving in a foreign country. Without 
the support of the nearest and dearest newcomers may find it really difficult to adjust. It is also 
important to choose carefully the educational establishment you enrol to. Standards vary and not 
every institution guarantees a bright future career. Even potential success has its cost. The best 
students are snapped up by British employers, which often means isolation from  the family and on the 
more global scale a brain drain on the Polish economy. 

All in all, studying in the UK is definitely a learning experience and a chance for a brighter 
professional  future, but it may also mean alienation and economic problems for our country. 
Therefore, everything should be done to make sure Polish students have a good enough reason to 
return. 

Standardy wymagań  
III. 2d Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuższej, 
wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej; przedstawia i uzasadnia opinie własne i innych osób. 
III. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuższej, 
wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej; wypowiada się w określonej formie z zachowaniem 
podanego limitu słów. 
I. 1 Zdający zna różnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie 
wypowiedzi […]. 
III. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuższej, 
wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej; poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne, 
adekwatnie do ich funkcji. 

Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. 11–16) 
Treść – 5 p.: praca w całości zgodna z tematem, prawidłowo sformułowana teza, właściwie 
dobrane argumenty za i przeciw, prawidłowe podsumowanie wypowiedzi.  
Kompozycja – 4 p.: tekst jest spójny i logiczny, uwzględnione wszystkie części pracy (wstęp, 
rozwinięcie i zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji między nimi, pełna 
konsekwencja w układzie graficznym pracy, objętość pracy w granicach określonych 
w poleceniu. 
Bogactwo językowe – 5 p.: urozmaicone struktury gramatyczne, bogate słownictwo i frazeologia, 
zachowany jednorodny styl, adekwatny do treści i formy. 
Poprawność językowa – 4 p.: praca nie zawiera błędów. 
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Temat 2. 

Crime Doesn’t Pay 

I was coming home the other day and as usual the bus was crowded. People were squashed against 
one another as the driver veered round bends and braked at the stops.  

Suddenly, an old lady cried out: “Thief on the bus! Help! My wallet’s been stolen!”. There was 
some commotion and everyone turned to look, but nobody was sure who the culprit was. 

The bus was just coming into the next stop. No doubt the pickpocket intended to jump off, but as so 
often happens on these old bone-shakers, one set of doors wouldn’t open. Meanwhile, a ticket 
inspector jumped on at the back. In a moment the doors closed and the ticket machines were blocked. 
The old lady smiled broadly. “Now he’ll hopefully get what he deserves,” she whispered. 

The ticket inspector approached a young man in a baseball cap and demanded his ticket. 
The young man shifted uneasily but there was no way to escape. He pulled out a wallet obviously 
hoping to find a valid ticket inside, but all he found was a pensioner’s pass. “I think you’ll find that’s 
mine,” the lady called over. 

The ticket inspector called the police and the man was soon dealt with. He was no doubt fined for 
the ticket offence as well as for the theft. The whole incident certainly cheered the rest 
of the passengers up as we continued our journey satisfied that the man had been caught red-handed 
and  the crime didn’t go unpunished. 

Standardy wymagań  
III. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuższej, 
wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej; relacjonuje wydarzenia. 
III. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuższej, 
wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej; wypowiada się w określonej formie z zachowaniem 
podanego limitu słów. 
I. 1 Zdający zna różnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie 
wypowiedzi […]. 
III. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci dłuższej, 
wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej; poprawnie stosuje środki leksykalno-gramatyczne, 
adekwatnie do ich funkcji. 

Punktacja (wypowiedź oceniona zgodnie z kryteriami oceniania na str. 11–16) 
Treść – 5 p.: praca w całości zgodna z tematem, określony czas miejsce oraz bohaterowie, 
szczegółowo przedstawione wydarzenie główne oraz logicznie przedstawione wydarzenia 
do niego prowadzące, przedstawione reakcje ludzi oraz konsekwencje wydarzenia. 
Kompozycja – 4 p.: tekst jest spójny i logiczny, uwzględnione wszystkie części pracy (wstęp, 
rozwinięcie i zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji między nimi, pełna 
konsekwencja w układzie graficznym pracy, objętość pracy w granicach określonych 
w poleceniu. 
Bogactwo językowe – 5 p.: urozmaicone struktury gramatyczne, bogate słownictwo i frazeologia, 
zachowany jednorodny styl, adekwatny do treści i formy. 
Poprawność językowa – 4 p.: praca nie zawiera błędów. 



Opis egzaminu 

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego sprawdza ogólną kompetencję komunika-
cyjną absolwentów w zakresie wybranego języka obcego na poziomie średnio zaawansowa-
nym lub zaawansowanym. W tym celu sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętno-
ści z zakresu języka obcego nowożytnego określonych w standardach wymagań egzamina-
cyjnych dla języka obcego nowożytnego odpowiednio na poziomie podstawowym i rozsze-
rzonym. 

Ogólna charakterystyka egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego przedstawiona 
jest w tabeli poniżej. 

CZĘŚĆ PISEMNA – 
POZIOM PODSTAWO-

WY 

CZĘŚĆ USTNA – 
NIE OKREŚLA SIĘ

POZIOMU EGZAMINU 

CZĘŚĆ PISEMNA – 
POZIOM ROZSZERZO-

NY 
CZAS TRWANIA 120 minut ok. 15 minut Część I: 120 minut 

Część II: 70 minut 
CHARAKTER  
EGZAMINU 

przedmiot obowiąz-
kowy lub dodatkowy 

przedmiot obowiąz-
kowy lub dodatkowy 

przedmiot dodatkowy 

CZĘŚCI ARKUSZA/ 
ZESTAWU EGZAMI-
NACYJNEGO 

Rozumienie ze słuchu 

Rozumienie tekstów 
pisanych 

Wypowiedź pisemna 

Rozmowa wstępna 

Rozmowa z odgry-
waniem roli 

Opis ilustracji i od-
powiedzi na trzy py-
tania 

Wypowiedź na pod-
stawie materiału 
stymulującego i od-
powiedzi na dwa py-
tania 

Rozumienie ze słuchu 

Rozumienie tekstów 
pisanych 

Rozpoznawanie 
struktur leksykalno-
gramatycznych 

Stosowanie struktur 
leksykalno-
gramatycznych 

Wypowiedź pisemna 

OCENIAJĄCY egzaminatorzy okrę-
gowej komisji egza-
minacyjnej 

przedmiotowy ze-
spół egzaminacyjny 

egzaminatorzy okrę-
gowej komisji egza-
minacyjnej 

Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego 
w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się
o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Egzamin z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 
obowiązkowego jest zdawany w części pisemnej na poziomie podstawowym, natomiast dla 
części ustnej nie określa się poziomu egzaminu. 

