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Zasady oceniania zadań zamkniętych oraz zadań otwartych krótkiej odpowiedzi 
 
Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
Zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych 
W zadaniach otwartych sprawdzających znajomość środków językowych wymagana jest 
pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna. 
 
Zadania otwarte sprawdzające rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów 
pisanych 
1. Odpowiedź musi być komunikatywna dla odbiorcy, zgodna z poleceniem oraz musi 

wskazywać, że zdający zrozumiał tekst. 
2. O ile zasady oceniania określone dla danego zadania nie stanowią inaczej, odpowiedź 

nie jest akceptowana, jeśli zdający: 
• popełnia błędy, które: 

− zmieniają znaczenie wyrazu, np. flaw zamiast fault w zadaniu 4.2. 
− powodują, że użyty wyraz nie byłby zrozumiany przez odbiorcę jako wyraz, którym 

zdający powinien uzupełnić tekst, np. obscity zamiast obesity w zadaniu 3.4. 
− powodują, że odpowiedź jest niejasna, dwuznaczna lub wieloznaczna, np. declining 

for rioters zamiast denying entry to rioters w zadaniu 4.1 
• używa zapisu odzwierciedlającego brzmienie wyrazu zamiast zapisu w poprawnej 

formie ortograficznej, np. overweit zamiast overweight w zadaniu 3.4. 
• udziela odpowiedzi, która: 

− nie jest wystarczająco precyzyjna, np. talks about the painting zamiast describes  
the painting w zadaniu 4.4.  

− nie łączy się logicznie i/lub nie jest spójna z fragmentami tekstu otaczającymi lukę; 
nie jest logiczną odpowiedzią na pytanie, np. children overweight weight zamiast  
the increase of obesity w zadaniu 3.4.  

• udziela dwóch odpowiedzi, z których jedna jest poprawna, a druga – błędna, np. 
describes the painting and its use in class zamiast describes the painting w zadaniu 
4.4. 

• podaje poprawną odpowiedź, ale uzupełnia ją elementami, które nie są zgodne  
z tekstem, np. stopped the rioters from burning the school zamiast stopped the rioters 
from entering the school w zadaniu 4.1. 

• udziela odpowiedzi w innym języku niż wymagany w danym zadaniu, np. otyłość 
zamiast obesity w zadaniu 3.4. 

3. Jeżeli lukę należy uzupełnić liczebnikiem, numerem telefonu, godziną lub 
wyrazem/wyrazami o wysokiej frekwencji w języku angielskim, wówczas wymagana jest 
pełna poprawność zapisu. 

4. Jeżeli lukę należy uzupełnić wyrazem/wyrazami o niskiej frekwencji w języku angielskim, 
dopuszczalne są błędy językowe i/lub ortograficzne, o ile nie zakłócają komunikacji,  
a odpowiedź wskazuje, że zdający zrozumiał tekst. 

5. Jeżeli lukę należy uzupełnić dłuższym fragmentem tekstu lub zadanie wymaga 
odpowiedzi pełnym zdaniem, kluczowe jest przekazanie komunikatu.  

  



Zasady oceniania rozwiązań zadań 

  Strona 3 z 28 

Uwaga! 
1. W zasadach oceniania rozwiązań zadań ustalanych dla zadań w konkretnym arkuszu 

egzaminacyjnym mogą zostać określone wyjątki od powyższych zasad, np. 
dopuszczające uzgodniony katalog błędów w przypadku danego wyrazu. 

2. Akceptowane są również odpowiedzi nieujęte w zasadach oceniania, jeżeli są 
merytorycznie poprawne i spełniają wszystkie warunki zadania. 
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Rozumienie ze słuchu 
 
Zadanie 1. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 20231 Poprawna 

odpowiedź Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

1.1. 

II. Rozumienie wypowiedzi. 
 

Zdający rozumie różnorodne 
wypowiedzi ustne o wysokim stopniu 
złożoności wypowiadane również w 

szybkim tempie  […]. 

II.5) Zdający znajduje  
w wypowiedzi określone 
informacje. 

A 

1.2. D 

1.3. B 

1.4. C 

1.5. A 

 
 
Zadanie 2. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 Poprawna 

odpowiedź Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

2.1. 

II. Rozumienie wypowiedzi. 
 

Zdający rozumie różnorodne 
wypowiedzi ustne o wysokim stopniu 

złożoności wypowiadane również  
w szybkim tempie  […]. 

II.5) Zdający znajduje  
w wypowiedzi określone 
informacje. 

D 

2.2. 
II.2) Zdający określa główną 
myśl […] fragmentu 
wypowiedzi. 

C 

2.3. 
II.3) Zdający określa intencje 
[…] nadawcy/autora 
wypowiedzi. 

B 

2.4. II.5) Zdający znajduje  
w wypowiedzi określone 
informacje. 

C 

2.5. B 

2.6. 
II.2) Zdający określa główną 
myśl […] fragmentu 
wypowiedzi. 

A 

  

                                                 
1 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-egzaminacyjne-obowiazujace-na-egzaminie-maturalnym-
w-roku-2023-i-2024 
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Zadanie 3. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

3.1. 

II. Rozumienie wypowiedzi. 
 

Zdający rozumie różnorodne wypowiedzi ustne 
o wysokim stopniu złożoności wypowiadane również 

w szybkim tempie  […]. 
 

