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JĘZYK FRANCUSKI 

Struktury gramatyczne 

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 

RZECZOWNIK 

Rzeczowniki o tej samej formie w obu 
liczbach, np. un Français/des Français

Rzeczowniki o tej samej formie w obu 
liczbach, np. un Français/des Français

Liczba mnoga z końcówką -s, -aux, -eaux,  
-eux,  

np. des élèves, des journaux, des cadeaux, 
des feux  

Forma nieregularna, np. des yeux

Liczba mnoga z końcówką -s, -aux, -eaux,  
-eux, 

np. des élèves, des journaux, des cadeaux, 
des feux  

Forma nieregularna, np. des yeux
Liczba mnoga z końcówką -als, -ails, -oux,  
-eus, 

np. des festivals, des rails, des genoux,  
des pneus 

Liczba mnoga rzeczowników pochodzenia 
obcego, np. des sandwichs
Liczba mnoga nazwisk, np. les Thibault

Rzeczowniki o jednej liczbie,  
np. un pantalon, des gens

Rzeczowniki o jednej liczbie,  
np. un pantalon, des gens

Zmiana znaczenia rzeczownika wraz 
ze zmianą liczby,  

np. une lunette - des lunettes 
Rzeczowniki posiadające dwie formy liczby 
mnogiej, np. les cieux, les ciels

Liczba mnoga niektórych rzeczowników 
złożonych, np. des wagons-restaurants

Liczba mnoga niektórych rzeczowników 
złożonych, np. des wagons-restaurants
Liczba mnoga rzeczowników złożonych,  

np. des timbres-poste, des laissez-passer 
Liczba mnoga rzeczowników złożonych  
z przymiotnikiem « grand », « demi »,  

np. des demi-litres
Rzeczowniki o tej samej formie w obu 
rodzajach, np. un élève/une élève

Rzeczowniki o tej samej formie w obu 
rodzajach, np. un élève/une élève

Rodzaj żeński z końcówką -e, -trice, -euse,
-ve, -elle, podwajanie spółgłoski, np. -enne,
pojawienie się akcentu, np. -ère, 

np. une amie, une directrice, une 
chanteuse, une veuve, Gabrielle, une 
chienne,  une boulangère

Rodzaj żeński z końcówką -e, -trice, -euse, 
-ve, -elle, podwajanie spółgłoski, np. -enne, 
pojawienie się akcentu, np. -ère,  

np. une amie, une directrice, une 
chanteuse, une veuve, Gabrielle, une 
chienne,  une boulangère

Formy nieregularne rodzaju żeńskiego, 
np. un héros/une héroïne 

Rodzaj nazw własnych,  
np. la Seine, le Nil 

Peryfrazy w nazwach zawodów,  
np. une femme écrivain
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Rzeczowniki o różnych formach dla obu 
rodzajów, np. le père/la mère

Rzeczowniki o różnych formach dla obu 
rodzajów, np. le père/la mère  
Rodzaj nazw zwierząt, np. un coq/une poule

Rzeczowniki o jednym rodzaju,  
np. un médecin, une vedette

Rzeczowniki o jednym rodzaju,  
np. un médecin, une vedette

Rodzaj rzeczownika a jego znaczenie,  
np. la Tour Eiffel, le tour du monde 

Rzeczowniki o dwóch rodzajach,  
np. les vieilles gens, des gens hospitaliers

RODZAJNIK 

Rodzajnik nieokreślony jako wyznacznik 
nieokreśloności, np. Il attend un ami.
Rodzajnik nieokreślony w liczbie 
pojedynczej jako wyznacznik ilości,  

np. Nous avons un exemplaire. 
Zamiana rodzajnika nieokreślonego na « de » 
przed rzeczownikiem w liczbie mnogiej 
poprzedzonym przymiotnikiem,  

np. J’ai mangé de bonnes pommes. 

Rodzajnik nieokreślony jako wyznacznik 
nieokreśloności, np. Il attend un ami.
Rodzajnik nieokreślony w liczbie 
pojedynczej jako wyznacznik ilości,  

np. Nous avons un exemplaire. 
Zamiana rodzajnika nieokreślonego na « de » 
przed rzeczownikiem w liczbie mnogiej 
poprzedzonym przymiotnikiem,  

np. J’ai mangé de bonnes pommes. 
Rodzajnik nieokreślony dla wyrażenia 
wartości ogólnych,  

np. Un médecin doit être responsable. 
Rodzajnik nieokreślony przed niektórymi 
rzeczownikami w liczbie mnogiej 
poprzedzonymi przymiotnikiem, 

np. Dans la salle il y avait des jeunes gens. 
Rodzajnik nieokreślony przed nazwami dzieł, 

np. C’est un Picasso. 
Rodzajnik określony jako wyznacznik 
określoności,  

np. Je te laisse les clés de la maison.
Rodzajnik określony jako wyznacznik 
wartości globalnych,  

np. L’argent ne fait pas le bonheur. 
Rodzajnik określony jako wyznacznik 
posiadania, np. Il a les yeux bleus. 
Rodzajnik określony jako wyznacznik 
całości,  

np. J’ai payé ces fruits 50 centimes le kilo. 
Rodzajnik określony jako wyznacznik 
powtarzania, np. Il travaille le lundi. 
Rodzajnik określony przed nazwami 
własnymi,  

np. J’ai visité la France et la Provence. 
Rodzajnik określony w datach,  

np. J’arrive le 3 mai.

Rodzajnik określony jako wyznacznik 
określoności,  

np. Je te laisse les clés de la maison.
Rodzajnik określony jako wyznacznik 
wartości globalnych,  

np. L’argent ne fait pas le bonheur. 
Rodzajnik określony jako wyznacznik 
posiadania, np. Il a les yeux bleus. 
Rodzajnik określony jako wyznacznik 
całości,  

np. J’ai payé ces fruits 50 centimes le kilo. 
Rodzajnik określony jako wyznacznik 
powtarzania, np. Il travaille le lundi. 
Rodzajnik określony przed nazwami 
własnymi,  

np. J’ai visité la France et la Provence. 
Rodzajnik określony w datach,  

np. J’arrive le 3 mai.
Rodzajnik określony dla wskazywania,  

np. Passe-moi la bouteille. 
Rodzajnik określony dla wyrażenia wartości 
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dzierżawczej, np. Il m’a serré la main. 
Rodzajnik określony przed nazwiskami,  

np. J’ai vu les Martin.
Rodzajnik określony przed rzeczownikami 
niepowtarzalnymi, np. On voit la lune. 
Rodzajnik określony dla nominalizacji,  

np. Il faut peser le pour et le contre. 
Rodzajnik określony przed nazwami 
niektórych miast,  

np. On passe par La Rochelle. 
 Rodzajnik nieokreślony i określony przed 

nazwami części ciała,  
np. Elle a un petit nez. Il a les jambes qui 
tremblent.

Formy ściągnięte rodzajnika określonego 
z przyimkami « à » i « de »,  

np. Ils vont au cinéma.  Il revient du bureau. 

Formy ściągnięte rodzajnika określonego  
z przyimkami « à » i « de »,  

np. Ils vont au cinéma.  Il revient du bureau. 
Formy ściągnięte rodzajnika określonego  
z przyimkami « à » i « de » po niektórych 
wyrażeniach ilościowych, 

np. La plupart des élèves parlent français.
Rodzajnik cząstkowy jako wykładnik jakiejś
części, np. Elle prend du pain.
Rodzajnik cząstkowy z rzeczownikami 
abstrakcyjnymi,  np. Tu as de la chance.
Rodzajnik cząstkowy z rzeczownikami 
niepoliczalnymi, np. Il y a de la neige. 
Rodzajnik cząstkowy z czasownikiem 
« faire » dla określenia czynności,  

np. Tu fais du tennis ?

Rodzajnik cząstkowy jako wykładnik jakiejś
części, np. Elle prend du pain.
Rodzajnik cząstkowy z rzeczownikami 
abstrakcyjnymi,  np. Tu as de la chance.
Rodzajnik cząstkowy z rzeczownikami 
niepoliczalnymi, np. Il y a de la neige. 
Rodzajnik cząstkowy z czasownikiem 
« faire » dla określenia czynności,  

np. Tu fais du tennis ? 
Rodzajnik cząstkowy przed nazwiskami,  

np. Il joue du Chopin. Il y a du Napoléon  
en lui.

Rodzajniki po przeczeniach,  
np. Je n’ai pas de stylo. Je n’aime pas le 
café.

Rodzajniki z czasownikiem « être »,  
np. Ce n’est pas un livre.

Rodzajniki po przeczeniach,  
np. Je n’ai pas de stylo. Je n’aime pas  
le café.

Rodzajniki z czasownikiem « être »,  
np. Ce n’est pas un livre. 

Rodzajnik cząstkowy po przeczeniach 
nieabsolutnych,  

np. Je n’ai pas demandé de l’eau mais  
du café. 

Opuszczanie rodzajnika po wyrażeniach 
ilościowych, np. J’ai beaucoup d’amis. 
Opuszczanie rodzajnika przed 
rzeczownikiem użytym w funkcji orzecznika, 

np. Pierre est musicien.
Opuszczanie rodzajnika w konstrukcjach  
z niektórymi przyimkami,  

np. Elle est venue en métro. 

Opuszczanie rodzajnika po wyrażeniach 
ilościowych, np. J’ai beaucoup d’amis. 
Opuszczanie rodzajnika przed 
rzeczownikiem użytym w funkcji orzecznika, 

np. Pierre est musicien.
Opuszczanie rodzajnika w konstrukcjach  
z niektórymi przyimkami,  

np. Elle est venue en métro. 
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Opuszczanie rodzajnika przed nazwami 
własnymi, nazwami dni tygodnia i miesięcy, 

np. Monique m’a appelé. Elle viendra 
lundi. 