Język obcy nowożytny może być również wybrany przez absolwentów jako przedmiot dodat-
kowy. Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny, który zda-
wał również jako przedmiot obowiązkowy, wówczas przystępuje do egzaminu z tego języka 
na poziomie rozszerzonym wyłącznie w części pisemnej. Jeżeli absolwent wybrał jako 
przedmiot dodatkowy inny język obcy nowożytny, może go zdawać w części ustnej albo 
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w części pisemnej albo w obu tych częściach. Egzamin w części pisemnej może być wówczas 
zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, natomiast dla egzaminu w części ust-
nej nie określa się poziomu. 

Część ustna 
Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest ocena spraw-
ności mówienia, rozumianej jako kompetencja komunikacyjna zdającego. Zakres wiadomości 
i umiejętności sprawdzanych w tej części egzaminu jest określony w standardach wymagań
egzaminacyjnych I.1.a–o, I.3., III.1.a–d, IV.1.a–d, V.1.  

Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa około 15 mi-
nut. Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, obserwowanej przez dru-
giego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. Zestaw egzaminacyjny 
składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1 i 3 oraz materiał 
ikonograficzny do zadań 2 i 3.  

Przebieg egzaminu oraz ogólna charakterystyka poszczególnych zadań są przedsta-
wione w tabeli poniżej. 

PRZEBIEG EGZAMINU.  
CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ

CZAS  
TRWANIA 

Czynności organi-
zacyjne 

Po wylosowaniu zestawu zdający przystępuje do egza-
minu. Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapo-
znanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią. 

- 

Rozmowa wstępna Egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związa-
nych z jego życiem i zainteresowaniami. Lista pytań  
do wyboru zamieszczona jest wyłącznie w zestawie dla 
egzaminującego. Celem rozmowy jest umożliwienie 
zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną. 

ok. 2 minut 

Zadanie 1: Roz-
mowa z odgrywa-
niem roli 

• Zdający ma ok. 30 sekund na zapoznanie się
z poleceniem. 

• Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy, 
w której zdający i egzaminujący odgrywają wskaza-
ne w poleceniu role. Role przyjmowane przez zdają-
cego odpowiadają doświadczeniom życiowym oso-
by nastoletniej lub stawiają go w sytuacjach, w ja-
kich mógłby się znaleźć w przyszłości. W trakcie 
rozmowy zdający musi odnieść się do czterech ele-
mentów wskazanych w poleceniu i rozwinąć swoją
wypowiedź w zadowalającym stopniu. Istotne jest 
również, aby zdający w sposób właściwy reagował 
na wypowiedzi egzaminującego. 

maks. 3 minuty 
(wliczając czas 
na zapoznanie się
z treścią zadania)

Zadanie 2: Opis 
ilustracji i odpo-
wiedzi na trzy py-
tania 

Zdający  
• opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym ze-

stawie. W opisie ilustracji zdający powinien określić
miejsce, osoby oraz wykonywane przez nie czynności. 

• odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminu-
jącego. Pytania są związane z tematyką ilustracji i za-
mieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminują-
cego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien 
ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wy-
powiedzi. 

maks. 4 minuty
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Zadanie 3: Wypo-
wiedź na podsta-
wie materiału sty-
mulującego 
i odpowiedzi na 
dwa pytania 

• Zdający ma ok. 1 minuty na zapoznanie się z po-
leceniem i materiałem stymulującym. 

• Zdający  
− wybiera element z materiału stymulującego, 

który – jego zdaniem – najlepiej spełnia wa-
runki wskazane w poleceniu, i uzasadnia swoją
decyzję

− wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe elementy 
− odpowiada na dwa pytania postawione przez eg-

zaminującego. Pytania są związane z tematyką
materiału stymulującego i zamieszczone są wy-
łącznie w zestawie dla egzaminującego. W swo-
ich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać
się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi. 

maks. 5 minut 
(wliczając czas 
na zapoznanie się
z treścią zadania)

Oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego dokonują członkowie 
przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego, przyznając punkty zgodnie z kryteriami oceniania 
egzaminu ustnego. Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach: 

• sprawność komunikacyjna: od 0 do 6 punktów, oceniana w każdym zadaniu osobno (mak-
symalnie 18 punktów) 

• zakres struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniany w całej wypowie-
dzi zdającego 

• poprawność struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniana w całej wy-
powiedzi zdającego 

• wymowa: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego 
• płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego. 

W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się pod uwagę stopień realizacji przez zdającego 
czterech elementów wskazanych dla każdego zadania: 
• w zadaniu 1: omówienie czterech elementów podanych w poleceniu 
• w zadaniu 2: opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania 
• w zadaniu 3: wybór elementu najlepiej spełniającego warunki wskazane w poleceniu 

i uzasadnienie wyboru, wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych elementów oraz od-
powiedzi na dwa pytania. 

Zdający powinien nie tylko odnieść się do wszystkich wskazanych elementów zadania, ale 
również rozwinąć swoją wypowiedź dotyczącą każdego elementu.  

W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się również pod uwagę następujące kwestie: 
• adekwatność wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy / zadanego pytania 
• zakres pomocy ze strony egzaminującego. 

Ocena umiejętności językowych dokonywana jest dla całej wypowiedzi zdającego, począw-
szy od rozmowy wstępnej. W ocenie zakresu i poprawności struktur leksykalno-
gramatycznych bierze się pod uwagę zróżnicowanie i poprawność użytych struktur leksykal-
no-gramatycznych oraz wpływ ewentualnych błędów językowych na komunikację. W ocenie 
wymowy i płynności wypowiedzi bierze się pod uwagę poprawność wymowy w zakresie po-
jedynczych dźwięków i/lub akcentowania i/lub intonacji oraz ogólną płynność wypowiedzi.  

Poniżej przedstawiamy szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi w części ustnej egzaminu 
maturalnego z języka obcego nowożytnego wraz z krótkim komentarzem. 
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Kryteria oceniania wypowiedzi ustnej 

Sprawność komunikacyjna 
Ocena sprawności komunikacyjnej jest dokonywana w każdym zadaniu osobno. W ocenie 
bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów z polecenia uczeń się odniósł w swojej wy-
powiedzi oraz ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu. Punkty przyznaje się
zgodnie z Tabelą A.  

Tabela A 

Do ilu elementów 
zdający się odniósł? 

Ile elementów rozwinął? 
4 3 2 1 0 

4 6 p. 5 p. 4 p. 3 p. 2 p. 
3  4 p. 3 p. 2 p. 1 p. 
2   3 p. 2 p. 1 p. 
1    1 p. 0 p. 
0     0 p. 

Od uzyskanej w ten sposób liczby punktów można następnie odjąć punkty, w zależności od 
zakresu pomocy, jakiej zdający potrzebuje ze strony egzaminującego, oraz – w przypadku za-
dania 1 – adekwatności wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy lub zadanego pytania, 
zgodnie z Tabelą B.  