V. Przetwarzanie wypowiedzi. 
 

Zdający zmienia formę przekazu ustnego […] tekstów 
z różnych dziedzin życia i nauki, o różnym stopniu 

złożoności […]. 
 

I. Znajomość środków językowych. 
 

Zdający posługuje się bardzo bogatym zasobem 
środków językowych (leksykalnych – w tym związków 
frazeologicznych, gramatycznych, ortograficznych), 
wykazując się wysokim poziomem ich poprawności 

[…]. 

VIII.2) Zdający 
przekazuje  
w języku obcym 
nowożytnym […] 
informacje 
sformułowane  
w tym języku 
obcym. 

II.5) Zdający 
znajduje  
w wypowiedzi 
określone 
informacje. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

 
 
Uszczegółowienia do zadania 3. 
 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 

Zad. Odpowiedź oczekiwana Przykłady odpowiedzi akceptowalnych 

3.1. 
of the competitors’ grey hair / the 
competitors were elderly people with 
grey hair 

of the age of the participants / of the 
colour of rowers’ hair 

3.2. groans of disappointment / children to 
express their anger / displeasure  

negative reaction  

3.3. 

competition must return to the school 
curriculum / facilities have to be 
developed / teachers who promote 
competition must be supported 

action is required / action is more 
necessary than words  

3.4. obesity / ever-expanding waistbands 
putting on too much weight / excess 
weight 
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0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zad. Przykłady odpowiedzi niepoprawnych 

3.1. it revolved around two extreme feelings: joy and sadness / men taking part in it 
enjoyed competition / there were so many people 

3.2. screams of anger / aggression in children / unexpected reaction 

3.3. the gap must be smaller / competition is necessary / teachers have to be 
encouraged / something has to change 

3.4. suffering / desire to bring the spirit of grandfathers / lack of discipline / access 
weight / children putting on more weight 

 
 
Rozumienie tekstu pisanego 
 
Zadanie 4. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

4.1. 
II. Rozumienie wypowiedzi. 

 
Zdający rozumie […] różnorodne wypowiedzi 
pisemne o wysokim stopniu złożoności […]. 

 
V. Przetwarzanie wypowiedzi. 

 
Zdający zmienia formę przekazu […] 

pisemnego tekstów z różnych dziedzin życia i 
nauki, o różnym stopniu złożoności […]. 

 
I. Znajomość środków językowych. 

 
Zdający posługuje się bardzo bogatym 

zasobem środków językowych (leksykalnych – 
w tym związków frazeologicznych, 

gramatycznych, ortograficznych), wykazując 
się wysokim poziomem ich poprawności […]. 

VIII.2) Zdający 
przekazuje 
w języku obcym 
nowożytnym […] 
informacje 
sformułowane 
w tym języku 
obcym. 

III.1) Zdający 
określa główną 
myśl […] 
fragmentu tekstu. 

4.2. 
III.4) Zdający 
znajduje w tekście 
określone 
informacje. 

4.3. 

4.4. 

III.1) Zdający 
określa główną 
myśl […] 
fragmentu tekstu. 
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Uszczegółowienia do zadania 4. 
 
1 pkt – odpowiedź poprawna. 

Zad. Odpowiedź oczekiwana Przykłady odpowiedzi akceptowalnych 

4.1. 
not letting the rioters enter the school / 
denying entry to rioters / standing up to 
the rioters 

showing she had courage / refusing 
entry rioters / stopping rioters from 
entering school 

4.2. was her fault / happened because of her 
behaviour / was the result of her actions 

was her blame / is her fault  

4.3. concentrate during classes / focus on 
their tasks during classes 

see her just as a teacher / treat her as a 
teacher first of all / see her as a regular 
teacher / forget what she had done 

4.4. describes (in detail) the painting / 
presents the content of the painting 

talks about the details of the painting  

 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zad. Przykłady odpowiedzi niepoprawnych 

4.1. stopping the rioters from burning a police station / making the rioters to attack 
another place / declining rioters /  

4.2. made the children scared / put the rioters in danger / was what she brought / was 
too much / was her flaw / was the result of her passiveness / was a real problem 

4.3. perceive her as a heroine / feel distracted by her / wait for another disturbance 

4.4. talks about the value/importance of the painting / talks about the painting / 
describes the use of the painting 

 
 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 Poprawna 

odpowiedź Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

4.5. 

II. Rozumienie wypowiedzi. 
 

Zdający rozumie […] różnorodne 
wypowiedzi pisemne o wysokim 

stopniu złożoności […]. 

III.4) Zdający znajduje w tekście 
określone informacje. 

C 

4.6. D 

4.7. 
III.5) Zdający rozpoznaje związki 
między poszczególnymi 
częściami tekstu. 

A 

4.8. 
III.6) Zdający układa informacje 
w określonym porządku. B 
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Zadanie 5. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 Poprawna 

odpowiedź Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

5.1. 

II. Rozumienie wypowiedzi. 
 

Zdający rozumie […] różnorodne 
wypowiedzi pisemne o wysokim 

stopniu złożoności […]. 

III.5) Zdający rozpoznaje 
związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

F 

5.2. B 

5.3. A 

5.4. C 

 
 
Zadanie 6. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 Poprawna 

odpowiedź Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

6.1. 

II. Rozumienie wypowiedzi. 
 

Zdający rozumie […] różnorodne 
wypowiedzi pisemne o wysokim 

stopniu złożoności […]. 