Opuszczanie rodzajnika w tytułach, 
ogłoszeniach, depeszach, adresach, 

np. offres/demandes/ventes

Opuszczanie rodzajnika przed nazwami 
własnymi, nazwami dni tygodnia i miesięcy, 

np. Monique m’a appelé. Elle viendra 
lundi. 

Opuszczanie rodzajnika w tytułach, 
ogłoszeniach, depeszach, adresach, 

np. offres/demandes/ventes
Opuszczanie rodzajnika w konstrukcjach  
z rzeczownikami po przyimku « de »,  

np. Je suis en compagnie d’amis français. 
Opuszczanie rodzajnika w konstrukcjach  
z niektórymi czasownikami,  

np. Il a changé d’adresse.
Opuszczanie rodzajnika w konstrukcjach  
z rzeczownikami wyrażającymi ilość,  

np. J’ai acheté une douzaine de roses.
Opuszczanie rodzajnika w wyrażeniach  
z przyimkiem,  

np. une table de bois, un verre à vin
Opuszczanie rodzajnika w wyrażeniach  
z czasownikiem, np. Vous avez raison.
Opuszczanie rodzajnika w apozycji,  

np. Le lion, roi des animaux, est furieux. 
Opuszczanie rodzajnika w wyliczeniach,  

np. Tables, chaises, bureaux, tout est 
vendu.

Opuszczanie rodzajnika w apostrofach,  
np. Bonjour, voisin !

ZAIMEK PRZYMIOTNY 

Zaimek przymiotny wskazujący,  
np. Cette fille est belle.

Zaimek przymiotny wskazujący,  
np. Cette fille est belle.

Zaimek przymiotny wskazujący do 
oznaczenia bliskości lub oddalenia  
w konstrukcjach z partykułą « ci », « là »,  

np. Que dis-tu de ce vin-ci ?
Zaimek przymiotny wskazujący dla 
wyrażania wartości emfatycznej,  

np. Regardez ces montagnes, ce ciel pur !
Zaimek przymiotny wskazujący dla 
wyrażania uczuć,  

np. Mais regardez ce désordre !
Zaimek przymiotny dzierżawczy,  

np. Mon fils est intelligent.
Zaimek przymiotny dzierżawczy,  

np. Mon fils est intelligent. 
Zaimek przymiotny dzierżawczy dla 
wyrażania przyzwyczajenia,  

np. Tous les soirs elle prend sa tisane. 
Zaimek przymiotny dzierżawczy dla 
wyrażania ironii lub pogardy,  

np. Ah ! Il en fait de belles, ton fils !
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Zaimek przymiotny dzierżawczy dla 
wyrażania czułości,  

np. Ah ! Mon petit Pierre ! 
Zaimek przymiotny dzierżawczy z nazwami 
części ciała, np. Sa main lui fait mal.

Zaimek przymiotny pytający  
i wykrzyknikowy,  

np. Quel temps fait-il ? 
Zaimek przymiotny pytający  
i wykrzyknikowy dla wyrażenia uczuć,  

np. Quelle belle histoire !

Zaimek przymiotny pytający  
i wykrzyknikowy,  

np. Quel temps fait-il ? 
Zaimek przymiotny pytający  
i wykrzyknikowy dla wyrażenia uczuć,  

np. Quelle belle histoire !
Zaimki przymiotne nieokreślone dla 
wyrażenia ilości,  

np. Chaque jour, je prends le métro. 
Zaimki przymiotne nieokreślone dla 
wyrażenia jakości,  

np. Elle a acheté la même robe.

Zaimki przymiotne nieokreślone dla 
wyrażenia ilości,  

np. Chaque jour, je prends le métro. Il n’y  
a aucune raison de s’inquiéter. 

Zaimki przymiotne nieokreślone dla 
wyrażenia jakości,  

np. Elle a acheté la même robe.
Zaimki przymiotne nieokreślone dla 
wyrażenia identyczności lub różnic,  

np. Je n’ai jamais vu une telle impolitesse. 
Zaimki przymiotne nieokreślone dla 
rozróżnienia nieokreśloności,  

np. Elle croit n’importe quelles histoires. 
Użycie zaimków przymiotnych 
nieokreślonych z innymi określnikami 
rzeczownika,  

np. Voilà quelques articles encore exposés. 

LICZEBNIK 

Liczebniki główne,  
np. Il mesure deux mètres.

Liczebniki główne,  
np. Il mesure deux mètres.

Liczebniki główne z rodzajnikiem 
określonym, zaimkiem przymiotnym,  

np. Voilà les trois Mousquetaires.  
Leurs deux fils sont partis.

Liczebniki główne zastępujące rzeczownik, 
np. Deux sont absents.

Liczebniki główne w wyrażeniach 
określających stopień
wielkości/ilości/odległości,  

np. C’est à deux pas.
Liczebniki główne jako ekwiwalent  
liczebników porządkowych,  

np. Ouvrez les livres au chapitre trois. 
Rzeczowniki pełniące funkcję liczebników, 

np. Prends une paire de chaussettes.  
La France a commémoré le bicentenaire  
de la Révolution. 

Rzeczowniki z sufiksem -aine,  
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np. Prenez une douzaine d’œufs. 
Ułamki, procenty, określenia wielokrotności, 

np. J’y passe les trois quarts du temps.  
La croissance sera de 2%. Prenez une 
feuille double.

Uzgadnianie liczebników głównych,  
np. Il y a deux millions d’hommes.

Liczebniki porządkowe,  
np. C’est son dix-huitième anniversaire.

Liczebniki porządkowe,  
np. C’est son dix-huitième anniversaire.

Użycie liczebników porządkowych jako 
przymiotników, 

np. Il est premier (brillant) en français, 
vingtième (médiocre) en calcul.

PRZYMIOTNIK  

Przymiotniki o tej samej formie w obu 
liczbach,  

np. un homme heureux/des hommes 
heureux

Przymiotniki o tej samej formie w obu 
liczbach,  

np. un homme heureux/des hommes 
heureux

Liczba mnoga przymiotników z końcówką  
-s, -aux, -eaux,  

np. jolis, amicaux, beaux

Liczba mnoga przymiotników z końcówką  
-s, -aux, -eaux,  

np. jolis, amicaux, beaux
Formy nieregularne liczby mnogiej 
przymiotników, np. banals, finals
Formy nieodmienne przymiotników,  

np. des sacs bleu marine, des yeux noisette
Liczba mnoga przymiotników złożonych,  

np. sociaux-démocrates
Przymiotniki o tej samej formie w obu 
rodzajach,  

np. un jeune homme/une jeune fille

Przymiotniki o tej samej formie w obu 
rodzajach,  

np. un jeune homme/une jeune fille
Rodzaj żeński przymiotników z końcówką  
-e, -(t)euse, -ve, -elle, -trice, -se, -ce, -gue,  
-che, podwajanie spółgłoski, np. -ette,
pojawienie się akcentu np. -ère,  

np. grande, menteuse, neuve, nouvelle, 
libératrice, jalouse, douce, longue, 
blanche, muette, chère 

Rodzaj żeński przymiotników z końcówką  
-e, -(t)euse, -ve, -elle, -trice, -se, -ce, -gue,  
-che, podwajanie spółgłoski, np. -ette, 
pojawienie się akcentu np. -ère,  

np. grande, menteuse, neuve, nouvelle, 
libératrice, jalouse, douce, longue, 
blanche, muette, chère

Rodzaj żeński przymiotników z końcówką  
-que, -sse, -olle, np. publique, rousse, folle 
Formy nieregularne rodzaju żeńskiego 
przymiotników, np. grecque, ambiguë 
Formy nieodmienne przymiotników,  

np. la robe bleu foncé, une jupe marron
Rodzaj żeński przymiotników złożonych,  

np. la sauce aigre-doux
Przymiotniki o podwójnej formie w  rodzaju 
męskim, np. nouveau/nouvel

Przymiotniki o podwójnej formie w rodzaju 
męskim, np. nouveau/nouvel, fou/fol

Stopniowanie przymiotników 
regularne, np. heureux/plus heureux 

Stopniowanie przymiotników 
regularne, np. heureux/plus heureux 
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nieregularne, np. bon/meilleur nieregularne,  
np. bon/meilleur, petit/moindre

Miejsce przymiotników w zdaniu 
przymiotniki znajdujące się regularnie po 
rzeczowniku,  

np. Il porte un pantalon blanc. 
przymiotniki znajdujące się regularnie 
przed rzeczownikiem,  
np. Nous avons une belle maison.

Miejsce przymiotników w zdaniu 
przymiotniki znajdujące się regularnie po 
rzeczowniku,  

np. Il porte un pantalon blanc. 
przymiotniki znajdujące się regularnie 
przed rzeczownikiem,  

np. Nous avons une belle maison.
Zmiana znaczenia przymiotników wraz 
ze zmianą miejsca w zdaniu,  

np. Tu as raconté une drôle d’histoire.  
Tu as raconté une histoire drôle.

Przymiotniki użyte jako przysłówek,  
np. Ça sent bon.

ZAIMEK  

Zaimki osobowe podmiotu, np. Elle lit. Zaimki osobowe podmiotu, np. Elle lit.
Uzgadnianie czasownika z zaimkiem « on »,  

np. On est allés à la piscine.
Zaimki zwrotne,  

np. Il se lève tôt.
Zaimki zwrotne,  

np. Il se lève tôt.
Zaimki osobowe akcentowane,  

np. On va chez moi ? 
Złożenia z « même »,  

np. Je l’ai fait moi-même.