Tabela B 

• zdający nie potrzebuje LUB bardzo rzadko potrzebuje pomocy ze 
strony egzaminującego 

• [dodatkowo w zad. 1]: ORAZ wypowiedzi zdającego są adekwatne 
do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi egzaminującego 

punkty wg tabeli A 

• zdający czasami  potrzebuje pomocy ze strony egzaminującego
• [dodatkowo w zad. 1]: ORAZ/LUB wypowiedzi zdającego są czę-
ściowo nieadekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowie-
dzi egzaminującego 

punkty wg tabeli A 
minus 1 
(do zera) 

• zdający potrzebuje znacznej pomocy ze strony egzaminującego 
• [dodatkowo w zad. 1]: ORAZ/LUB wypowiedzi zdającego są często 

nieadekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi eg-
zaminującego 

punkty wg tabeli A 
minus 2 
(do zera) 

Zakres struktur leksykalno-gramatycznych 

4 p. szeroki zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający swobodnie wypowiada się na 
tematy proste i złożone, formułując wypowiedź na tematy złożone rzadko stosuje słowa 
oraz struktury o wysokim stopniu pospolitości, takie jak miły, interesujący, fajny

3 p. zadowalający zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający swobodnie wypowiada się
na tematy proste i złożone, formułując wypowiedź na tematy złożone stosuje jednak głównie 
słowa oraz struktury o wysokim stopniu pospolitości, takie jak miły, interesujący, fajny

2 p. ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający dość swobodnie wypo-
wiada się na tematy proste, tematy bardziej złożone sprawiają mu kłopoty 

1 p. bardzo ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający ma kłopoty z wy-
powiadaniem się na tematy proste 

0 p. brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna; zdający nie jest w sta-
nie wypowiedzieć się nawet na tematy bardzo proste 
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Poprawność struktur leksykalno-gramatycznych 

4 p. sporadyczne błędy leksykalne i gramatyczne, niezakłócające komunikacji 
3 p. dość liczne błędy leksykalne i gramatyczne, niezakłócające komunikacji lub czasami 

zakłócające komunikację
2 p. liczne błędy leksykalne i gramatyczne, zakłócające komunikację
1 p. bardzo liczne błędy leksykalne i gramatyczne, w znacznym stopniu zakłócające komu-

nikację
0 p. brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna 

Wymowa 
W ocenie wymowy bierze się pod uwagę błędy w wymowie dźwięków i/lub akcentowaniu 
i/lub intonacji oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi. 

2 p. brak błędów w wymowie LUB błędy w wymowie nie zakłócają komunikacji 
1 p. błędy w wymowie czasami zakłócają komunikację
0 p. • błędy w wymowie często zakłócają komunikację LUB uniemożliwiają zrozumienie 

komunikatu 
• brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna 

Płynność wypowiedzi 

2 p. w wypowiedzi nie występują pauzy LUB występują pauzy, które czasem są nienatural-
ne, jednak nie zakłócają odbioru komunikatu 

1 p. pauzy w wypowiedzi występują często i są nienaturalne; zakłócają czasami odbiór ko-
munikatu 

0 p. • pauzy w wypowiedzi występują bardzo często i są nienaturalne; zakłócają odbiór 
komunikatu 

• brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna 

Zdający, którzy nie przystąpili do realizacji wszystkich zadań, mogą za zakres i poprawność
struktur leksykalno-gramatycznych oraz wymowę i płynność wypowiedzi otrzymać maksy-
malną liczbę punktów określoną w poniższej tabeli:  

LICZBA ZADAŃ, DO 
KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁ 

ZDAJĄCY 

ZAKRES STRUK-
TUR LEKS.-GRAM. 

POPRAWNOŚĆ
STRUKTUR LEKS.-

GRAM. 
WYMOWA 

PŁYNNOŚĆ  
WYPOWIEDZI 

2 zadania maks. 2 punkty maks. 2 punkty maks. 2 punkty maks. 2 punkty
1 zadanie maks. 1 punkt maks. 1 punkt maks. 1 punkt maks. 1 punkt 
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Część pisemna 

Rozumienie ze słuchu 

Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu 
stanowią teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD. 

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 
ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI określony w standardach wyma-

gań egzaminacyjnych II.1.a–g 
określony w standardach wyma-
gań egzaminacyjnych II.1.a–g 

RODZAJE I TEMATYKA 
TEKSTÓW 

różne rodzaje tekstów, np. ko-
munikaty, instrukcje, rozmowy, 
wywiady, teksty narracyjne; 
tematyka określona w standar-
dach wymagań egzaminacyj-
nych I.1.a–o, I.3. 

różne rodzaje tekstów, np. ko-
munikaty, rozmowy, wywiady, 
dyskusje, debaty, relacje, słu-
chowiska, teksty narracyjne; 
tematyka określona w standar-
dach wymagań egzaminacyj-
nych I.1.a–o, I.3.

ŹRÓDŁA TEKSTÓW teksty autentyczne lub adapto-
wane; czytane przez rodzimych 
użytkowników języka 

teksty autentyczne lub 
w minimalnym stopniu adapto-
wane; czytane przez rodzimych 
użytkowników języka

CZAS TRWANIA ok. 20 minut ok. 25 minut 
całe nagranie z dwukrotnie odczytanymi tekstami, poleceniami i przerwami 

na wykonanie zadań
TYPY ZADAŃ zadania zamknięte: wybór wielokrotny, dobieranie, prawda/fałsz 
PUNKTACJA za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt 
LICZBA ZADAŃ 3–4 3–4 
UDZIAŁ W WYNIKU SU-
MARYCZNYM 30% 30% 

Rozumienie tekstów pisanych 

Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych 
oparte są na tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.  

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 
ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI określony w standardach wyma-

gań egzaminacyjnych II.2.a–h
określony w standardach wyma-
gań egzaminacyjnych II.2.a–j 

RODZAJE I TEMATYKA 
TEKSTÓW 

różne rodzaje tekstów, np. in-
formacyjne, publicystyczne, li-
terackie; tematyka określona w 
standardach wymagań egzami-
nacyjnych I.1.a–o, I.3. 

różne rodzaje tekstów, np. in-
formacyjne, publicystyczne, li-
terackie; tematyka określona 
w standardach wymagań egza-
minacyjnych I.1.a–o, I.3. 

ŹRÓDŁA TEKSTÓW teksty autentyczne lub adapto-
wane 

teksty autentyczne lub 
w minimalnym stopniu adapto-
wane 

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ TEK-
STÓW 

ok. 1,5 strony A4 ok. 2 stron A4 

TYPY ZADAŃ zadania zamknięte: wybór wielokrotny, dobieranie, prawda/fałsz 
PUNKTACJA za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt 
LICZBA ZADAŃ 3–4 3–4 
UDZIAŁ W WYNIKU SU-
MARYCZNYM 40% 18% 
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Wypowiedź pisemna 

Zadanie polega na napisaniu tekstu zgodnie ze wskazówkami w poleceniu dotyczącymi treści 
oraz formy. 