III.7) Zdający wyciąga wnioski 
wynikające z informacji 
zawartych w tekście. 

C 

6.2. 
III.4) Zdający znajduje 
w tekście określone informacje. 

D 

6.3. E 

6.4. 
III.1) Zdający określa główną 
myśl […] fragmentu tekstu. B 
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Znajomość środków językowych 
 
Zadanie 7. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 Poprawna 

odpowiedź Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

7.1. 
I. Znajomość środków 

językowych. 
 

Zdający posługuje się bardzo 
bogatym zasobem środków 

językowych (leksykalnych – w tym 
związków frazeologicznych, 

gramatycznych, ortograficznych) […] 
wykazując się wysokim poziomem ich 

poprawności […]. 

I. Zdający posługuje się bardzo 
bogatym zasobem środków 
językowych (leksykalnych – 
w tym związków 
frazeologicznych, 
gramatycznych, 
ortograficznych) […] wykazując 
się wysokim poziomem ich 
poprawności […]. 

C 

7.2. A 

7.3. A 

7.4. B 

7.5. D 

 
 
Zadanie 8. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 Poprawna 

odpowiedź Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

8.1. I. Znajomość środków 
językowych. 

 
Zdający posługuje się bardzo 
bogatym zasobem środków 

językowych (leksykalnych – w tym 
związków frazeologicznych, 

gramatycznych, ortograficznych) […] 
wykazując się wysokim poziomem ich 

poprawności […]. 

I. Zdający posługuje się bardzo 
bogatym zasobem środków 
językowych (leksykalnych – 
w tym związków 
frazeologicznych, 
gramatycznych, 
ortograficznych) […] wykazując 
się wysokim poziomem ich 
poprawności […]. 

deficiency 

8.2. regardless 

8.3. watchful 

8.4. awareness 
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Zadanie 9. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 Poprawna 

odpowiedź Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

9.1. I. Znajomość środków 
językowych. 

 
Zdający posługuje się bardzo 
bogatym zasobem środków 
językowych (leksykalnych –  

w tym związków 
frazeologicznych, 
gramatycznych, 

ortograficznych) […] wykazując 
się wysokim poziomem ich 

poprawności […]. 

I. Zdający posługuje się 
bardzo bogatym zasobem 
środków językowych 
(leksykalnych – w tym 
związków 
frazeologicznych, 
gramatycznych, 
ortograficznych) […] 
wykazując się wysokim 
poziomem ich poprawności 
[…]. 

would have joined 

9.2. came as a surprise to 

9.3. 
skating/walking on 

thin ice 

9.4. have been singled out 

9.5. 
would have to be 

implemented 
 
 
Uwagi do zadań 8. i 9. 
 
1. Odpowiedź uznaje się za poprawną tylko wtedy, gdy wpisywane wyrazy lub fragmenty 

zdań są w pełni poprawne gramatycznie i ortograficznie. 
2. Akceptuje się wyraz zapisany wielką literą zamiast małą i odwrotnie. Powyższe ustalenie 

akceptuje się pod warunkiem, że zdający nie naruszył innych zasad pisowni, np. pisowni 
nazw własnych. 

3. Akceptowane są również inne odpowiedzi, jeżeli są merytorycznie poprawne i spełniają 
wszystkie warunki zadania. 
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Wypowiedź pisemna 
 
Zadanie 10. 
Choose one of the topics below and write a composition following the conventions of  
the genre indicated in the topic. Use between 300 and 350 words. 
 
1. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoją opinię na temat żywności określanej 

mianem bio, odnosząc się do następujących aspektów: 
• zdrowie 
• finanse 
• ekologia. 

 
2. Coraz więcej programów telewizyjnych jest opartych na pomyśle współzawodnictwa 

celebrytów. Napisz artykuł, w którym przedstawisz powody popularności tego typu 
programów wśród widzów, a także omówisz potencjalne korzyści oraz negatywne 
konsekwencje udziału w takich programach dla ich uczestników. 

 
Ogólne wymagania egzaminacyjne 
I. Znajomość środków językowych. 

Zdający posługuje się bardzo bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych –  
w tym związków frazeologicznych, gramatycznych, ortograficznych), wykazując się 
wysokim poziomem ich poprawności […]. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 
Zdający samodzielnie tworzy […] złożone, wieloaspektowe, spójne i logiczne 
wypowiedzi pisemne […]. 

IV. Reagowanie na wypowiedzi. 
Zdający […] reaguje w formie złożonego tekstu pisanego w różnorodnych sytuacjach 
[…].  

 
Szczegółowe wymagania egzaminacyjne (rozprawka) 
I. Znajomość środków językowych. 

Zdający posługuje się bardzo bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych – 
w tym związków frazeologicznych, gramatycznych, ortograficznych), wykazując się 
wysokim poziomem ich poprawności […]. 

V.6) Zdający wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy [...]. 
V.8) Zdający stawia tezę, przedstawia w logicznym porządku argumenty […], kończy 

wypowiedź konkluzją. 
V.12) Zdający stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze. 
V.13) Zdający stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 
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Szczegółowe wymagania egzaminacyjne (artykuł) 
I. Znajomość środków językowych. 

Zdający posługuje się bardzo bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych – 
w tym związków frazeologicznych, gramatycznych, ortograficznych), wykazując się 
wysokim poziomem ich poprawności […]. 