Zaimki osobowe akcentowane,  
np. On va chez moi ? 

Złożenia z « même »,  
np. Je l’ai fait moi-même.

Zaimek « soi »,  
np. Tout le monde rentre chez soi. 

Zaimki osobowe dopełnienia bliższego,  
np. Je les invite.

Zaimki osobowe dopełnienia bliższego,  
np. Je les invite.

Zaimki osobowe dopełnienia dalszego, 
np. Il lui a téléphoné.

Zaimki osobowe dopełnienia dalszego, 
np. Il lui a téléphoné.

Zaimki przysłowne « en » i « y » w funkcji 
dopełnienia,  

np. N’en parle pas ! J’y penserai.
Zaimki przysłowne « en » i « y » w funkcji 
okolicznika miejsca,  

np. J’y vais. J’en reviens.

Zaimki przysłowne « en » i « y » w funkcji 
dopełnienia,  

np. N’en parle pas ! J’y penserai.
Zaimki przysłowne « en » i « y » w funkcji 
okolicznika miejsca,  

np. J’y vais. J’en reviens.
Zaimki przysłowne « en », « y » i zaimek 
nijaki « le »,  

np. Il a pris sa décision. Je le sais 
et je m’en réjouis car je ne m’y attendais 
pas. 

Miejsce jednego zaimka w zdaniu, 
np. Tu les connais ?

Miejsce jednego zaimka w zdaniu, 
np. Tu les connais ?

Miejsce kilku zaimków w zdaniu, 
np. Il me le donne.

Zaimki względne proste, 
np. C’est la chanson que nous aimons.

Zaimki względne proste, 
np. C’est la chanson que nous aimons.

Zaimki względne złożone, 
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np. Le spectacle auquel nous avons assisté 
était ennuyeux.

Konstrukcje z zaimkiem « quoi », 
np. Partez, sans quoi vous serez en retard. 

Konstrukcje z zaimkami rzeczownymi, 
wskazującymi,  

np. Voilà ce dont j’ai besoin. 
Zaimki rzeczowne pytające o 

podmiot, np. Qui est-ce qui est venu ?
orzecznik, np. Qui est-ce ?
dopełnienie bliższe, np. Que faites-vous ?
dopełnienie dalsze, np. A quoi penses-tu ?
okolicznik, np. Avec qui voyages-tu ?

Zaimki rzeczowne pytające o 
podmiot, np. Qui est-ce qui est venu ?
orzecznik, np. Qui est-ce ?
dopełnienie bliższe, np. Que faites-vous ?
dopełnienie dalsze, np. A quoi penses-tu ?
okolicznik, np. Avec qui voyages-tu ?

Zaimek « lequel », np. Lequel préfères-tu ? 
Zaimki wykrzyknikowe, np. Que tu es beau !

Zaimki rzeczowne dzierżawcze,  
np. Ce n’est pas ta voiture, c’est la mienne.

Zaimki rzeczowne dzierżawcze,  
np. Ce n’est pas ta voiture, c’est la mienne.

Zaimki rzeczowne wskazujące,  
np. Je préfère celle-ci.

Zaimki rodzaju nijakiego,  
np. Tu prends ça ?

Zaimki rzeczowne wskazujące,  
np. Je préfère celle-ci.

Zaimki rodzaju nijakiego,  
np. Tu prends ça ?

Zaimki rodzaju nijakiego, 
np. Ceci m’intéresse, cela non.

Zaimki rzeczowne nieokreślone,  
np. Tout va bien.

Zaimki rzeczowne nieokreślone,  
np. Tout va bien. Vous aurez chacun 
votre chambre.

CZASOWNIK  

Czasowniki I grupy,  
np. chanter, manger, commencer, appeler, 
acheter

Czasowniki I grupy,  
np. chanter, manger, commencer, appeler, 
acheter, placer, envoyer

Czasowniki II grupy, np. finir Czasowniki II grupy, np. finir, haïr
Czasowniki III grupy, 

np. répondre, faire, savoir, connaître, 
mettre

Czasowniki III grupy, 
np. répondre, faire, savoir, connaître, 
mettre, acquérir, résoudre, joindre

Czasowniki posiłkowe être, avoir, aller, venir Czasowniki posiłkowe être, avoir, aller, venir
Czasowniki zwrotne,  

np. se laver, se promener 
Czasowniki zwrotne,  

np. se laver, se promener, s’asseoir 
Czasowniki w zwrotach bezosobowych, 

np. Il pleut.
Czasowniki w zwrotach bezosobowych, 

np. Il pleut. 
Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, 

np. Il se promène. Il promène le chien.
Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, 

np. Il se promène. Il promène le chien.
Składnia czasowników 
konstrukcje z orzecznikiem, 

np. Tu sembles fatigué. 
konstrukcje z dopełnieniem bliższym,  

np. Je regarde un film. 
konstrukcje z dopełnieniem dalszym, 

np. Je parle à ma mère. 
konstrukcje z dopełnieniem bliższym  

Składnia czasowników 
konstrukcje z orzecznikiem, 

np. Tu sembles fatigué. 
konstrukcje z dopełnieniem bliższym,  

np. Je regarde un film. 
konstrukcje z dopełnieniem dalszym, 

np. Je parle à ma mère. 
konstrukcje z dopełnieniem bliższym  
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i dalszym,  
np. Je raconte une histoire à mon ami. 

i dalszym,  
np. Je raconte une histoire à mon ami.

Wieloznaczność czasowników,  
np. Il fait froid. Je fais du vélo.

Wieloznaczność czasowników,  
np. Il fait froid. Je fais du vélo. 

Tryby i czasy 
Indicatif présent, np. Il joue. 
Indicatif passé récent,  

np. Il vient d’entrer. 
Indicatif passé composé, np. Il a travaillé. 
Indicatif imparfait, np. Il faisait froid.  
Indicatif plus-que-parfait, np. Il avait fini. 
Indicatif futur proche, np. Il va partir.
Indicatif futur simple, np. Il sortira.

Tryby i czasy 
Indicatif présent, np. Il joue. 
Indicatif passé récent,  

np. Il vient d’entrer. 
Indicatif passé composé, np. Il a travaillé. 
Indicatif imparfait, np. Il faisait froid.  
Indicatif plus-que-parfait, np. Il avait fini. 
Indicatif futur proche, np. Il va partir.
Indicatif futur simple, np. Il sortira. 
Indicatif passé simple (do rozpoznania 
w tekście),

np. Le peuple s’empara de la Bastille. 
Indicatif passé antérieur (do rozpoznania 
w tekście), 

np. Dès qu’il eut compris, il frissonna. 
Indicatif futur antérieur, 

np. Demain soir, on aura fini ce travail.
Impératif présent, np. Ouvre la fenêtre! Impératif présent, np. Ouvre la fenêtre ! 

Impératif passé,  
np. Soyez rentrés avant minuit.

Conditionnel présent,  
np. Pourriez-vous m’aider ? 

Conditionnel passé (do rozpoznania  
w tekście),  

np. Si je l’avais su, je t’aurais envoyé 
ce dossier.

Conditionnel présent,  
np. Pourriez-vous m’aider ? 

Conditionnel passé,  
np. Si je l’avais su, je t’aurais envoyé ce 
dossier. J’aurais voulu partir avec vous.

Subjonctif présent,  
np. Je veux que tu viennes demain.

Subjonctif présent,  
np. Je veux que tu viennes demain. 
Subjonctif passé,  
np. Il est mécontent qu’on l’ait critiqué.

Participe passé 
uzgadnianie participe passé dla 
czasowników odmienianych z « être »,  
np. Nous sommes arrivés. 

uzgadnianie participe passé z zaimkami 
dopełnienia bliższego, 

np. Je les ai vues. Combien de livres as-tu 
lus ? 

uzgadnianie participe passé z zaimkiem 
względnym « que »,  

np. J’ai lu les livres que tu m’as prêtés. 
Gérondif,  

np. Il marche en chantant.  
Participe présent,  
np. un homme ne parlant pas beaucoup

Participe passé 
uzgadnianie participe passé dla czasowników 
odmienianych z « être »,  

np. Nous sommes arrivés. 
uzgadnianie participe passé z zaimkami 
dopełnienia bliższego, 

np. Je les ai vues. Combien de livres as-tu 
lus ? 

uzgadnianie participe passé z zaimkiem 
względnym « que »,  

np. J’ai lu les livres que tu m’as prêtés. 
pozostałe zasady uzgadniania participe 

passé, 
np. C’est la chanteuse que j’ai entendue 
chanter. Il a fait tous les efforts qu’il a pu. 
Ils se sont lavé les mains. 
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Gérondif,  
np. Il marche en chantant.  

Participe présent,  
np. un homme ne parlant pas beaucoup

forma złożona participe présent,  
np. Ayant beaucoup travaillé, il est parti ce 
soir. 

participe présent/adjectif verbal,  
np. Le film était long, fatiguant tout 
le monde. Arrête, tu es fatigante.

Infinitif présent,  
np. Je veux voir ce film.

Infinitif présent,  
np. Je veux voir ce film.

Infinitif passé,  
np. Je vous remercie d’être venus.

PRZYSŁÓWEK  

Przysłówki sposobu z końcówką -ment,  
np. Tu le feras facilement.

formy nieregularne, np. Il travaille bien.

Przysłówki sposobu z końcówką -ment,  
np. Tu le feras facilement.

formy nieregularne, np. Il travaille bien. 
inne przysłówki sposobu,  

np. Je l’ai fait exprès. 
z końcówką -emment ,-amment, 

np. Il attend patiemment son tour. On le dit 
couramment.