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 
ZAKRES WIADOMOŚCI I 
UMIEJĘTNOŚCI

określony w standardach wy-
magań egzaminacyjnych I.2.b, 
I.3., III.2.a–f, IV.2.a–c, V.2. 

określony w standardach wy-
magań egzaminacyjnych I.2.b, 
I.3., III.2.a–f, IV.2.a–c, V.2.a–b 

LICZBA WYPOWIEDZI 2 1 
FORMY WYPOWIEDZI • krótki tekst użytkowy 

(KTU), np. pocztówka, ogło-
szenie, zaproszenie, wiado-
mość (np. e-mail) 

• dłuższy tekst użytkowy 
(DTU): list prywatny, prosty 
list formalny 

rozprawka, recenzja, opowia-
danie, opis 

DŁUGOŚĆ WYPOWIEDZI KTU: bez określonego limitu 
słów 
DTU: 120–150 słów 

200–250 słów 

PUNKTACJA punkty przyznają egzaminatorzy 
zgodnie z kryteriami oceniania 
wypowiedzi pisemnych: 

KTU 
• treść: od 0 do 4 punktów  
• poprawność językowa: 0 lub 

1 punkt  

DTU 
• treść: od 0 do 4 punktów  
• forma: od 0 do 2 punktów 
• bogactwo językowe: od 0 

do 2 punktów  
• poprawność językowa: od 0 

do 2 punktów 

Szczegółowe kryteria oceniania 
KTU i DTU wraz z krótkim 
komentarzem są przedstawione 
na stronach 10–11.

punkty przyznają egzaminato-
rzy zgodnie z kryteriami oce-
niania wypowiedzi pisemnych: 
• treść: od 0 do 5 punktów  
• kompozycja: od 0 do 4 punk-

tów 
• bogactwo językowe: od 0 

do 5 punktów 
• poprawność językowa: od 0 

do 4 punktów  

Szczegółowe kryteria oceniania 
wypowiedzi pisemnej wraz z 
krótkim komentarzem są przed-
stawione na stronach 11–16. 

UDZIAŁ W WYNIKU SU-
MARYCZNYM 30% 36% 

Rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych (wyłącznie w arkuszu 
na poziomie rozszerzonym) 

Zadania sprawdzające znajomość struktur leksykalno-gramatycznych oparte są na krótkich 
tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. 
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ROZPOZNAWANIE STRUKTUR 
LEKSYKALNO-

GRAMATYCZNYCH 

STOSOWANIE STRUKTUR LEK-
SYKALNO-GRAMATYCZNYCH 

ZAKRES WIADOMOŚCI określony w standardach wyma-
gań egzaminacyjnych I.1.a–o, 
I.3. 

określony w standardach wyma-
gań egzaminacyjnych I.1.a–o, 
I.3., V.2.a–b 

ZAKRES ŚRODKÓW 
GRAMATYCZNYCH 

określony w częściach poświęconych poszczególnym językom  

RODZAJE I TEMATYKA 
TEKSTÓW

różne rodzaje tekstów, np. informacyjne, literackie, publicystyczne, 
popularnonaukowe; tematyka określona w standardach wymagań
egzaminacyjnych I.1.a–o, I.3. 

ŹRÓDŁA TEKSTÓW teksty autentyczne lub w minimalnym stopniu adaptowane 
TYPY ZADAŃ zadania zamknięte: wybór wie-

lokrotny, dobieranie 
zadania otwarte: zadanie z lu-
kami, parafraza zdań, słowo-
twórstwo, tłumaczenie fragmen-
tów zdań na język obcy, układa-
nie fragmentów zdań z podanych 
elementów leksykalnych 

PUNKTACJA za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 0,5 punktu 
LICZBA ZADAŃ 1–2 1–3 
UDZIAŁ W WYNIKU 
SUMARYCZNYM 6% 10% 

Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym 

Krótki tekst użytkowy 

Treść
Przyznaje się 1 punkt za każdą informację. 

1 p. informacja zgodna z poleceniem 
0 p. brak informacji LUB błędy językowe uniemożliwiają zrozumienie informacji 

Poprawność językowa 
W ocenie poprawności bierze się pod uwagę poprawność językową (leksykalno-gramatyczną) 
i ortograficzną. Nie bierze się pod uwagę błędów stylistycznych i interpunkcyjnych. 

1 p. błędy stanowiące nie więcej niż 25% liczby wszystkich wyrazów w wypowiedzi 
0 p. błędy stanowiące więcej niż 25% wszystkich wyrazów w wypowiedzi 

Punkt za poprawność przyznaje się, jeśli wypowiedzi przyznano minimum 3 punkty za treść. 

Dłuższy tekst użytkowy 

Treść
Przyznaje się 1 punkt za każdą informację. 

1 p. informacja zawiera wszystkie elementy określone w poleceniu 
0,5 p. informacja zawiera część elementów określonych w poleceniu 
0 p. brak informacji LUB błędy językowe uniemożliwiają jej zrozumienie 
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Forma 

2 p. • wypowiedź zgodna z wymaganą formą
• układ tekstu spójny, logiczny 
• objętość pracy może przekroczyć podane granice do ± 10% 

1 p. • wypowiedź częściowo zgodna z wymaganą formą
• układ tekstu częściowo spójny, logiczny,  
• objętość pracy może przekroczyć podane granice do ± 15% 

0 p. • układ tekstu niespójny, chaotyczny 
• objętość pracy przekracza podane granice ponad ± 15%, 
• praca jest niezgodna z wymaganą formą lub zawiera więcej niż 200 słów (niezależ-

nie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów) 

Bogactwo językowe 

2 p. • zróżnicowane struktury gramatyczne 
• urozmaicone słownictwo i frazeologia 

1 p. • mało zróżnicowane struktury gramatyczne 
• mało urozmaicone słownictwo i frazeologia 

0 p. • niezróżnicowane struktury gramatyczne 
• bardzo ubogie słownictwo i frazeologia 
• praca liczy mniej niż 60 słów (niezależnie od stopnia realizacji pozostałych kryte-

riów) 
• zdający uzyskał mniej niż 2 punkty za treść (niezależnie od stopnia realizacji pozo-

stałych kryteriów) 

Poprawność językowa 
W ocenie poprawności bierze się pod uwagę poprawność językową (leksykalno-gramatyczną) 
i ortograficzną. Nie bierze się pod uwagę błędów stylistycznych i interpunkcyjnych. 

2 p. błędy stanowiące od 0 do 15% liczby wszystkich wyrazów w wypowiedzi 
1 p. błędy stanowiące powyżej 15%, jednak nie więcej niż 25% liczby wszystkich wyrazów 

w wypowiedzi 
0 p. • błędy stanowiące powyżej 25% liczby wszystkich wyrazów w wypowiedzi 

• praca liczy mniej niż 60 słów (niezależnie od stopnia realizacji pozostałych kryte-
riów) 

• zdający uzyskał mniej niż 2 punkty za treść (niezależnie od stopnia realizacji pozo-
stałych kryteriów) 

Wypowiedź pisemna na poziomie rozszerzonym 

Uwagi ogólne 
• W kryterium kompozycji, bogactwa językowego i poprawności językowej wyodrębnione 

zostały kryteria główne i drugorzędne (podane w tabelach poniżej kursywą). Kryteria 
główne mają dwukrotnie większą wagę niż kryteria drugorzędne.  