V.6) Zdający wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy [...]. 
V.12) Zdający stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze. 
V.13) Zdający stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 
VII.3) Zdający […] przekazuje informacje i wyjaśnienia. 
 
 
Każda wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach: 

• zgodność z poleceniem 
• spójność i logika wypowiedzi 
• zakres środków językowych 
• poprawność środków językowych. 

  



Zasady oceniania rozwiązań zadań 

  Strona 13 z 28 

Zgodność z poleceniem 
 
W ocenie zgodności z poleceniem bierze się pod uwagę elementy treści oraz elementy 
formy, które zostały zrealizowane w wypowiedzi, oraz jakość realizacji tych elementów.  
 
Elementy treści. Realizację każdego z sześciu elementów treści ocenia się na skali 2–1–0 
zgodnie z TABELĄ A. 
 
TABELA A. Zgodność z poleceniem: elementy treści 

Elementy treści 2 1 0 

1. Wstęp: 
właściwe 
i adekwatne 
do tematu 
rozpoczęcie 
wypowiedzi 

R* 

teza jest jasna, zgodna 
z tematem ORAZ 
argumentacją 
przedstawioną 
w rozwinięciu 
 

teza nie jest w pełni poprawna, np. 
– teza nie jest w pełni zgodna 
z tematem ALBO argumentacją 
przedstawioną w rozwinięciu 
– teza znacznie odbiega od tematu, 
ALE jest zgodna z argumentacją 
przedstawioną w rozwinięciu 

brak tezy  
 
teza zawiera poważne 
usterki, np. 
– teza jest  niezgodna 
z tematem 
– teza znacznie odbiega od 
tematu ORAZ nie jest 
zgodna z argumentacją 
przedstawioną w rozwinięciu 
– teza niejasna, trudna do 
wskazania 
 
wstęp niekomunikatywny 
 

W pełni poprawna teza musi zapowiadać oczekiwaną strukturę rozprawki. Jeśli teza nie zapowiada 
oczekiwanej struktury rozprawki, może być zakwalifikowana maksymalnie na poziom 1. 

A* 

wprowadzenie zgodne 
z tematem ORAZ ciekawe, 
oryginalne, zachęcające 
do czytania, np. w formie 
pytania lub cytatu 

wprowadzenie nie jest w pełni 
poprawne, np. 
– wprowadzenie zgodne z tematem, 
ale schematyczne 
– bardziej typowe dla innego typu 
tekstu (np. rozprawki) 
– ciekawe, oryginalne, ALE 
odbiegające od tematu 

brak wprowadzenia 
 
wprowadzenie niezgodne 
z tematem 
 
wprowadzenie niejasne 
 
wprowadzenie 
niekomunikatywne 

L* 

wstęp zgodny z tematem 
i treścią wypowiedzi ORAZ 
wskazujący cel/powód 
pisania listu 

wstęp nie jest w pełni poprawny, np. 
– nie określa celu 
– określa cel/powód pisania listu, 
ALE odbiega od tematu 
– cel nie jest określony jasno 
– wstęp nie jest zgodny z treścią 
listu (np. zapowiada poparcie, 
a opisuje argumenty przeciwne) 

brak wstępu 
 
wstęp niezgodny z tematem 
 
wstęp niejasny 
 
wstęp niekomunikatywny 

2. Pierwszy 
element tematu 

R 
A 
L 

wieloaspektowa ORAZ/ 
LUB pogłębiona realizacja 
elementu (np. wsparta 
przykładami, szczegółowo 
omówiona) 

powierzchowna realizacja elementu, 
wypowiedzi brak głębi, np.  
– zdający podaje tylko „listę” 
argumentów/cech/określeń, żadnego 
nie rozwijając/uzasadniając;  
– zdający odnosi się do 1-2 
aspektów i omawia je niezbyt 
szczegółowo 

brak wypowiedzi 
 
wypowiedź bardzo pobieżnie 
dotykająca tematu, np. 
zdający podaje tylko jeden 
argument/cechę/określenie, 
nie rozwijając go/jej 
 
wypowiedź nie jest 
komunikatywna 
 
wypowiedź nie jest związana 
z tematem / nie realizuje 
elementu 

3. Drugi element 
tematu 

4. Trzeci element 
tematu 
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5. 
Podsumowanie: 
właściwe 
i adekwatne 
do tematu 
zakończenie 
wypowiedzi 

R 
A 
L 

zakończenie zgodne 
z tematem ORAZ treścią 
wypowiedzi;  
jeżeli zdający powtarza 
wstęp – czyni to innymi 
słowami 

zakończenie nie jest w pełni zgodne 
z tematem ALBO treścią wypowiedzi 
 
zakończenie znacznie odbiega od 
tematu, ALE jest zgodne z treścią 
wypowiedzi 
 
zdający stosuje zakończenie 
schematyczne (sztampowe), np. 
ogranicza się do przeformułowania 
tezy 
 
zdający powtarza wstęp w zasadzie 
tymi samymi słowami 

brak zakończenia 
 
zakończenie nie jest 
komunikatywne 
 
zakończenie nie jest zgodne 
z tematem 
 
zakończenie znacznie 
odbiega od tematu ORAZ 
nie jest zgodne z treścią 
wypowiedzi 

6. Fragmenty 
odbiegające 
od tematu i/lub 
nie na temat 

R 
A 
L 

wypowiedź nie zawiera 
fragmentów odbiegających 
od tematu i/lub nie na 
temat 

wypowiedź zawiera dłuższy 
fragment / nieliczne krótkie 
fragmenty odbiegające od tematu 
i/lub nie na temat 

wypowiedź nie spełnia 
warunków określonych 
dla poziomu 1. 