Przysłówki czasu,  
np. Ils rentrent aujourd’hui.

Przysłówki czasu,  
np. Ils rentrent aujourd’hui. Désormais  
je ne l’écouterai plus.

Przysłówki miejsca, np. Elle habite ici. Przysłówki miejsca,  
np. Elle habite ici. Ils sont tous dehors.

Przysłówki opinii,  
np. Heureusement, il n’est pas en retard.

Przysłówki opinii,  
np. Heureusement, il n’est pas en retard. 
Apparemment, il y a renoncé.

Przysłówki twierdzenia, 
np. Oui, Madame.

Przysłówki twierdzenia,  
np. Oui, Madame. Certes, il est plus doué.

Przysłówki przeczenia,  
np. Non, merci.

Przysłówki przeczenia,  
np. Non, merci. Ce n’est guère difficile.

Przysłówki ilości,  
np. Tu travailles beaucoup.

Przysłówki ilości,  
np. Tu travailles beaucoup. Il n’en sait pas 
davantage.

Przysłówki natężenia,  
np. Je suis très heureux.

Przysłówki natężenia,  
np. Je suis très heureux. Il parle tellement 
bien.

Przysłówki pytające,  
np. Comment ça va ? 

Przysłówki pytające,  
np. Comment ça va ? Par où passeras-tu ?

Przysłówki porównania,  
np. Il est aussi grand que vous.

Przysłówki porównania,  
np. Il est aussi grand que vous. J’en souffre 
autant que vous.

Wyrażenia przysłówkowe, 
np. J’habite à côté du parc.

Wyrażenia przysłówkowe,  
np. J’habite à côté du parc. Elle attend en 
vain. 
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Stopniowanie przysłówków 
stopniowanie regularne,  

np. lentement/plus lentement 
stopniowanie nieregularne, np. bien/mieux

Stopniowanie przysłówków 
stopniowanie regularne,  

np. lentement/plus lentement 
stopniowanie nieregularne, np. bien/mieux

Miejsce przysłówków w zdaniu, 
np. Hier, je suis sorti tôt.

Miejsce przysłówków w zdaniu, 
np. Hier, je suis sorti tôt.

PRZYIMEK I SPÓJNIK 

Przyimki,  
np. Nous allons à Paris.

Przyimki,  
np. Nous allons à Paris. Il est bien disposé 
envers vous.

Wyrażenia przyimkowe,  
np. Le musée se trouve à droite.

Wyrażenia przyimkowe,  
np. Le musée se trouve à droite. Nous 
marchions le long du fleuve.

Spójniki,  
np. Deux et deux font quatre.

Spójniki,  
np. Deux et deux font quatre. Il n’avance ni 
ne recule.

Użycie wyrażeń przyimkowych i spójników 
dla wyrażenia związków logicznych w 
zdaniu (relacji czasowych, przyczyny, 
skutku, celu, opozycji, porównania),  

np. Ils sont partis malgré le brouillard. 
Elle est partie parce qu’elle était pressée. 

Użycie wyrażeń przyimkowych i spójników 
dla wyrażenia związków logicznych w 
zdaniu (relacji czasowych, przyczyny, 
skutku, celu, opozycji, przyzwolenia, 
porównania),  

np. Ils sont partis malgré le brouillard. 
Elle est partie parce qu’elle était pressée.  
Le film était bien, quoique un peu long.  
En raison des grèves, le journal ne paraîtra 
pas demain.

WYKRZYKNIK 

Wykrzykniki, np. Ah ! Super ! Wykrzykniki, np. Ah ! Super ! Dis donc ! 

SKŁADNIA  

Zdanie proste  
Zdanie oznajmujące, 

np. Il dit bonjour à sa voisine.
Zdanie oznajmujące, 

np. Il dit bonjour à sa voisine.
Zdanie pytające intonacyjne, 

np. Tu m’as téléphoné ? 
Zdanie pytające z « est-ce que »,  

np. Est-ce que tu vas venir ? 
Zdanie pytające z inwersją,  

np. Etes-vous content ?  
Zdanie pytające z użyciem zaimków 
pytających i przysłówków,  

np. Quel jour sommes-nous ?

Zdanie pytające intonacyjne, 
np. Tu m’as téléphoné ? 

Zdanie pytające z « est-ce que »,  
np. Est-ce que tu vas venir ? 

Zdanie pytające z inwersją,  
np. Etes-vous content ?  

Zdanie pytające ze złożoną inwersją,  
np. Le film vous a-t-il plu ? 

Zdanie pytające z użyciem zaimków 
pytających i przysłówków,  

np. Quel jour sommes-nous ?
Zdanie przeczące,  

np. Il ne veut pas sortir.
Zdanie przeczące,  

np. Il ne veut pas sortir.
Wielokrotne zaprzeczenie,  

np. Je n’entends plus rien. 
« Ne » explétif,  

np. Il a peur qu’elle ne soit malade.
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Zdanie rozkazujące, np. Mange ta soupe ! Zdanie rozkazujące, np. Mange ta soupe !
Konstrukcje prezentujące,  

np. Voici Paul, voilà Pierre.
Konstrukcje prezentujące,  

np. Voici Paul, voilà Pierre. 
Konstrukcje prezentujące z zaimkami,  

np. En voici ! 
Konstrukcje emfatyczne,  

np. C’est moi qui l’ai fait.
Konstrukcje emfatyczne,  

np. C’est moi qui l’ai fait. C’est le 
problème dont nous avons parlé. 

Powtórzenie w języku potocznym,  
np. Je lui parle souvent, à ton frère. 

Konstrukcje bezosobowe,  
np. Il y a du lait ?

Konstrukcje bezosobowe,  
np. Il y a du lait ? Il s’est produit des faits 
graves.

Dopowiedzenia, np. Qui parle ? Moi. Dopowiedzenia, np. Qui parle ? Moi.
Zdanie w stronie biernej w czasach 
wymienionych dla poziomu podstawowego, 

np. Nous sommes invités chez Paul.

Zdanie w stronie biernej w czasach 
wymienionych dla poziomu podstawowego 
i rozszerzonego, 

np. Nous sommes invités chez Paul. Jeudi 
prochain, cette pièce aura été repeinte. 

Użycie przyimka « de » w stronie biernej,  
np. Il est apprécié du public.

Ekwiwalenty strony biernej,  
np. On construit un nouveau bâtiment.  
Ces livres se vendent bien.

Zdanie złożone  
Zdanie współrzędne bezspójnikowe,  

np. Ils sont venus, ils ont discuté un peu.  
Zdanie współrzędne bezspójnikowe,  

np. Ils sont venus, ils ont discuté un peu.
Zdanie współrzędne spójnikowe,  

np. Ils sont allés au théâtre, puis ils ont 
dîné. 

Zdanie współrzędne spójnikowe,  
np. Ils sont allés au théâtre, puis ils ont 
dîné.

Zdanie wtrącone,  
np. Tu as raison, je le sais bien, mais je ne 
peux rien faire.

Zdanie podrzędne dopełnieniowe,  
np. Je vois que tu as fini. 

Zdanie podrzędne okolicznikowe czasu, 
np. Quand il fait beau, je sors. 

Zdanie podrzędne okolicznikowe przyczyny, 
np. Marc ne viendra pas parce qu’il a 
la grippe. 

Zdanie podrzędne okolicznikowe celu, 
np. Je me cache pour qu’il ne me voie pas. 

Zdanie podrzędne okolicznikowe 
przyzwolenia, 

np. Bien qu’elle soit à l’heure, 
elle se dépêche. 

Zdanie podrzędne okolicznikowe warunku  
si + présent/passé composé + présent/futur 

simple/impératif
si + imparfait + conditionnel présent 

Zdanie podrzędne dopełnieniowe,  
np. Je vois que tu as fini. 

Zdanie podrzędne okolicznikowe czasu, 
np. Quand il fait beau, je sors. A mesure 
que le soleil montait dans le ciel, la chaleur 
se faisait plus intense. 

Zdanie podrzędne okolicznikowe przyczyny, 
np. Marc ne viendra pas parce qu’il a 
la grippe. Vu qu’il est très timide, 
il n’arrive à rien. 

Zdanie podrzędne okolicznikowe celu, 
np. Je me cache pour qu’il ne me voie pas. 
On a taillé les branches de l’arbre de 
crainte que celui-ci ne fasse trop d’ombre. 

Zdanie podrzędne okolicznikowe 
przyzwolenia, 

np. Bien qu’elle soit à l’heure, 
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si + plus-que-parfait + conditionnel passé 
(do rozpoznania w tekście),  

np. Si tu as le temps, viens nous voir !

elle se dépêche. Quoi que tu fasses, je suis 
avec toi. 

Zdanie podrzędne okolicznikowe warunku  
si + présent/passé composé + présent/futur 

simple/impératif
si + imparfait + conditionnel présent 
si + plus-que-parfait + conditionnel passé,  

np. Si tu as le temps, viens nous voir ! Si je 
l’avais su, j’aurais apporté des fleurs. 

Inne modele zdań warunkowych,  
np. Au cas où tu aurais perdu mon adresse, 
je te la redonne.

Zdanie podrzędne okolicznikowe porównania, 
np. Elle s’habille comme si elle avait 
quinze ans. 

Zdanie podrzędne okolicznikowe opozycji, 
np. Je n’achète pas ce tableau, même s’il 
est moins cher.

Zdanie podrzędne okolicznikowe skutku, 
np. Elle a tant de qualités que tous 
l’admirent.

Użycie trybów w zdaniu dopełnieniowym, 
np. Je ne pense pas qu’il soit tard.  
Je ne pensais pas qu’il était si tard !