• Jeśli praca liczy mniej niż 100 słów, przyznaje się 0 punktów w kryterium bogactwa języ-
kowego i kryterium poprawności językowej. 

• Jeżeli praca liczy powyżej 300 słów, przyznaje się 0 punktów w kryterium kompozycji 
(niezależnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów). 

• Fragmenty podane w języku obcym w poleceniu (np. początek lub zakończenie opowia-
dania) nie są wliczane do ogólnej liczby słów w pracy zdającego. 
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Poniżej przedstawiamy tabele ze szczegółowymi kryteriami oceniania poszczególnych typów 
wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym. 

ROZPRAWKA 
Kryterium oceny A B C 

 zdający: zdający: zdający: zdający: 

P
O

Z
I

O
M

 M
E

R
Y

T
O

R
Y

C
Z

N
Y

 I. TREŚĆ  
rozumie wybrany temat 

dostosowuje treść do for-
my wypowiedzi: 
– formułuje tezę

– omawia temat 

– podsumowuje temat 

zna realia danego obszaru 
językowego (kryterium to
wprowadzamy, jeżeli temat 
wymaga ich znajomości)

1. formułuje wypowiedź
zgodną z tematem 

2. prawidłowo formułuje tezę/ 
antytezę adekwatną do te-
matu 

3. omawia temat, trafnie do-
bierając argumenty za 
i przeciw 

4. podsumowuje temat 

5. poprawnie posługuje się
wiedzą dotyczącą realiów 
danego obszaru językowego

1. formułuje wypowiedź czę-
ściowo zgodną z tematem 

2. formułuje tezę/antytezę
pozostającą w związku 
z tematem 

3. omawia temat, częściowo 
trafnie dobierając argu-
menty za i/lub przeciw 

4. podejmuje próbę podsu-
mowania tematu 

5. na ogół poprawnie posłu-
guje się wiedzą dotyczącą
realiów danego obszaru 
językowego 

1.formułuje wypowiedź
znacznie odbiegającą od 
tematu 

2. nieudolnie formułuje tezę/ 
antytezę lub nie formułuje 
jej  

3. omawia temat, często nie-
trafnie dobierając lub pomi-
jając argumenty za 
i/lub przeciw 

4. podsumowanie nie wynika 
z tekstu rozprawki lub nie 
podsumowuje tematu 

5. popełnia dość liczne błędy 
logiczne i/lub rzeczowe do-
tyczące realiów danego ob-
szaru językowego 

 PUNKTACJA 5 pkt 5 4 – 3 – 2 1 – 0 

P
O

Z
IO

M
 K

O
M

P
O

Z
Y

C
J

I 

II. KOMPOZYCJA 
tworzy spójny tekst 

uwzględnia wszystkie czę-
ści pracy (wstęp, rozwi-
nięcie, zakończenie), 
zachowuje proporcje 
między częściami pracy 

graficznie wyodrębnia 
główne części pracy  

zachowuje określoną
w zadaniu objętość pracy

1. tworzy wypowiedź w pełni 
spójną, harmonijną, podpo-
rządkowaną wyraźnej myśli 
przewodniej 

2. uwzględnia wszystkie czę-
ści pracy (wstęp, rozwinię-
cie, zakończenie), zachowu-
jąc właściwe proporcje mię-
dzy nimi 

3. wykazuje pełną konsekwen-
cję w układzie graficznym 
pracy 

4. zachowuje objętość pracy 
w granicach określonych 
w poleceniu

1. tworzy wypowiedź czę-
ściowo spójną, harmonij-
ną, zachowuje pewną lo-
gikę w tekście 

2. pomija wstęp 
lub zakończenie 
lub realizuje je fragmenta-
rycznie zachowując w mia-
rę właściwe proporcje mię-
dzy częściami pracy 

3. wyodrębnia graficznie 
niektóre części pracy 

4. przekracza podane grani-
ce objętości pracy do 10%

1. tworzy wypowiedź
w dużym stopniu niespójną, 
niekonsekwentną

2. pomija dwie części pracy 
lub realizuje je fragmenta-
rycznie, nie zachowuje wła-
ściwych proporcji między 
częściami pracy 

3. nie wyodrębnia graficznie 
głównych części pracy 

4. przekracza podane granice 
objętości pracy o ponad 
± 10%

 PUNKTACJA 4 pkt 4 3 – 2 1 - 0 

P
O

Z
I
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M
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A
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O
Ś

C
I

 J
Ę

Z
Y

K
A

 

III. BOGACTWO  
      JĘZYKOWE 
stosuje słownictwo 
i frazeologię zgodnie 
z tematem i formą wypo-
wiedzi 

stosuje struktury skła-
dniowe zgodnie 
z tematem i formą wypo-
wiedzi 
dostosowuje styl do formy 
wypowiedzi 

1. stosuje urozmaicone słow-
nictwo i frazeologię
na poziomie zaawansowa-
nym 

2. stosuje urozmaicone struk-
tury składniowe na pozio-
mie zaawansowanym 

  
3. zachowuje jednorodny styl, 

adekwatny do treści i formy

1. stosuje słownictwo 
i frazeologię na poziomie 
średnio zaawansowanym, 
stosuje nieliczne powtó-
rzenia 

2. stosuje mało urozmaicone 
struktury składniowe 
na poziomie średnio za-
awansowanym 

3. zachowuje poprawny styl 
z niewielkimi uchybienia-
mi

1. stosuje słownictwo 
i frazeologię na poziomie 
podstawowym, stosuje licz-
ne powtórzenia 

2. posługuje się zakresem 
struktur składniowych 
na poziomie podstawowym, 
stosuje liczne powtórzenia 

3. posługuje się  nieporadnym 
stylem, lecz praca jest zro-
zumiała

PUNKTACJA 5 pkt 5 4 – 3 – 2 1 – 0 
IV. POPRAWNOŚĆ  
      JĘZYKOWA
stosuje zgodnie z normą
struktury morfosyntak-
tyczne, 
zasady ortografii 
i interpunkcji

błędy stanowiące 
od 0 do 5% licz-
by wszystkich 
wyrazów

błędy stanowiące 
powyżej 5%, nie 
więcej jednak 
niż 10% liczby 
wszystkich wy-
razów 

błędy stanowiące 
powyżej 10%, 
nie więcej jed-
nak niż 15% 
liczby wszyst-
kich wyrazów

błędy stanowiące 
powyżej 15%, 
nie więcej jed-
nak niż 20% 
liczby wszyst-
kich wyrazów

błędy stanowiące 
powyżej 20% 
wszystkich wy-
razów 

 PUNKTACJA 4 pkt 4 3  2 1 0 



Opis egzaminu    13

RECENZJA 
Kryterium oceny A B C 

 zdający: zdający: zdający: zdający: 
P

O
Z

IO
M

 M
E

R
Y

T
O

R
Y

C
Z

N
Y

 