* R – rozprawka; A – artykuł; L – list formalny 
 
Elementy formy. Realizację każdego z czterech elementów formy ocenia się na skali 1–0 
zgodnie z TABELĄ B. 
 
TABELA B. Zgodność z poleceniem: elementy formy 

Elementy formy Forma 1 0 
1. 
Elementy 
charakterystyczne 
dla formy 

R teza jest umiejscowiona we wstępie 
wypowiedź nie spełnia 
warunków określonych dla 
poziomu 1. 

A wypowiedź jest zatytułowana 

L wypowiedź zawiera odpowiedni zwrot rozpoczynający 
i odpowiedni zwrot kończący 

2. 
Kompozycja 

R 
A 
L 

wypowiedź cechuje widoczny zamysł kompozycyjny, 
wyrażający się w funkcjonalnie uzasadnionych proporcjach 
wstępu, rozwinięcia i zakończenia 

wypowiedź nie spełnia 
warunków określonych dla 
poziomu 1. 

3. 
Segmentacja 

R 
A 
L 

tekst jest uporządkowany; układ graficzny pracy (podział 
na akapity) jest merytorycznie uzasadniony 

wypowiedź nie spełnia 
warunków określonych dla 
poziomu 1. 

4. 
Długość pracy 

R 
A 
L 

długość pracy mieści się w granicach 270–390 wyrazów  
wypowiedź nie spełnia 
warunków określonych dla 
poziomu 1. 

 
Uwaga: jedna usterka jest wystarczająca, żeby zakwalifikować pracę na 0 w danym 
podkryterium. 
 
Jeżeli zdający tworzy wypowiedź w innej formie niż wskazana w temacie (np. pisze list 
zamiast rozprawki), praca jest kwalifikowana we wszystkich elementach formy na poziom 0. 
 
Ostateczną liczbę punktów za zgodność z poleceniem ustala się na podstawie oceny 
elementów treści i elementów formy, zgodnie z TABELĄ C. 
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TABELA C. 

Elementy 
treści 

Elementy formy 
4  3–2 1–0 

12 5 pkt 4 pkt 3 pkt 
11–10 4 pkt 3 pkt 3 pkt 

9–8 3 pkt 2 pkt 2 pkt 
7–6 2 pkt 2 pkt 1 pkt 
5–4 2 pkt 1 pkt 1 pkt 
3–2 1 pkt 0 pkt 0 pkt 
1–0 0 pkt 0 pkt 0 pkt 

 
Przykładowo: za wypowiedź, w której elementy treści oceniono na 7, a elementy formy 
oceniono na 2, za zgodność z poleceniem przyznaje się 2 punkty. 
 
Uszczegółowienia dotyczące oceniania elementów treści i elementów formy 
 
Temat 1. 
Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoją opinię na temat żywności określnej  
mianem bio, odnosząc się do następujących aspektów: 

• zdrowie 
• finanse  
• ekologia. 

 
1. Aby praca była uznana za w pełni zgodną z tematem, zdający musi odnieść się do 

żywności określanej mianem bio. 
2. Teza musi zapowiadać oczekiwaną strukturę rozprawki, tj. zdający musi wyrazić swoją 

opinię / określić stanowisko, jakie zajmuje w sprawie żywności bio, np. In my opinion, 
customers who purchase bio produce do it just because it is trendy at the moment. / In 
my opinion, buying products labelled as bio is a good idea. Many customers are ready to 
spend more money on food that they consider healthier and more ecological.  

3. Teza nie zapowiada oczekiwanej struktury rozprawki, jeśli jest stwierdzeniem lub 
pytaniem, które nie pozwala na określenie, jakie stanowisko zajmuje zdający, np. Is bio 
produce worth its price? Uznaje się ją wtedy za odbiegającą od tematu. 

4. Opisanie problemu, który jest tematem rozprawki, np. stwierdzenie, że kupowanie 
żywności bio jest popularne, nie jest tezą. 

5. We wstępie nie wymaga się uwzględnienia podanych w poleceniu aspektów. 
6. Jeżeli w tezie zdający odnosi się do niektórych elementów polecenia (do jednego lub 

dwóch), a w rozwinięciu podaje argumenty odnoszące się do wszystkich elementów 
tematu to taka teza jest traktowana jako odbiegająca od treści wypowiedzi. 

7. Rozpatrując zgodność tezy z treścią pracy bierze się pod uwagę jej zgodność  
z rozwinięciem. Jeśli we wstępie zdający uzna, że spożywanie żywności bio jest dobrym 
rozwiązaniem, to argumenty powinny wspierać tę tezę. Jeśli w pracy zdający przytacza 
argumenty przeciwne do postawionej w rozprawce tezy, to powinien uznać je za 
niezasadne. 

  

„główka”

elementy tematu 
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Zgodność z tematem 
 
1. Fragmenty wypracowania zgodne z tematem: 

• ściśle związane z „główką” i elementami tematu (A, B, C) 
• ściśle związane z „główką”, ale niezwiązane z elementami tematu (D, E), np. 