Zdanie podrzędne względne,  
np. J’aime les élèves qui travaillent.

Zdanie podrzędne względne,  
np. J’aime les élèves qui travaillent.

Zdanie podrzędne względne w połączeniu  
z zaimkami wskazującymi,  

np. Ceux qui vivent, ce sont ceux 
qui luttent. 

Użycie trybów w zdaniu względnym,  
np. Je cherche le bus qui va à l’université. 
Je cherche un bus qui aille à l’université. 

Zdanie bezokolicznikowe,  
np. Je veux partir en France. Je les vois 
sortir.

Zdanie bezokolicznikowe,  
np. Je veux partir en France. Je les vois 
sortir. Je pense avoir tout compris. 

Zdanie imiesłowowe,  
np. La nuit tombée, tout le monde est parti. 
La tempête se calmant un peu, le bateau a 
regagné le port.

Zdanie w mowie zależnej w trybie indicatif 
zdanie nadrzędne w czasie 
teraźniejszym/przyszłym trybu indicatif, 

np. Il dit qu’elle est malade.
zdanie nadrzędne w w trybie impératif, 

np. Visitons la maison que je viens 
d’acheter.

Zdanie w mowie zależnej w trybie indicatif 
zdanie nadrzędne w czasie 
teraźniejszym/przyszłym trybu indicatif, 

np. Il dit qu’elle est malade.
zdanie nadrzędne w czasie przeszłym trybu 
indicatif,  

np. Elle a demandé si elle pouvait venir  
à 6 heures le lendemain. 

zdanie nadrzędne w w trybie impératif, 
np. Visitons la maison que je viens 
d’acheter.
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Część ustna (bez określania poziomu) 

Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej 
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Przykładowe zestawy egzaminacyjne 
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Gościsz u siebie znajomą/znajomego z Francji. Proponujesz jej/jemu kolację w restauracji.  
Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.   
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� Wersja dla zdającego 

Gościsz u siebie znajomego/znajomą z Francji. Proponujesz jemu/jej kolację w 
restauracji.
Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. 

Rozmowę rozpoczyna zdający. 

�

  
� Dodatkowe uwagi dla egzaminującego 

Jest Pan/Pani znajomym Francuzem/znajomą Francuzką. Zdający gości 
Pana/Panią u siebie i proponuje kolację w restauracji.
Rozmowę rozpoczyna zdający.

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/a podać kolejne 

argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie.
� Jest Pan/Pani wegetarianinem/wegetarianką.
� Nie podoba się Panu/Pani ten rodzaj programu artystycznego. 
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artystyczny
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� Wersja dla zdającego 

www.gazeta.pl 
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� Wersja dla zdającego: 

���
������!�������"���!��������#��
���
��������������������
��������
����	��	�
	��������	������������������������
������
����
����
���������� �������������� ����
�!���������
���������������
���������"��
• #�$���������
 ��
��� ����%	��&��$�� �$'���������� ���	����������������$����
• #������� ��������������	�������	�(��������'��

2%�����	3 2%�����	4
�

�
� �

�

������	
�
��+�0������

�
����������������������������������

������������� #�����	#���
����
!	��	"���	"���	�����	4	0���
�����

	 Pytania dla egzaminującego
�����'�����!�����(���	����������1�������
�3�	

.- �������������������������������������"���4�������
0- ������������������������������!����������������������������
5- 6�����������2��������������!��"���4����������������������)��������������

#���!�����
7- ����������"�������������������������"���4������������������������������

������#����������

	

������	
�
��+�0������ ����������������������������������
�������������� #�����	*���
	
��
�	8�
��	�/����	��
	
�����(��



72     Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego 

2��
�� • ��������
• +�������
• *	����	��+�

�������	��
�����	�	������	�������������
���	�����������������	4

�

2�%����

3	 � �����	
��

�

Pracowałeś/łaś w czasie wakacji we Francji. Mieszkałeś/łaś u rodziny francuskiej. Podziel się
swoimi wrażeniami z koleżanką/kolegą z Belgii. 
Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. 

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. 
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kwalifikacje

przeznaczenie 
wynagrodzenia

zakres obowiązków

rodzina, u której 
mieszkałeś/łaś
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� Wersja dla zdającego 

Pracowałeś/łaś w czasie wakacji we Francji. Mieszkałeś/łaś u rodziny francuskiej. 
Podziel się swoimi wrażeniami z koleżanką/kolegą z Belgii.
Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. 

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. 

�

�
�

� Dodatkowe uwagi dla egzaminującego 

Jest Pan/Pani znajomym/znajomą z Belgii. Zdający dzieli się z Panem/Panią swoimi 
wrażeniami z pracy wakacyjnej we Francji 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.
� Wyraża Pan/Pani zdziwienie dużą/małą ilością obowiązków w odniesieniu do 

zarobków.
� Proszę dowiedzieć się o najtrudniejszy dzień/zadanie w trakcie wykonywanej 

pracy.
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kwalifikacje

przeznaczenie 
wynagrodzenia 

zakres obowiązków

rodzina, u której 
mieszkałeś/łaś



Język francuski     75 

2��
�� • ��������
• +�������
• *	����	��+�

�������	��
�����	�	������	�������������
���	��������������������	4

�
2�%����

4	 � �����	
��

�
������������� .(���"��	��

�	�+�
�!	���	"���	��-
�	�	�(�(�+�����	:	��	0��	"���	"��%����	%����	8���	

�"��	���	����
�	��"�����	
	
)���	%���������2-����	�� �����'�.�������
������������.���������!/�*��������!	���	"���	��-
�*�

� 	

� Wersja dla zdającego 

www.jg.asap.free.fr 
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Część pisemna 

Przykładowe zadania na poziomie podstawowym 

Zadanie 1. (5 p.) 
Usłyszysz dwukrotnie zapowiedzi pięciu nowych książek (1.1–1.5). Na podstawie 
usłyszanych informacji, określ tematykę każdej książki, wybierając spośród podanych 
określeń (A–F). Wpisz w tabelę litery odpowiadające wybranym tematom. Jedno 
określenie podane jest dodatkowo i nie pasuje do żadnej odpowiedzi. 

A. la médecine 

B. les vieilles civilisations 

C. les voyages 

D. l’histoire du cinéma 

E. la musique 

F. la biologie 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

     

Transkrypcja

Voilà les dernières nouveautés de notre librairie. Choisissez votre lecture. 

1.1 Toi et elle, vous vous connaissez déjà assez bien. Mais tu voudrais comprendre tous 
ses secrets. Mieux la comprendre pour mieux l’aimer. Une collection te présente 
l’histoire de grandes œuvres classiques et la vie des plus grands compositeurs. 

1.2 L’auteur avait son bac en poche quand il est parti pour un an. Il voulait connaître 
différents modes de vie, différentes cultures et la variété des climats… Un formidable 
guide, illustré par de très nombreuses photographies, pour découvrir les plus beaux coins 
du monde.

1.3 C’est une encyclopédie qui permet de découvrir deux cent cinquante espèces d’animaux 
dans leur milieu naturel. Il y a beaucoup d’illustrations en couleur, des dessins, 
des planches, des cartes… Et d’intéressants commentaires sur le mode et le lieu de vie 
de sept grandes familles d’animaux. Idéal pour les gens qui veulent en savoir plus sur leur 
univers. 

1.4 Pourquoi a-t-on de la fièvre ? Pourquoi tousse-t-on ? Préfères-tu une réponse simple ou 
une réponse exacte ? Pour le même prix, tu as droit aux deux. Après la lecture de ce livre, 
tu sais tout sur ton corps ! 

1.5 C’est un album qui présente les grandes étapes de la première démocratie dans l’histoire 
de l’humanité. Il permet de mieux comprendre sa vie quotidienne, sa religion et sa vie 
publique, mais aussi le rôle du théâtre et de la philosophie.

D’après Le Journal des Enfants, décembre 2005, 

Standardy wymagań
II. 1a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu 
[...]; określa główną myśl tekstu. 
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Punktacja  
1.1 – 1 p.: odpowiedź E 
1.2 – 1 p.: odpowiedź C 
1.3 – 1 p.: odpowiedź F 
1.4 – 1 p.: odpowiedź A 
1.5 – 1 p.: odpowiedź B 
0 p: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi 

Zadanie 2. (5 p.) 
Usłyszysz dwukrotnie tekst na temat blogów młodzieżowych. Z podanych odpowiedzi 
wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zaznacz jedną z trzech możliwości, 
zakreślając literę A, B lub C. 

2.1 Alex
A. a l’intention d’écrire son journal intime. 
B. passe peu de temps devant l’ordinateur. 
C. consacre beaucoup de temps à son blog. 

2.2 Skyrock.com est
A. lié à la radio qui porte le même nom. 
B. un site très populaire en Roumanie. 
C. inaccessible aux blogueurs français.  

2.3 D’après l’article, les blogueurs
A. parlent seulement de sujets sérieux. 
B. veulent échanger leurs opinions.  
C. évitent de communiquer entre eux. 

2.4 Les blogueurs ont besoin de rester anonymes devant 
A. leurs amis les plus intimes.
B. tout le monde sauf leurs amis. 
C. tous les lecteurs de leur blog. 

2.5 La vie des blogs est courte car les jeunes 
A. ne les écrivent qu’une fois. 
B. détestent se découvrir. 
C. changent d’activité. 

Transkrypcja 

Alex, collégien de 16 ans, est l’un des 2,5 millions de jeunes francophones qui ont créé  
un blog. Ces journaux intimes, à la fois publics et interactifs, ont pris une place considérable 
dans la vie quotidienne des adolescents. Quant à lui, Alex n’hésite pas à y passer plusieurs 
heures par jour, que ce soit pour actualiser son blog ou pour répondre aux commentaires qu’il 
reçoit.  

