
STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- CZĘŚĆ PISEMNA 

 
LICZBA ARKUSZY I CZAS 
TRWANIA 

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 

1 arkusz 
- 120 minut 

1 arkusz 
- 150 minut 

LICZBA PUNKTÓW DO 
ZDOBYCIA NA ARKUSZU 

50 punktów 50 punktów 

ZAKRES WIADOMOŚCI I 
UMIEJĘTNOŚCI 
SPRAWDZANYCH NA 
EGZAMINIE  

Określony w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla szkół 
ponadgimnazjalnych 

Określony w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla szkół 
ponadgimnazjalnych 

ZAKRES ŚRODKÓW 
GRAMATYCZNYCH 
SPRAWDZANYCH NA 
EGZAMINIE 

Określony w  informatorze o egzaminie 
maturalnym z języka angielskiego od roku 
szkolnego 2014/2015 

Określony w  informatorze o egzaminie 
maturalnym z języka angielskiego od roku 
szkolnego 2014/2015 

TYPY ZADAŃ I ICH OMÓWIENIE 

 
 
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 

TYPY ZADAŃ 

Zadania zamknięte: wybór wielokrotny 
(np. pojedyncze, krótkie teksty i po 
jednym zadaniu do każdego z nich), na 
dobieranie, prawda/fałsz 

Zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na 
dobieranie, prawda/fałsz 

LICZBA ZADAŃ 

3-4 3-4 

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM 

30% (15 pkt.) 24% (12 pkt.) 

CAŁKOWITY CZAS TRWANIA NAGRAŃ 

ok. 20 min ok. 25 min 

 
 
ROZUMIENIE TEKSTÓW 
PISANYCH 

TYPY ZADAŃ 

Zadania zamknięte: wybór wielokrotny 
(np. zadanie z jednym dłuższym tekstem 
wraz z pytaniami do niego, zadanie z 2-3 
krótkimi tekstami połączonymi wspólnym 
motywem tematycznym, z pojedynczym 
pytaniem do każdego z nich), na 
dobieranie (np. dobieranie nagłówków do 
akapitów, dobieranie zdań do luk w 
tekście), prawda/fałsz 

Zadania zamknięte: wybór wielokrotny 
(zadanie z jednym dłuższym tekstem, 
zadanie z dwoma krótszymi tekstami 
połączonymi wspólnym motywem 
tematycznym), na dobieranie (np. 
dobieranie zdań do luk w tekście, 
dobieranie jednego z kilku krótkich tekstów 
do informacji w zadaniu - np. ofert do 
osób), prawda/fałsz 

LICZBA ZADAŃ 

3-4 3-4 

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM 

30% (15 pkt.) 26% (13 pkt.) 

 
 
ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW 
JĘZYKOWYCH 

TYPY ZADAŃ 

Zadania zamknięte: na dobieranie,  
wybór wielokrotny (np. wybór jednego 
słowa, które uzupełnia prawidłowo luki w 
obydwu podanych zdaniach, uzupełnianie 
luk w tekście oraz dobieranie synonimów 
lub właściwego tłumaczenia słów / 
wyrażeń) 

– Zadania zamknięte: wybór wielokrotny, 
na dobieranie. 
– Zadania otwarte: zadanie z luką, 
parafraza zdań, słowotwórstwo, 
tłumaczenie fragmentów zdań na język 
obcy, układanie fragmentów zdań z 
podanych elementów leksykalnych 

LICZBA ZADAŃ 

2-3 2-3 

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM 

20% (10 pkt.) 24% (12 kpt.) 

 



 

STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- CZĘŚĆ PISEMNA 

TYPY ZADAŃ I ICH OMÓWIENIE 

 
 
 
 
 
 
 
WYPOWIEDŹ PISEMNA 

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 

LICZBA WYPOWIEDZI PISEMNYCH 

1 1 

LICZBA TEMATÓW DO WYBORU 

 2 

FORMY WYPOWIEDZI 

Tekst użytkowy (np.: list/e-
mail/wiadomość umieszczana na blogu 
lub forum internetowym) z elementami 
np. opisu, relacjonowania, uzasadniania 
opinii, w tym przedstawiania zalet i wad 
różnych rozwiązań i poglądów; w treści 
zadania podane są cztery elementy do 
uwzględnienia i rozwinięcia 

Tekst argumentacyjny (list formalny, 
rozprawka, artykuł publicystyczny) z 
elementami np. opisu, relacjonowania, 
sprawozdania, recenzji, pogłębionej 
argumentacji; każdy temat zawiera dwa 
elementy do omówienia 

DŁUGOŚĆ WYPOWIEDZI 

80-130 słów 200-250 słów 

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM 

20% (10 pkt) 26% (13 pkt.) 

KRYTERIA OCENIANIA 

 treść (0-4 pkt) 

 spójność i logika wypowiedzi  
(0-2 pkt) 

 zakres środków językowych  
(0-2 pkt) 

  poprawność środków 
językowych (0-2 pkt) 

 zgodność z poleceniem: elementy 
treści i formy (0-5 pkt) 

 spójność i logika wypowiedzi 
 (0-2 pkt) 

 zakres środków językowych  
(0-3 pkt) 

 poprawność środków językowych 
(0-3 pkt) 

 