I. TREŚĆ  
rozumie wybrany temat 

dostosowuje treść do formy 
wypowiedzi: 
– podaje informacje 

o recenzowanej pozycji 

– podaje informacje 
o zawartości treściowej 
recenzowanej pozycji 

– ocenia 

– poleca bądź nie, podając 
przyczyny 

zna realia danego obszaru 
językowego (kryterium to
wprowadzamy, jeżeli temat 
wymaga ich znajomości)

1. formułuje wypowiedź zgodną
z tematem 

2. podaje pełną informację
o recenzowanej pozycji 
(twórca, okoliczności powsta-
nia dzieła, okoliczności od-
bioru) 

3. podaje krótką informację
o zawartości treściowej re-
cenzowanej pozycji (np. skrót 
fabuły, prezentacja głównych 
postaci, problematyki) 

4. dokonuje pełnej, wieloaspekto-
wej oceny (np. fabuły, akcji, 
pracy reżysera, gry aktorów, 
scenografii, opracowania mu-
zycznego, sposobu ekspozycji 
obiektów na wystawie) 

5. poleca bądź odradza, wskazu-
jąc na walory/wady recenzo-
wanej pozycji 

6. poprawnie posługuje się wie-
dzą dotyczącą realiów danego 
obszaru językowego 

1. formułuje wypowiedź czę-
ściowo zgodną z tematem 

2. podaje częściową informa-
cję o recenzowanej pozycji 
lub pomija niektóre istotne 
informacje 

3. podaje zbyt szczegółową lub 
zbyt ogólną informację
o zawartości treściowej 
utworu 

4. dokonuje niepełnej oceny 
uwzględniając niektóre ele-
menty 

5. poleca bądź odradza, nie 
wskazując na walory/wady 
recenzowanej pozycji 

6. na ogół poprawnie posługu-
je się wiedzą dotyczącą re-
aliów danego obszaru języ-
kowego 

1. formułuje wypowiedź znacz-
nie odbiegającą od tematu 

2. podaje ogólnikową, mało 
konkretną informację
o recenzowanej pozycji lub 
pomija większość informacji 

3. streszcza utwór lub nie przed-
stawia zawartości treściowej 
recenzowanej pozycji 

4. dokonuje bardzo pobieżnej 
oceny lub nie dokonuje oceny 

5. nie poleca ani nie odradza re-
cenzowanej pozycji 

6. popełnia dość liczne błędy 
logiczne i/lub rzeczowe doty-
czące realiów danego obszaru 
językowego 

 PUNKTACJA 5 pkt 5 4 – 3 – 2 1 – 0 

P
O

Z
IO

M
 K

O
M

P
O

Z
Y

C
JI

 

II. KOMPOZYCJA 
tworzy spójny tekst 

uwzględnia wszystkie części 
pracy (wstęp, rozwinięcie, 
zakończenie), zachowuje 
proporcje między częściami 
pracy 
graficznie wyodrębnia głów-
ne części pracy  
zachowuje określoną
w zadaniu objętość pracy

1. tworzy wypowiedź w pełni 
spójną, harmonijną, podporząd-
kowaną wyraźnej myśli prze-
wodniej 

2. uwzględnia wszystkie części 
pracy (wstęp, rozwinięcie, za-
kończenie), zachowując wła-
ściwe proporcje między nimi 

3. wykazuje pełną konsekwencję
w układzie graficznym pracy 

4. zachowuje objętość pracy 
w granicach określonych 
w poleceniu

1. tworzy wypowiedź częścio-
wo spójną, harmonijną, za-
chowuje pewną logikę w 
tekście 

2. pomija wstęp lub zakończenie 
lub realizuje je fragmentarycznie 
zachowując w miarę właściwe 
proporcje między częściami 
pracy 

3. wyodrębnia graficznie nie-
które części pracy 

4. przekracza podane granice 
objętości pracy do 10%

1. tworzy wypowiedź w dużym 
stopniu niespójną, niekonse-
kwentną

2. pomija dwie części pracy lub 
realizuje je fragmentarycznie, 
nie zachowuje właściwych 
proporcji między częściami 
pracy 

3. nie wyodrębnia graficznie 
głównych części pracy 

4. przekracza podane granice 
objętości pracy o ponad 
± 10%

 PUNKTACJA 4 pkt 4 3 – 2 1 – 0 

P
O

Z
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A
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O
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I 
JĘ

Z
Y

K
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III. BOGACTWO  
      JĘZYKOWE 
stosuje słownictwo 
i frazeologię zgodnie 
z tematem i formą wypo-
wiedzi 

stosuje struktury składnio-
we zgodnie z tematem i 
formą wypowiedzi 

dostosowuje styl do formy 
wypowiedzi 

1. stosuje urozmaicone słownictwo i 
frazeologię na poziomie zaawan-
sowanym, uwzględniając specja-
listyczne słownictwo z danej 
dziedziny sztuki 

2. stosuje urozmaicone struktury 
składniowe na poziomie za-
awansowanym 

3. zachowuje jednorodny styl, 
adekwatny do treści i formy

1. stosuje słownictwo 
i frazeologię na poziomie 
średnio zaawansowanym, 
stosuje nieliczne powtórze-
nia 

2. stosuje mało urozmaicone 
struktury składniowe 
na poziomie średnio za-
awansowanym 

3. zachowuje poprawny styl 
z niewielkimi uchybieniami

1. stosuje słownictwo 
i frazeologię na poziomie 
podstawowym, stosuje liczne 
powtórzenia 

2. posługuje się zakresem struk-
tur składniowych na poziomie 
podstawowym, stosuje liczne 
powtórzenia 

3. posługuje się  nieporadnym 
stylem, lecz praca jest zrozu-
miała

PUNKTACJA 5 pkt 5 4 – 3 – 2 1 – 0 
IV. POPRAWNOŚĆ  
      JĘZYKOWA 
stosuje zgodnie z normą
struktury morfosyntak-
tyczne, 
zasady ortografii  
i interpunkcji

błędy stanowiące 
od 0 do 5% liczby 
wszystkich wyra-
zów

błędy stanowiące 
powyżej 5%, nie 
więcej jednak niż
10% liczby 
wszystkich wyra-
zów 

błędy stanowiące 
powyżej 10%, nie 
więcej jednak niż
15% liczby 
wszystkich wyra-
zów

błędy stanowiące 
powyżej 15%, nie 
więcej jednak niż
20% liczby 
wszystkich wyra-
zów

błędy stanowiące 
powyżej 20% 
wszystkich wyra-
zów 

 PUNKTACJA 4 pkt 4 3  2 1 0 



14     Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego 

OPOWIADANIE 
Kryterium oceny A B C 

 zdający: zdający: zdający: zdający: 