Les jeunes francophones utilisent le plus souvent la plate-forme de la radio française 
Skyrock, l’une des premières qui a offert à chacun la possibilité de créer ce qu’elle appelle des 
skyblogs. Le site Skyrock.com accueille plusieurs milliers de nouveaux blogueurs par jour, 
dont de nombreux Suisses romands.  
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Poésie, sport, chagrins d’amour ou dernière paire de baskets achetée : les blogueurs parlent 
de tout et ils sont essentiellement motivés par les commentaires, qu’ils peuvent recevoir à tout 
moment et qui s’affichent à l’écran. Le blog est donc symptomatique du besoin qu’ont  
les jeunes de partager leur monde. 

Cette nouvelle forme de sociabilité et d’exhibitionnisme s’accompagne pourtant d’un 
paradoxe : les blogueurs prennent des pseudonymes et tiennent à cacher leur identité. Alors, 
ils ne se dévoilent qu’à leurs amis, à qui ils donnent leur adresse. 

Pourtant, la durée de vie des blogs d’adolescents ne dépasse pas une année. Car le besoin  
de partager son intimité est passager. Une fois que le blog a permis au jeune de donner 
davantage d’importance à sa vie, il passe à autre chose. 

D’après www.largeur.com
Standardy wymagań
II. 1a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu 
[...]; stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje. 

Punktacja  
2.1 – 1 p.: odpowiedź C 
2.2 – 1 p.: odpowiedź A 
2.3 – 1 p.: odpowiedź B 
2.4 – 1 p.: odpowiedź B 
2.5 – 1 p.: odpowiedź C 
0 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi 

Zadanie 3. (7 p.) 
Przeczytaj teksty (3.1–3.7). Dla każdego z nich wybierz z listy (A–H) jeden tytuł zgodny 
z jego treścią. Wpisz litery odpowiadające wybranym tytułom w miejsca oznaczone linią
ciągłą. Jeden tytuł został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. 

3.1 _____ 
L’Océanopolis de Brest vous propose une vision spectaculaire de la mer. A découvrir : 
quarante-deux aquariums et dix mille animaux de mille espèces différentes. Océanopolis 
se place cette année sous le thème de Jules Verne. 

3.2 _____ 
« S’amuser et apprendre », c’est la devise du Parc Astérix qui mélange culture, distraction  
et histoire de France, pardon, de Gaule, avec l’univers de la célèbre bande dessinée. Vos 
enfants sont les héros du Parc Astérix : les voilà acteurs dans le « Carnaval des Petits 
Gaulois ». 

3.3 _____ 
Le Parc Alsace Lorraine Miniature permet au visiteur de découvrir l’Alsace et la Lorraine, 
reproduites en miniature. Le visiteur peut observer les châteaux de ces régions, ou bien encore 
la place Stanislas de Nancy.  

3.4 _____ 
La Ferme de la Creuse est un rare exemple de construction agricole du XIXe siècle. Cette 
ferme est dirigée par des passionnés de vieux matériels agricoles. Ils élèvent plus de deux 
cents animaux. Pour les enfants et les parents, il existe un centre d’exposition et d’animation.  

3.5 _____ 
Pech Merle vous invite à visiter une superbe grotte et un musée. Pendant la visite de la grotte, 
vous pourrez admirer des peintures et des dessins très colorés et très variés, présents sur 
les murs et les plafonds. Vous irez ensuite au musée où vous attendent des expositions sur 
les débuts de l’histoire de l’homme.  
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3.6 _____ 
Le Château de Carcassonne a été construit aux XIIIe et XIVe siècles. On y entre par 
la barbacane et le pont de pierre. A l’intérieur : les cours et le Palais avec le donjon. Pendant 
la visite libre, vous pouvez découvrir la basilique et l’intérieur du château. 

3.7 _____ 
Le parc de la Villette, c’est un centre d’expositions, de documentation et de recherche. 
Les ateliers pour enfants et adultes permettent de participer et de créer. Les expositions  
ne sont pas de simples présentations mais des invitations au voyage au pays du savoir. 

D’après http://dejagrand.infobebes.com 
A. Admirer la vieille architecture 
B. Contempler l’art préhistorique 
C. Faire une visite rapide de deux régions 
D. Découvrir activement les secrets de la science 
E. Déguster des spécialités de la cuisine ancienne 
F. Connaître la vieille campagne française 
G. Observer la vie du monde aquatique 
H. Participer à des animations historiques 

Standardy wymagań
II. 2a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu 
czytanego [...]; określa główną myśl tekstu. 

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

Zadanie 4. (6 p.) 
Przeczytaj tekst. Wybierz zgodne z treścią tekstu zakończenia zdań (4.1–4.6), 
zakreślając właściwą literę A, B, C lub D. 

EN VILLE, SANS MA VOITURE ! 

Chaque année, la journée « En ville, sans ma voiture ! » est organisée le 22 septembre. 
Plusieurs centaines de villes françaises et étrangères y participent. Pas question de rester  
à la maison ! Au contraire, c’est le moment de prendre le bus ou le vélo et de découvrir  
la ville autrement.  

Les villes qui participent à la journée « En ville, sans ma voiture ! » décident que certaines 
rues sont réservées ce jour-là aux piétons et aux vélos ou aux bus et tramways. Pour 
les livraisons dans les magasins, la ville peut, par exemple, autoriser seulement des véhicules 
« propres » à circuler. Ce sont les véhicules électriques et ceux qui fonctionnent avec du gaz 
plutôt qu’avec de l’essence. 

Pendant cette journée, les places de stationnement, les bus et les tramways sont moins 
chers ou même gratuits. Les gens peuvent alors en profiter. 
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Les villes profitent de cette journée pour faire des essais pour les déplacements futurs. Par 
exemple, les feux de circulation sont réglés sur la vitesse moyenne des cyclistes pour qu’ils 
puissent passer avec tous les feux au vert. 

Des débats, des animations, des expositions sont proposés au public. On parle 
de « mobilité durable ». Il s’agit surtout de faire réfléchir les gens sur une nouvelle façon 
de se déplacer à l’avenir, à la fois meilleure pour eux et pour l’environnement.  

La journée « En ville, sans ma voiture ! » n’est donc pas une journée contre les voitures. 
Elle veut juste prouver qu’en utilisant la voiture moins, on peut faire en même temps attention  
à l’environnement. Et si l’expérience vous plaît, pourquoi ne pas essayer ? Chaque ville 
européenne peut participer à la journée si elle respecte la charte préparée par différents 
partenaires nationaux et européens du projet. Et si tout le monde fait un geste pour moins 
polluer, c’est toute la planète qui y gagne ! 

D’après le Journal des Enfants du 5 septembre 2002 

4.1 La journée « En ville, sans ma voiture ! » est organisée 
A. une fois par an. 
B. tous les deux ans. 
C. une fois par mois. 
D. tous les mois d’été. 

4.2 Pendant la journée « En ville, sans ma voiture ! », on 
A. réserve toutes les rues aux piétons. 
B. laisse circuler seulement les vélos. 
C. change l’organisation des transports en ville. 
D. interdit tous les véhicules en ville. 

4.3 La journée « En ville, sans ma voiture ! » invite les gens à 
A. pratiquer un sport.
B. visiter la ville à pied. 
C. utiliser le transport public. 
D. partager la voiture avec les voisins. 

4.4 La journée « En ville, sans ma voiture ! » permet de/d’ 
A. gagner de l’argent par les transports en commun. 
B. apprendre aux gens les règles du code de la route. 
C. mesurer la qualité de l’air dans les agglomérations.
D. tester des projets de circulation urbaine. 

4.5 La journée « En ville, sans ma voiture ! » a pour but de/d’ 
A. résoudre le problème du transport. 
B. montrer comment respecter la propreté de l’air en ville. 
C. enrichir l’offre culturelle proposée aux habitants des villes. 
D. interdire l’utilisation des voitures en centre ville. 

4.6 L’auteur du texte « En ville, sans ma voiture ! » 
A. doute du succès de la journée. 
B. conteste les principes de la journée. 
C. nous invite à participer à la journée. 
D. nous demande notre opinion sur la journée. 
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Standardy wymagań
II. 2c Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu 
czytanego [...]; stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje (4.1–4.5). 
II 2e Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu 
czytanego […]; określa intencję autora (4.6). 

Punktacja  
4.1 – 1 p.: odpowiedź A 
4.2 – 1 p.: odpowiedź C 
4.3 – 1 p.: odpowiedź C 
4.4 – 1 p.: odpowiedź D 
4.5 – 1 p.: odpowiedź B 
4.6 – 1 p.: odpowiedź C 
0 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi 

Zadanie 5. (5 p.) 
Podczas studiów we Francji mieszkasz w akademiku. Zaprosiłeś/łaś sąsiada, ale musisz 
odwołać spotkanie. Zostaw mu wiadomość, w której 
• odwołasz wasze spotkanie 
• podasz powód odwołania spotkania 
• poprosisz o drobną przysługę
• zaprosisz go w innym terminie. 

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 wypowiedź
Marc, 
Il faut remettre notre rendez-vous de demain. Je dois m’occuper de ma cousine qui arrive demain  
à Paris. Est-ce que tu peux m’aider à lui trouver un hôtel pas trop cher ? Si tu veux, on peut se voir 
vendredi soir. Ma cousine sera avec nous. 

Amitiés  
XYZ 

Standardy wymagań
IV. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie pisania prostej 
wypowiedzi, w tym przekazywania informacji.
III. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi 
pisemnej uwzględniającej poprawne stosowanie środków leksykalno-gramatycznych [...]. 