– trudna dostępność żywności bio  
– brzydki wygląd warzyw i owoców bio 
– wprowadzanie w błąd konsumentów co do faktu, że żywność jest bio  
– jak rozpoznać zdrową żywność. 

Fragmenty D, E nie są uznawane za realizację elementów tematu. 
 
2. Fragmenty wypracowania odbiegające od tematu:  

• luźno związane z „główką” oraz przedstawiające argumenty niezwiązane z elementami 
tematu (X, Y), np.  
– nawyki żywieniowe Polaków / Anglików 
– bogaty wybór produktów spożywczych w sklepach 
– wybór pomiędzy kupowaniem żywności w supermarketach lub na targu 
– zasady zdrowego odżywiania. 

Takie fragmenty są zaznaczone w pracy zdającego nawiasami kwadratowymi. Jeśli 
występują w pracy, jest ona kwalifikowana na poziom 1 lub 0 zgodnie z punktem 6. 
w Tabeli A. 

 
3. Fragmenty wypracowania nie na temat: 

• w żaden sposób nienawiązujące do „główki” tematu, np. 
– przepis na potrawę 
– popularność / krytyka fast-foodów 
– wady i zalety diety pudełkowej. 

Takie fragmenty są otaczane „chmurką”. Jeśli występują w pracy, jest ona kwalifikowana 
na poziom 1 lub 0 zgodnie z punktem 6. w Tabeli A. Fragmenty te nie są uwzględniane 
w liczbie wyrazów ani brane pod uwagę w ocenie zakresu i poprawności środków 
językowych. 

 
4. Jeżeli w wypracowaniu występuje fragment (1–2 zdania), który mógłby zostać uznany 

za odbiegający od tematu lub nie na temat, ale w pracy pełni funkcję logicznego łącznika, 
uznaje się go za fragment zgodny z tematem (C, D). 

5. Jeśli zdający konsekwentnie używa niewłaściwego wyrazu, który jest kluczowy dla pracy, 
ale argumenty pasują do tematu, taka realizacja danej części pracy jest kwalifikowana 
na poziom niższy (maksymalnie poziom 1).  

6. Jeśli zdający realizuje jeden z elementów tematu we wstępie lub zakończeniu, to dany 
fragment pracy uznaje się za element rozwinięcia albo za część wstępu/zakończenia. 
Ten sam fragment pracy nie może być realizacją elementu tematu oraz częścią 
wstępu/zakończenia. 

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wydzielenie wstępu/zakończenia 
z dłuższego fragmentu i uznanie tego za dwie oddzielne części, ale wtedy segmentacja 
oceniana jest na 0. 

8. Dłuższe niekomunikatywne fragmenty pracy traktuje się jako odbiegające od tematu. 
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Podsumowanie: właściwe i adekwatne do tematu zakończenie wypowiedzi 
Rozpatrując zgodność zakończenia z treścią pracy, bierze się pod uwagę jego zgodność  
z rozwinięciem wypowiedzi. 
 
 
Temat 2. 
Coraz więcej programów telewizyjnych jest opartych na pomyśle współzawodnictwa 
celebrytów. Napisz artykuł, w którym przedstawisz 
powody popularności tego typu programów wśród widzów, a także  
omówisz potencjalne korzyści oraz  
negatywne konsekwencje udziału w takich programach dla ich uczestników.  
 
1. Aby artykuł był uznany za w pełni zgodny z tematem, musi dotyczyć współzawodnictwa 

celebrytów w programach telewizyjnych. 
2. Nie jest wymagane odniesienie się do elementów tematu we wstępie artykułu. 
3. Aby wstęp był uznany za zgodny z tematem musi dotyczyć współzawodnictwa celebrytów 

w programach telewizyjnych i zachęcać do dalszej lektury, np. For years celebrities were 
regular guests on talk shows and appeared on the pages of gossip magazines, but it 
seems that they need more of an adrenaline rush. Result? A multitude/variety of TV 
programmes in which famous people decide to compete at dancing, singing or performing 
dangerous tasks on the other side of the world. And crowds take a seat in front of TV sets 
to watch how they are doing. 

4. Jeśli zdający odnosi się do uczestnictwa celebrytów w programach telewizyjnych, ale 
brak jest współzawodnictwa, taka realizacja danej części pracy jest kwalifikowana na 
poziom niższy. 

5. Pierwszy element tematu musi dotyczyć powodu/powodów popularności takich 
programów wśród widzów. Nie jest realizacją tego elementu poinformowanie o powodach 
produkowania takich programów przez stacje telewizyjne (np. wysokie dochody z reklam 
w ich trakcie) lub występowania w takich programach (np. chęć sprawdzenia swoich 
umiejętności). 

6. Drugi i trzeci element tematu muszą odnosić się do uczestników, czyli znanych osób 
biorących udział w takich programach. Nie jest realizacją tych elementów tematu 
odniesienie się do potencjalnych korzyści / negatywnych konsekwencji takich programów 
dla widzów lub stacji telewizyjnych. 

 
 
Zgodność z tematem 
 
1. Fragmenty wypracowania zgodne z tematem: 

• ściśle związane z „główką” tematu i elementami tematu (A, B, C) 
• ściśle związane z „główką”, ale niezwiązane z elementami tematu (D, E), np. 

− opis przebiegu rywalizacji celebrytów w programie telewizyjnym lub opis różnych 
programów tego typu (bez połączenia z którymkolwiek elementem tematu). 

