
Egzamin maturalny 
z

 języka angielskiego



Poziom 
Podstawowy

Poziom 
Rozszerzony

Poziom Dwujęzyczny

Czas trwania 120 min 150 min 180 min

Liczba punktów Min. 15
Max. 50 

Brak progu zaliczenia
Maks. 50

Brak progu zaliczenia
Maks. 50



1. Rozumienie ze słuchu

2. Rozumienie tekstów pisanych

3. Znajomość środków językowych

4. wypowiedź pisemna

Arkusz maturalny
poziom podstawowy



120 minut



Rozumienie ze słuchu

Teksty bazujące na dialogach, monologach, ogłoszeniach

Zadania  3-4 zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, 
    na dobieranie, prawda/fałsz)

Ocenianie
umiejętności

określenie kontekstu, głównej myśli, intencji autora 
  
   i odnajdowanie informacji



Rozumienie tekstów pisanych

Teksty teksty literackie, informacyjne, autentyczne, 
    adaptowane

Zadania  3-4 zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, 
    na dobieranie, prawda/fałsz)

Ocenianie
umiejętności

określenie kontekstu, głównej myśli, intencji autora,   

    odnajdowanie informacji i rozpoznawanie 
    związków między częściami tekstu



Znajomość środków językowych

Zadania 
zamknięte

2 - 3 zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, 
    dobieranie)

Zadania 
otwarte

• zadanie z luką
• parafraza zdań
• słowotwórstwo
• tłumaczenie fragmentów zdań na język angielski
• układanie fragmentów zdań z podanych 

elementów leksykalnych

Ocenianie
umiejętności

znajomość leksyki i struktur gramatycznych



Wypowiedź pisemna

wypowiedź jedna wypowiedź, w której uczeń musi odnieść się 
do 4 elementów

długość 
wypowiedzi

80 – 130 słów

Kryteria 
oceniania

Treść
Logika i spójność
Zakres środków językowych
Poprawność środków językowych



100 % to 50 pkt.

30 % to 15 pkt.



1. Rozumienie ze słuchu

2. Rozumienie tekstów pisanych

3. Znajomość środków językowych

4. wypowiedź pisemna

Arkusz maturalny
poziom rozszerzony



150 minut



Rozumienie ze słuchu
Teksty teksty autentyczne lub w minimalnym stopniu   

  adaptowane ( audycje radiowe, wywiady, 
  komunikaty, instrukcje)

Zadania  3-4 zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, 
    na dobieranie, prawda/fałsz)

Ocenianie
umiejętności

• określenie kontekstu sytuacyjnego
i intencji mówiącego

• określania głównej myśli tekstu
• Odnajdowanie szczegółowych informacji
• Rozróżnianie między stylem formalnym 

i nieformalnym
• Oddzielenie opinii od faktów



Rozumienie tekstów pisanych

Teksty teksty literackie, informacyjne, publicystyczne, 
autentyczne lub w minimalnym stopniu adaptowane

Zadania  3-4 zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, 
    na dobieranie, prawda/fałsz)

Ocenianie
umiejętności

• określenie kontekstu sytuacyjnego
i intencji mówiącego

• określania głównej myśli tekstu
• odnajdowanie szczegółowych informacji
• rozróżnianie między stylem formalnym 

i nieformalnym
• oddzielenie opinii od faktów



Wypowiedź pisemna

Rodzaje 
wypowiedzi

rozprawka, artykuł lub list formalny

Długość 
wypowiedzi

200 – 250 słów

Kryteria 
oceniania

Treść
Logika i spójność
Zakres środków językowych
Poprawność środków językowych



Część ustna (15 minut)

  Rozmowa wstępna (około 2 minut)

- Zadanie 1 - rozmowa sterowana

                      (maksymalnie 4 minuty)

- Zadanie 2 – opis ilustracji i odpowiedź
                        na trzy pytania 

                       (maksymalnie 3 minuty)

- Zadanie 3 – wypowiedź na podstawie materiału
                        stymulującego i odpowiedź
                        na dwa pytania

                       (maksymalnie 5 minut)



Punktacja

Maksymalna ilość punktów za odpowiedź to 30.

18 punktów za przekazanie informacji we
  wszystkich trzech zadaniach (za jedno
  zadanie można otrzymać maksymalnie 6 pkt.)

12 punktów na które składają się: 
- 4 punkty za sprawność komunikacyjną
- 4 punkty za zakres struktur 
           leksykalno-gramatycznych,
- 2 punkty za wymowę
- 2 punkty za płynność wypowiedzi.



100 % to 30 pkt.

30 % to 9 pkt.
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