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.) 
Napisz list do francuskiej rodziny, u której pracowałeś/łaś podczas wakacji jako 
opiekun/opiekunka do dzieci. 
• Poinformuj o swoim powrocie do Polski i napisz, jak przebiegła podróż. 
• Podziękuj im za przyjęcie i określ, co szczególnie zapamiętałeś/łaś. 
• Zapytaj o ich plany na przyszłe wakacje i zaproponuj pomoc w ich realizacji. 
• Wyraź nadzieję na spotkanie za rok i przekaż im pozdrowienia od Twoich rodziców. 
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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 wypowiedź
Chers amis,  

Je viens de rentrer en Pologne après un long voyage de 24 heures, qui s’est très bien passé.  
Par cette lettre, j’aimerais vous remercier pour votre accueil et votre gentillesse. Je n’oublierai 

pas les bons moments passés ensemble et surtout l’anniversaire du petit Adrien. Il était tellement 
heureux de recevoir son vélo rouge ! Ecrivez-moi quels sont vos projets de vacances pour 2011. Si 
vous avez besoin de moi l’été prochain pour m’occuper d’Adrien, je suis, bien sûr, à votre disposition. 
Quant à moi, j’espère vous rencontrer tous les trois, l’année prochaine parce que vous êtes une 
famille fantastique. Et si vous veniez en Pologne ?  

Ma maman et mon papa vous embrassent très fort. 
 Bises  
XYZ  

Standardy wymagań
IV. 2b Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie pisania prostej 
wypowiedzi, w tym przekazywania informacji, wyjaśnień, pozwoleń. 
III. 2f Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi 
pisemnej uwzględniającej wypowiadanie się w określonej formie z zachowaniem podanego 
limitu słów. 
III. 2e Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci krótkiej wypowiedzi 
pisemnej uwzględniającej poprawne stosowanie środków leksykalno-gramatycznych [...]. 
I.1 Zdający zna proste struktury leksykalno-gramatyczne […].

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 instrukcji (1.1–1.5). Do każdej z nich przyporządkuj 
właściwy tytuł (A–F). Wpisz rozwiązania do tabeli. Jeden tytuł został podany dodatkowo 
i nie pasuje do żadnej instrukcji. 

A. Manger selon ses préférences 

B. S’inscrire à la Sécurité Sociale 

C. Calculer ses dépenses 

D. Se déplacer sur le territoire français 

E. Louer une chambre ou un appartement 

F. Se préparer au voyage 
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1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

     

Transkrypcja 
1.1 
Vous allez venir en France ! Mais, avant de partir, vous devez d’abord vous procurer 
des « papiers » indispensables pour entrer sur le territoire français. A l’aéroport ou à la gare, 
il faut présenter une carte d’identité ou un passeport si vous êtes ressortissant d’un pays 
de l’Union européenne. Sinon, vous devez produire un passeport avec un visa de court séjour 
ou de long séjour. 

1.2 
Surtout n’oubliez pas de prévoir votre budget pour tous les frais que vous aurez à engager : 
logement, nourriture, transport, etc. Le minimum officiel de ressources financières est fixé 
à environ 400 euros par mois. Allez dans une banque ou à la poste pour ouvrir un compte 
et demander un chéquier. Enfin, pensez à emporter une carte de crédit internationale.  

1.3 
Arrivé en France, cherchez d’abord à vous loger. Si vous êtes étudiant, les centres d’accueil, 
national ou régionaux vous aideront à trouver un logement. Mais, avant de choisir votre mode 
d’habitation définitif, sachez que vous pouvez trouver un hébergement temporaire dans 
un hôtel bon marché, dans une auberge de jeunesse. 

1.4 
Si vous ne pouvez ou ne voulez prendre vos repas à domicile, vous avez le choix entre 
la cafétéria de votre lieu de travail, le café du coin ou le Fast-Food si vous êtes pressé et peu 
gourmand, ou encore le restaurant si vos moyens vous le permettent... Etudiant, allez plutôt 
au restaurant universitaire où vous pourrez faire un repas complet, rapide et bon marché. 

1.5 
Pour voyager à travers la France, le train est le moyen le plus rapide et le plus sûr 
pour accéder aux grandes villes. Les voyageurs étrangers peuvent bénéficier de tarifs réduits. 
Vous pouvez bien sûr louer une voiture pour un ou plusieurs jours, mais ce n’est pas 
à la portée de toutes les bourses. Et n’oubliez pas d’emporter avec vous le Guide du routard. 

d’après Alain Kimmel « Venir en France », Le Français dans le Monde no 332/2004 

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 F 
1.2 – 1 p.: odpowiedź C 
1.3 – 1 p.: odpowiedź E 
1.4 – 1 p.: odpowiedź A 
1.5 – 1 p.: odpowiedź D 
0 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 2. (6 p.) 
Usłyszysz dwukrotnie wywiad z Alain Ducasse. Zaznacz w tabeli znakiem X, które 
ze zdań (2.1–2.6) jest prawdziwe (VRAI – V), a które fałszywe (FAUX–F). 

  V F

2.1 C’est l’interview d’un débutant dans le métier.    

2.2 Pour son livre, Ducasse s’est inspiré de recettes traditionnelles.   

2.3 
Thomas Duval est l’auteur des photographies du livre de 
Ducasse. 

  

2.4 Les restaurants de Ducasse ne se trouvent qu’en France. 
  

2.5 
Tout nouveau restaurant de Ducasse exige une surveillance 
permanente de sa part.

  

2.6 Ducasse résiste bien au stress du métier.   

Transkrypcja 

Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans notre émission « Passions et professions ». Notre 
invité, c’est Alain Ducasse, le « pape » de la cuisine française. 

Journaliste : Quel est votre métier aujourd’hui ? 

Alain Ducasse : Je suis designer, concepteur de restaurants, un créateur qui apporte  
le contenant et le contenu. Dans l’harmonie d’un lieu, tout compte: l’environnement, la typo 
de la carte, l’élaboration de chaque centimètre carré.  

Journaliste : Vous publiez un très beau livre de recettes de cuisine méditerranéenne. Quelle  
a été votre inspiration ? 

Alain Ducasse : La Méditerranée marque l’origine de notre culture culinaire. Dix historiens 
ont travaillé avec moi pour chercher les sources des plats de la Méditerranée occidentale. 
Nous avons extrait l’essentiel culinaire de chaque région, avec un regard contemporain. 

Journaliste : On a l’impression qu’il y a eu un  travail de re-création, que les aliments sont 
retravaillés ou retouchés... 

Alain Ducasse : L’idée du livre, c’est que la nature est belle, je voulais montrer ses couleurs, 
mettre les nourritures sous un microscope. J’en ai parlé avec Thomas Duval qui est 
photographe de mode pour qu’il porte un regard différent sur les ingrédients, les fibres. 

Journaliste : Vous ouvrez à Beyrouth, à Tokyo, à Las Vegas... Ducasse devient une marque 
internationale, mais vous ne dirigez pas réellement les cuisines. Quel est votre apport précis ? 

Alain Ducasse : Dans un lieu nouveau, je participe à l’élaboration générale, soit 
complètement, soit comme partenaire majeur. Pour la suite, je fais confiance à mes 
collaborateurs. 

Journaliste : Et comment faites-vous pour résister à une certaine pression ? 
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Alain Ducasse : Dans ce métier, qu’est-ce qu’on prend comme coups.... Mais plus on  
en prend, plus on est fort. Alors, on se fait une carapace, on se protège, comme le canard, pour 
que ça glisse. Nous faisons un métier médiatique, il faut l’accepter. Par chance, les médias 
s’intéressent à nous. Après, ce qui compte, c’est le travail quotidien, la persévérance, le désir 
d’être toujours le meilleur. 

« A Nous Paris », du 6 au 12 décembre 2004

Standardy wymagań
II. 1a Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu 
[...]; stwierdza, czy tekst zawiera określone informacji (2.2 – 2.6). 
II. 1g Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu 
[…]; określa kontekst sytuacyjny (uczestnika) (2.1). 

Punktacja  
2.1 – 1 p.: odpowiedź F 
2.2 – 1 p.: odpowiedź V 
2.3 – 1 p.: odpowiedź V 
2.4 – 1 p.: odpowiedź F 
2.5 – 1 p.: odpowiedź F 
2.6 – 1 p.: odpowiedź V 
0 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi 

Zadanie 3. (4 p.) 
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Dobierz brakujące zdania spośród 
podanych poniżej, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wpisz literę, którą
oznaczone jest brakujące zdanie (A–F) w każdą lukę (3.1–3.4). Dwa zdania zostały 
podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 

À GIVERNY DANS LE JARDIN DE MONET 

À une heure de Paris, au détour d’une des boucles de la Seine, découvrez Giverny par un 

après-midi d’été. 3.1 _________________. Maison, jardin, étang sont des répliques parfaites 

de ses célèbres tableaux. Une promenade entre peinture et réalité, dans l’ombre d’un grand 

peintre. 

Giverny, la demeure de Monet, est une œuvre d’art, au même titre que sa peinture. Lorsque 

Monet découvre cette maison au crépi rose, le paysage doux de peupliers  

et de rivières, c’est le coup de foudre. 3.2 _________________. Il vient de perdre sa femme. 

Sa peinture, baptisée impressionniste par des critiques sarcastiques, ne se vend guère. Mais 

à Giverny, il le sent, il va pouvoir créer l’harmonie dont il a besoin pour peindre. Son ami, 

le peintre Caillebotte, lui a transmis le virus du jardinage. 