P
O

Z
I

O
M

 M
E

R
Y

T
O

R
Y

C
Z

N
Y

 

I. TREŚĆ  
rozumie wybrany temat 

dostosowuje treść
do formy: 
– określa tło akcji 

– odtwarza wydarzenia 
prowadzące do wydarze-
nia głównego 

– przedstawia wydarzenie 
główne 

– opisuje reakcje ludzi, 
przedstawia wnioski 
i konsekwencje wydarze-
nia 

zna realia danego obszaru 
językowego (kryterium to
wprowadzamy, jeżeli temat 
wymaga ich znajomości)

1. formułuje wypowiedź zgodną
z tematem 

2. określa czas, miejsce wyda-
rzeń i bohaterów 

3. logicznie odtwarza wydarze-
nia prowadzące do wydarze-
nia głównego 

4. szczegółowo przedstawia wy-
darzenie główne 

5. przekonująco opisuje reakcje 
ludzi, lub/i przedstawia wnio-
ski i konsekwencje wydarze-
nia 

6. poprawnie posługuje się wie-
dzą dotyczącą realiów danego 
obszaru językowego 

1. formułuje wypowiedź czę-
ściowo zgodną z tematem 

2. określa tylko dwa z trzech 
elementów (czas, miejsce 
wydarzeń, bohaterów) 

3. nie zawsze logicznie odtwa-
rza wydarzenia prowadzące 
do wydarzenia głównego 

4. niezbyt szczegółowo przed- 
stawia wydarzenie główne 

5. nie w pełni przekonująco 
opisuje reakcje ludzi, 
lub/i przedstawia wnioski 
i konsekwencje wydarzenia 

6. na ogół poprawnie posługu-
je się wiedzą dotyczącą re-
aliów danego obszaru języ-
kowego 

1. formułuje wypowiedź znacz-
nie odbiegającą od tematu 

2. określa tylko jeden z trzech 
elementów (czas, miejsce 
wydarzeń, bohaterów) 
lub nie określa ich 

3. przedstawia wydarzenia nie 
tworzące logicznego ciągu, 

4. nie przedstawia wydarzenia 
głównego 

5. nie opisuje reakcji ludzi, 
lub/i nie przedstawia wniosków 
i konsekwencji wydarzeń

6. popełnia dość liczne błędy 
logiczne i/lub rzeczowe doty-
czące realiów danego obszaru 
językowego 

 PUNKTACJA 5 pkt 5 4 – 3 – 2 1 – 0 

P
O

Z
IO

M
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O
M

P
O

Z
Y

C
J

I 

II. KOMPOZYCJA 
tworzy spójny tekst 

uwzględnia wszystkie części 
pracy (wstęp, rozwinięcie, 
zakończenie),zachowuje 
proporcje między częściami 
pracy 

graficznie wyodrębnia głów-
ne części pracy 
zachowuje określoną
w zadaniu objętość pracy

1. tworzy wypowiedź w pełni 
spójną, harmonijną, podpo-
rządkowaną wyraźnej myśli 
przewodniej 

2. uwzględnia wszystkie części 
pracy (wstęp, rozwinięcie, za-
kończenie), zachowując wła-
ściwe proporcje między nimi 

3. wykazuje pełną konsekwencję
w układzie graficznym pracy 

4. zachowuje objętość pracy 
w granicach określonych 
w poleceniu

1. tworzy wypowiedź częścio-
wo spójną, harmonijną, za-
chowuje pewną logikę w 
tekście 

2. pomija wstęp lub zakończe-
nie lub realizuje je fragmen-
tarycznie zachowując w 
miarę właściwe proporcje 
między częściami pracy 

3. wyodrębnia graficznie nie-
które części pracy 

4. przekracza podane granice 
objętości pracy do 10%

1. tworzy wypowiedź w dużym 
stopniu niespójną, niekonse-
kwentną

2. pomija dwie części pracy 
lub realizuje je fragmenta-
rycznie, nie zachowuje wła-
ściwych proporcji między 
częściami pracy 

3. nie wyodrębnia graficznie 
głównych części pracy 

4. przekracza podane granice 
objętości pracy o ponad 
± 10%

 PUNKTACJA 4 pkt 4 3 – 2 1 – 0 

P
O

Z
I

O
M
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A
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O
Ś
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I

 J
Ę

Z
Y

K
A

 

III. BOGACTWO  
      JĘZYKOWE 
stosuje słownictwo 
i frazeologię zgodnie 
z tematem i formą wypo-
wiedzi 

stosuje struktury składnio-
we zgodnie z tematem i 
formą wypowiedzi 

dostosowuje styl do formy 
wypowiedzi 

1. stosuje urozmaicone słownic-
two i frazeologię na poziomie 
zaawansowanym 

2. stosuje urozmaicone struktury 
składniowe na poziomie za-
awansowanym 

3. zachowuje jednorodny styl, 
adekwatny do treści i formy

1. stosuje słownictwo 
i frazeologię na poziomie 
średnio zaawansowanym, 
stosuje nieliczne powtórze-
nia 

2. stosuje mało urozmaicone 
struktury składniowe na po-
ziomie średnio zaawanso-
wanym 

3. zachowuje poprawny styl 
z niewielkimi uchybieniami 

1. stosuje słownictwo 
i frazeologię na poziomie 
podstawowym, stosuje liczne 
powtórzenia 

2. posługuje się zakresem struk-
tur składniowych na poziomie 
podstawowym, stosuje liczne 
powtórzenia 

3. posługuje się  nieporadnym 
stylem, lecz praca jest zrozu-
miała 

PUNKTACJA 5 pkt 5 4 – 3 – 2 1 – 0 
IV. POPRAWNOŚĆ  
      JĘZYKOWA 
stosuje zgodnie z normą
struktury morfosyntak-
tyczne,  
zasady ortografii  
i interpunkcji

błędy stanowiące 
od 0 do 5% liczby 
wszystkich wyra-
zów

błędy stanowiące 
powyżej 5%, nie 
więcej jednak niż
10% liczby 
wszystkich wyra-
zów 

błędy stanowiące 
powyżej 10%, nie 
więcej jednak niż
15% liczby 
wszystkich wyra-
zów

błędy stanowiące 
powyżej 15%, nie 
więcej jednak niż
20% liczby 
wszystkich wyra-
zów

błędy stanowiące 
powyżej 20% 
wszystkich wyra-
zów 

 PUNKTACJA 4 pkt 4 3 2 1 0 
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OPIS 
 Kryterium oceny A B C 
 zdający: zdający: zdający: zdający: 

P
O

Z
I

O
M

 M
E

R
Y

T
O

R
Y

C
Z

N
Y

 I. TREŚĆ  
rozumie wybrany temat 

dostosowuje treść
do formy: 
– przedstawia informacje 

na temat opisywanej oso-
by/ miejsca, zdarzenia 

– opisując zachowuje lo-
giczny porządek, np. za-
sadę od ogółu do szczegó-
łu 

– przedstawia swoje opinie 
na temat opisywanej oso-
by/ miejsca / zdarzenia 

zna realia danego obszaru 
językowego (kryterium to  
wprowadzamy, jeżeli temat  
wymaga ich znajomości).