Fragmenty D, E nie są uznawane za realizację elementów tematu. 
  

„główka”

elementy tematu 
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2. Fragmenty wypracowania odbiegające od tematu: 
• luźno związane z „główką” oraz przedstawiające argumenty niezwiązane z elementami 

tematu (X, Y), np.  
− opis teleturnieju / konkursu telewizyjnego, w którym występują osoby, które nie są 

jeszcze znane, np. programy typu talent show.  
Takie fragmenty są zaznaczone w pracy zdającego nawiasami kwadratowymi. Jeśli 
występują w pracy, jest ona kwalifikowana na poziom 1 lub 0 zgodnie z punktem 6.  
w Tabeli A. 

 
3. Fragmenty wypracowania nie na temat: 

• w żaden sposób nienawiązujące do „główki” tematu, np. 
− wady i zalety bycia sławnym bez odniesienia do współzawodnictwa i udziału w 

programach telewizyjnych. 
Takie fragmenty są otaczane „chmurką”. Jeśli występują w pracy, jest ona kwalifikowana 
na poziom 1 lub 0 zgodnie z punktem 6. w Tabeli A. Fragmenty te nie są uwzględniane  
w liczbie słów ani brane pod uwagę w ocenie zakresu i poprawności środków 
językowych. 

 
4. Jeżeli w wypracowaniu występuje fragment (1–2 zdania), który mógłby zostać uznany 

za odbiegający od tematu lub nie na temat, ale w pracy pełni funkcję logicznego łącznika, 
uznaje się go za fragment zgodny z tematem (C, D). 

5. Jeśli zdający konsekwentnie używa niewłaściwego wyrazu, który jest kluczowy dla pracy, 
ale argumenty pasują do tematu, taka realizacja danej części pracy jest kwalifikowana 
na poziom niższy (maksymalnie poziom 1).  

6. Jeśli zdający realizuje jeden z elementów tematu we wstępie lub zakończeniu, to dany 
fragment pracy uznaje się za element rozwinięcia albo za część wstępu/zakończenia. 
Ten sam fragment pracy nie może być realizacją elementu tematu oraz częścią 
wstępu/zakończenia. 

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wydzielenie wstępu/zakończenia 
z dłuższego fragmentu i uznanie tego za dwie oddzielne części, ale wtedy segmentacja 
oceniana jest na 0. 

8. Dłuższe niekomunikatywne fragmenty pracy traktuje się jako odbiegające od tematu. 
 
Podsumowanie: właściwe i adekwatne do tematu zakończenie wypowiedzi 
Rozpatrując zgodność zakończenia z treścią pracy, bierze się pod uwagę jego zgodność 
z rozwinięciem wypowiedzi. 
 
Elementy charakterystyczne dla formy 
Nie są akceptowane jako tytuł zwroty rozpoczynające listy, np. Dear John; Hi! 
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Spójność i logika wypowiedzi 
 
W ocenie spójności i logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu 
wypowiedź jest klarowna, funkcjonuje jako całość dzięki jasnym powiązaniom (np. 
leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między zdaniami lub akapitami i nie 
zawiera fragmentów, które są sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami rozumowania. 
 

2 pkt Wypowiedź zawiera najwyżej 2 usterki w spójności ORAZ/LUB w logice na 
poziomie zdania i/lub akapitu i/lub całego tekstu. 

1 pkt  Wypowiedź zawiera od 3 do 5 usterek w spójności ORAZ/LUB w logice na 
poziomie zdania i/lub akapitu i/lub całego tekstu. 

0 pkt Wypowiedź zawiera 6 lub więcej usterek w spójności ORAZ/LUB w logice na 
poziomie zdania i/lub akapitu i/lub całego tekstu. 

 
Jeśli w pracy występuje dłuższy fragment (np. dłuższe zdanie lub 2–3 krótkie zdania), który 
jest niejasny/niekomunikatywny, przyznaje się 1 punkt; jeśli takich fragmentów jest więcej, 
przyznaje się 0 punktów. 
 
Dodatkowe uwagi dotyczące oceniania spójności i logiki wypowiedzi 
 
1. Zaburzenie spójności i/lub logiki może wynikać na przykład z: 

• braku połączenia między częściami tekstu, np. odwoływanie się do czegoś, co nie jest 
wcześniej wspomniane 

• nieuzasadnionego użycia czasowników w różnych czasach gramatycznych 
(przeskakiwania z jednego czasu gramatycznego na inny) 

• błędów językowych i/lub ortograficznych, które powodują zakłócenie komunikacji, np. 
sprawiają, że odbiorca gubi się, czytając tekst 

• przytoczenia argumentu, który jest sprzeczny z ogólnie przyjętymi zasadami 
rozumowania (jeśli nie ma w pracy żadnego uzasadnienia/kontekstu tłumaczącego taką 
właśnie realizację danego podpunktu). 

2. Brak podziału na akapity nie prowadzi automatycznie do obniżenia punktacji za spójność  
i logikę wypowiedzi. 

3. Jeżeli w pracy nie są zaznaczone żadne błędy w spójności/logice, należy przyznać  
2 punkty w tym kryterium. 

4. Jako usterki w spójności/logice egzaminator oznacza te fragmenty, w których gubi się, 
czytając tekst. Błędy językowe i ortograficzne mogą powodować zaburzenie spójności  
i logiki, ale wiele zależy od kontekstu wypowiedzi. Ten sam błąd może w mniejszym lub 
większym stopniu zaburzać zrozumienie tekstu. Może on wpływać na ocenę spójności 
i logiki i/lub przekazania komunikatu. 