Patiemment, avec une passion grandissante, jusqu’à sa mort en 1926, Monet va planter, 

croiser des fleurs, dessiner leur déploiement dans l’espace, orchestrer leurs couleurs. Car 

sa palette, c’est son jardin. 3.3 _________________. Là, devant ces gerbes de couleurs, 

Monet plante sa toile. Dès cinq heures du matin et jusqu’au soir, il contemple les variations 

de la lumière. Peu à peu les fleurs perdent de leur importance. Seule compte « la peinture 

placée dans l’ombre et la lumière ». 
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Précurseur de l’art abstrait, Monet va s’attacher à poursuivre la lumière plus que le sujet. C’est 

pourquoi il réalise jusqu’à vingt-cinq toiles sur les mêmes thèmes : les meules, les peupliers, 

les cathédrales, les glycines, le pont japonais et les célèbres Nymphéas.  

3.4 ________________. Toute sa vie, il rêvera devant l’étang aux jeux de l’eau et de la lumière. 
d’après Femme Actuelle, 1995 

A. 
Et pour pouvoir peindre sans cesse, il le fait fleurir constamment, du printemps 
à l’automne. 

B. Et retrouvez l’ambiance que Monet a su créer pour y puiser son inspiration. 

C. Ces deux derniers resteront les symboles des œuvres. 

D. À la mort de Monet, sa belle-fille Blanche préservera la beauté du lieu. 

E. Nous sommes en 1883, il a quarante trois ans, c’est une période noire. 

F. 
Fasciné par les civilisations d’Extrême-Orient, il construit bientôt le célèbre pont 
japonais. 

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 B 
3.2 – 1 p.: odpowiedź E 
3.3 – 1 p.: odpowiedź A 
3.4 – 1 p.: odpowiedź C 
0 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi 

Zadanie 4. (3 p.) 
Przeczytaj tekst, a następnie uzupełnij każdą z luk (4.1–4.6) jedną z podanych poniżej 
form, wpisując literę A, B, C lub D w miejsce oznaczone linią ciągłą.  
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.  

De nombreuses études ont été réalisées pour savoir 4.1 _____ l’utilisation du téléphone 

portable avait des effets dangereux pour notre santé. Les chercheurs n’arrivent pas tous à 

la même conclusion. Certains experts affirment que l’utilisation du téléphone portable 

entraîne migraines, pertes de mémoire, fatigue et dépressions. 4.2 _____  experts estiment au 

contraire que le portable n’a pas d’influence sur notre santé. Conclusion : on ne sait pas.  

Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a 4.3 _____ risque. En effet, le fonctionnement 

des portables nécessite l’émission d’ondes pulsées qu’on retrouve dans toutes les nouvelles 

technologies sans fil. Comme elles nous entourent et 4.4 _____ elles sont directement 

absorbées par le corps, elles posent problème, 4.5 _____ sans conséquences sur notre 

organisme. 
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Bref, dans le doute, il faut éviter de prendre trop de risques et respecter quelques règles : 

utiliser le portable pour des appels très courts et l’éteindre quand on ne l’utilise pas. Il faut 

aussi interdire le portable 4.6 _____ personnes les plus fragiles. 
D’après le Journal des Enfants du 9 février 2006 

4.1 A. ce que 4.4 A. qu’ 
B. si B. si bien qu’ 
C. que C. qui 
D. ce qui D. au cas où 
   

4.2 A. Les uns et les autres 4.5 A. n’étant pas 
B. Les autres B. ne sont pas 
C. D’autres C. ne pas être 
D. N’importe quels D. ne soient pas 

4.3 A. pas 4.6 A. de 
B. aucun B. à des 
C. plus C. des 
D. jamais D. aux 

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 B 
4.2 – 0,5 p.: odpowiedź C 
4.3 – 0,5 p.: odpowiedź B 
4.4 – 0,5 p.: odpowiedź A 
4.5 – 0,5 p.: odpowiedź A 
4.6 – 0,5 p.: odpowiedź D 
0 p.: inna odpowiedź lub brak odpowiedzi 

Zadanie 5. (2 p.) 
Uzupełnij zdania, dokonując niezbędnych przekształceń, tak aby zachować znaczenie 
zdania wyjściowego. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna 
wpisywanych fragmentów zdań. Wpisz odpowiedzi w miejsca oznaczone linią ciągłą. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu. 

5.1 La mère a consulté le psychologue parce que son fils se comportait mal. 

La mère a consulté le psychologue à cause _______________________ de son fils. 

5.2 Elle est fatiguée, sinon elle viendrait avec nous. 

Si elle _______________________ fatiguée, elle viendrait avec nous. 

5.3 Emilie a demandé à Fabienne : « Combien d’achats as-tu déjà faits sur Internet ? » 

Emilie a demandé à Fabienne combien d’achats ____________________________ sur 

Internet. 
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5.4 Je crois qu’on ne peut pas trouver de place dans l’avion. 

Je ne crois pas qu’on ___________________________ trouver une place dans l’avion. 

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

Punktacja  
5.1 – 0,5 p.: odpowiedź du mauvais comportement 
5.2 – 0,5 p.: odpowiedź n’était pas 
5.3 – 0,5 p.: odpowiedź elle avait faits 
5.4 – 0,5 p.: odpowiedź  puisse 
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 temat, który wybrałeś/łaś, zakreślając jego numer. 

1. Etes-vous pour ou contre la libre expression sur Internet ? Napisz rozprawkę, w której 
odpowiesz na powyższe pytanie. 

2. « C’est un film qui montre le rôle des enseignants dans la vie des jeunes ». Napisz recenzję
filmu, do którego odnosiłaby się ta opinia. 

3. Otrzymałeś/łaś niespodziewanie wiadomość, która zmieniła Twoje życie. Napisz 
opowiadanie  o tym wydarzeniu i jego konsekwencjach. 

Przykładowe odpowiedzi 

Temat 1. 

La dispute sur la libre expression sur Internet a commencé il y a longtemps. De nombreuses 
personnes voudraient contrôler Internet, source d’informations, non seulement utiles et pratiques mais 
aussi dangereuses et controversées. Mais devrait-on censurer ce média ? Est-ce indispensable ? 

D’un côté, Internet est une grande menace. Premièrement, les enfants sont concernés par le 
problème du contenu incontrôlable : des pages pornographiques, terroristes, incitant à la violence ou 
même des photos drastiques. Sans oublier les grossièretés qui apparaissent sur les forums. 

Deuxièmement, les jeunes gens peuvent être manipulés par des sectes, des néonazis et des 
satanistes. Ils courent un grand risque. Il faut mentionner aussi que ceux qui veulent offenser 
publiquement quelqu’un peuvent le faire tout en restant anonymes. Sans assumer la responsabilité de 
ce qu’ils disent ou écrivent. 

D’un autre côté, Internet est un forum, le plus grand et le plus utile dans le monde entier. Pour 
certains, Internet reste le seul moyen d’expression car ils n’ont pas d’autres possibilités de présenter 
leurs opinions librement et gratuitement. 

En outre, ceux qui veulent propager leurs actions bénévoles peuvent facilement s’adresser à un 
large public.  

On pourrait ajouter que ce média donne la possibilité d’intervenir au cas où les autorités 
voudraient dissimuler certains faits. 

Je considère que le contrôle d’Internet n’est pas entièrement possible et, de plus, il constituerait 
une menace pour la liberté de parole. Néanmoins, je suis persuadé que certaines mesures doivent être 
prises pour protéger tous ceux qui s’en servent. 
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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 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. 

Temat 2. 

Je voudrais vous recommander le film que j’ai vu hier à la télé polonaise. C’est un film intitulé 
« Mon meilleur ami », réalisé en 2006 par André Dupont, un cinéaste français célèbre.  

Le film parle du rôle des enseignants dans la vie des jeunes. Paul, un jeune professeur d’anglais, 
commence son premier travail dans un collège situé dans la banlieue parisienne. Au début, 
il a beaucoup de problèmes mais, peu à peu, il gagne la confiance des élèves. Un jour, il réussit 
à réconcilier deux groupes ennemis et à éviter ainsi la guerre des gangs. 

Le film dessine le portrait d’un professeur idéal : compétant et sachant transmettre le savoir d’une 
façon intéressante. C’est quelqu’un qui comprend les jeunes et qui est toujours prêt à les aider. 
De plus, il sait les persuader qu’on peut réussir sa vie si on le veut vraiment. 

Le rôle principal est interprété par Pierre Dubois et il paraît que c’est l’un de ses meilleurs films. 
Les autres acteurs jouent aussi très bien. Mais cette œuvre vaut surtout pour l’authenticité de l’image 
d’une école de banlieue, avec tous ses problèmes, mais aussi ses joies et satisfactions. Cette 
authenticité est soulignée par les dialogues en français de la banlieue, difficiles parfois à comprendre. 
Et une musique fantastique révèle bien les émotions des héros (il faut absolument acheter la trame 
sonore). 

Je vous conseille de voir ce film car, bien que l’histoire paraisse banale et prévisible, il sort 
de l’ordinaire par son mélange du réel et de l’idéal. 

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 [...]. 
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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, pełna informacja o recenzowanej pozycji 
(tytuł, reżyser, rok produkcji, aktorzy), krótka informacja o zawartości treściowej 
recenzowanego filmu (skrót fabuły, prezentacja głównych postaci i problematyki), pełna, 
wieloaspektowa ocena filmu (fabuły, gry aktorów, scenografii, opracowania muzycznego), 
wskazane walory recenzowanej pozycji. 
Kompozycja – 4 p.: tekst 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 



4     Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego 

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

O
M

 J
A

K
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 
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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
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O
M
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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 
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O
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O
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Z
Y
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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 
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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

C
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 



Opis egzaminu    15

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
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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, 
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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A
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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. 