1. formułuje wypowiedź zgodną
z tematem 

2. przedstawia istotne informa-
cje na temat opisywanej oso-
by / miejsca / zdarzenia 

3. opisuje, zachowując logiczny 
porządek, np. od ogółu do 
szczegółu 

4. przedstawia swoje opinie 
i uzasadnia je 

5. poprawnie posługuje się wie-
dzą dotyczącą realiów dane-
go obszaru językowego 

1. formułuje wypowiedź czę-
ściowo zgodną z tematem 

2. przedstawia ogólne informa-
cje na temat opisywanej oso-
by / miejsca / zdarzenia 

3. opisuje, zachowując 
w przeważającej części pracy 
logiczny porządek, np. od 
ogółu do szczegółu 

4. przedstawia swoje opinie, 
częściowo uzasadnia je 

5. na ogół poprawnie posługuje 
się wiedzą dotyczącą realiów 
danego obszaru językowego 

1. formułuje wypowiedź znacz-
nie odbiegającą od tematu 

2. przedstawia zbyt mało infor-
macji na temat opisywanej 
osoby / miejsca / zdarzenia 

3. opisuje najczęściej 
nie zachowując logicznego 
porządku 

4. przedstawia swoje opinie 
lecz nie uzasadnia ich lub nie 
przedstawia swoich opinii 

5. popełnia dość liczne błędy 
logiczne i/lub rzeczowe doty-
czące realiów danego obszaru 
językowego 

 PUNKTACJA 5 pkt 5 4 – 3 – 2 1 – 0 

P
O

Z
IO

M
 K

O
M

P
O

Z
Y

C
J

I 

II. KOMPOZYCJA 
tworzy spójny tekst 

uwzględnia wszystkie części 
pracy (wstęp, rozwinięcie, 
zakończenie), zachowuje 
proporcje między częściami 
pracy 

graficznie wyodrębnia głów-
ne części pracy 
zachowuje określoną
w zadaniu objętość pracy

1. tworzy wypowiedź w pełni 
spójną, harmonijną, podpo-
rządkowaną wyraźnej myśli 
przewodniej 

2. uwzględnia wszystkie części 
pracy (wstęp, rozwinięcie, 
zakończenie) zachowując 
właściwe proporcje między 
nimi 

3. wykazuje pełną konsekwencję
w układzie graficznym pracy, 

4. zachowuje objętość pracy 
w granicach określonych 
w poleceniu

1. tworzy wypowiedź częścio-
wo spójną, harmonijną, za-
chowuje pewną logikę w tek-
ście 

2. pomija wstęp lub zakończenie 
lub realizuje je fragmentarycz-
nie, zachowując w miarę wła-
ściwe proporcje między czę-
ściami pracy 

3. wyodrębnia graficznie nie-
które części pracy, 

4. przekracza podane granice 
objętości pracy do 10%

1. tworzy wypowiedź w dużym 
stopniu niespójną, niekonse-
kwentną

2. pomija dwie części pracy 
lub realizuje je fragmenta-
rycznie, nie zachowuje wła-
ściwych proporcji między 
częściami pracy 

3. nie wyodrębnia graficznie 
głównych części pracy, 

4. przekracza podane granice 
objętości pracy o ponad 
± 10%

 PUNKTACJA 4 pkt 4 3 – 2 1 – 0 
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III. BOGACTWO  
      JĘZYKOWE 
stosuje słownictwo 
i frazeologię zgodnie 
z tematem i formą wypo-
wiedzi 

stosuje struktury składnio-
we zgodnie z tematem i 
formą wypowiedzi 

dostosowuje styl do formy 
wypowiedzi 

1. stosuje urozmaicone słownic-
two i frazeologię na poziomie 
zaawansowanym, 
(np. przymiotniki, przyimki, 
przysłówki miejsca, czasow-
niki dynamiczne) 

2. stosuje urozmaicone struktury 
składniowe na poziomie za-
awansowanym 

3. zachowuje jednorodny styl, 
adekwatny do treści i formy

1. stosuje słownictwo 
i frazeologię na poziomie 
średnio zaawansowanym, 
stosuje nieliczne powtórzenia 

2. stosuje mało urozmaicone 
struktury składniowe 
na poziomie średnio zaawan-
sowanym 

3. zachowuje poprawny styl 
z niewielkimi uchybieniami

1. stosuje słownictwo 
i frazeologię na poziomie 
podstawowym, stosuje liczne 
powtórzenia 

2. posługuje się zakresem struk-
tur składniowych na pozio-
mie podstawowym, stosuje 
liczne powtórzenia 

3. posługuje się nieporadnym 
stylem, lecz praca jest zrozu-
miała

PUNKTACJA 5 pkt 5 4 – 3 – 2 1 – 0 
IV. POPRAWNOŚĆ  
      JĘZYKOWA 
stosuje zgodnie z normą
struktury morfosyntak-
tyczne,  
zasady ortografii  
i interpunkcji

błędy stanowiące 
od 0 do 5% liczby 
wszystkich wyra-
zów

błędy stanowiące 
powyżej 5%, nie 
więcej jednak niż
10% liczby 
wszystkich wyra-
zów 

błędy stanowiące 
powyżej 10%, nie 
więcej jednak niż
15% liczby 
wszystkich wyra-
zów

błędy stanowiące 
powyżej 15%, nie 
więcej jednak niż
20% liczby 
wszystkich wyra-
zów

błędy stanowiące 
powyżej 20% 
wszystkich wyra-
zów 

 PUNKTACJA 4 pkt 4 3  2 1 0 



16     Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego 

Uwagi dodatkowe dotyczące wypowiedzi pisemnych na poziomie podstawowym i rozszerzo-
nym 

• Praca nieczytelna lub całkowicie niezgodna z poleceniem/tematem lub niekomunikatywna 
dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie) nie podlega ocenie. 

• Praca odtworzona z podręcznika lub innego źródła nie jest uznawana za wypowiedź sfor-
mułowaną przez zdającego i nie podlega ocenie. 

• Fragmenty pracy nienawiązujące do polecenia, a jednocześnie zaburzające spójność i lo-
gikę tekstu (np. fragmenty na zupełnie inny temat wyuczone na pamięć lub przepisane 
przez zdającego) są zakreślane i nie są liczone do liczby słów, poprawności językowej 
oraz bogactwa językowego. 

• W ocenie poprawności językowej w wypowiedziach uczniów ze stwierdzoną dysleksją nie 
bierze się pod uwagę błędów ortograficznych. 