5. Błędy logiczne mogą często wynikać z niewystarczającego kontekstu w treści pracy, 
braku kluczowego elementu do uzasadnienia stwierdzenia, które samo w sobie jest 
sprzeczne z  zasadami logiki. 

6. Wyrazy napisane po polsku lub w języku innym niż język egzaminu egzaminator 
zaznacza jako błędy w spójności, jeśli w znacznym stopniu utrudniają zrozumienie 
komunikatu. Jeśli komunikacja nie jest zaburzona, podkreśla je jedynie jako błędy 
językowe. 
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7. Jeśli praca (lub jej obszerne fragmenty) jest w znacznej większości niespójna/ 
niekomunikatywna/niezrozumiała dla odbiorcy, egzaminator może zaznaczyć całość 
pracy (lub dany fragment) „pionową falą” na marginesie i nie podkreślać poszczególnych 
zaburzeń. Jednocześnie w takiej pracy oznacza się błędy. 

 
 
Zakres środków językowych 
 
W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie i precyzję 
środków leksykalnych oraz struktur gramatycznych użytych w wypowiedzi. 
 

4 pkt 

• bardzo szeroki zakres środków językowych 
• ogólna wysoka naturalność, różnorodność frazeologiczna oraz precyzja użytych 

środków językowych 
• styl stosowny i jednolity 

3 pkt 

• szeroki zakres środków językowych 
• dość liczne fragmenty charakteryzujące się naturalnością, różnorodnością 

frazeologiczną oraz precyzją użytych środków językowych 
• styl stosowny i jednolity LUB sporadyczne niedociągnięcia w stosowności i/lub 

jednolitości stylu 

2 pkt 

• zadowalający zakres środków językowych 
• w pracy występuje kilka fragmentów charakteryzujących się naturalnością, 

różnorodnością frazeologiczną oraz precyzją użytych środków językowych, 
jednak w większości użyte są struktury o wysokim stopniu pospolitości 

• styl stosowny i jednolity LUB w pracy występuje kilka fragmentów, których styl 
jest niestosowny i/lub które zaburzają jednolitość stylu 

1 pkt 

• ograniczony zakres środków językowych 
• głównie struktury o wysokim stopniu pospolitości 
• w pracy występuje kilka fragmentów, których styl jest niestosowny i/lub które 

zaburzają jednolitość stylu LUB styl niemożliwy do określenia ze względu 
na ograniczenia w zakresie środków językowych 

0 pkt 

• bardzo ograniczony zakres środków językowych 
• wyłącznie struktury o wysokim stopniu pospolitości 

ALBO 
• zakres środków językowych uniemożliwiający zdającemu zrealizowanie 

polecenia 
• styl w znacznej mierze niestosowny i/lub niejednolity LUB styl niemożliwy 

do określenia ze względu na ograniczenia w zakresie środków językowych 
 
Praca może otrzymać wskazaną w tabeli liczbę punktów, jeśli spełnia wszystkie wymogi 
określone dla danej kategorii punktowej. Jeśli spełnia je tylko częściowo, jest kwalifikowana 
na poziom niższy, np. praca, która charakteryzuje się szerokim zakresem leksyki, ale 
zadowalającym zakresem struktur gramatycznych, otrzymuje 2 punkty. 

Pod pojęciem „bardzo szeroki zakres środków językowych” użytych w pracy rozumie się 
bardzo zróżnicowane środki leksykalno-gramatyczne na poziomie B2+ (lub wyższym), które 
umożliwiają zdającemu swobodne i precyzyjne zrealizowanie polecenia. 



Zasady oceniania rozwiązań zadań 

  Strona 21 z 28 

Pod pojęciem „szeroki zakres środków językowych” użytych w pracy rozumie się 
zróżnicowane środki leksykalno-gramatyczne na poziomie B2+  (lub wyższym), które 
umożliwiają zdającemu swobodne i precyzyjne zrealizowanie polecenia. 

Pod pojęciem „zadowalający zakres środków językowych” użytych w pracy rozumie się 
środki leksykalno-gramatyczne na poziomie B2+, które umożliwiają zdającemu w miarę 
swobodne i precyzyjne zrealizowanie polecenia. 

Pod pojęciem „ograniczony zakres środków językowych” użytych w pracy rozumie się mało 
zróżnicowane środki leksykalno-gramatyczne, często poniżej poziomu B2+, które 
umożliwiają zdającemu zrealizowanie polecenia, ale wypowiedzi brakuje precyzji i użyte 
zostały głównie proste środki językowe.  

Pod pojęciem „bardzo ograniczony zakres środków językowych” użytych w pracy rozumie się 
środki leksykalno-gramatyczne znacznie poniżej poziomu B2+, które umożliwiają zdającemu 
zrealizowanie polecenia, ale wypowiedzi brakuje precyzji i użyte zostały jedynie proste środki 
językowe. 

Przez „naturalność” rozumie się charakterystyczny dla danego języka sposób wyrażania 
znaczeń. Pod pojęciem „precyzji” rozumie się wyrażanie myśli z wykorzystaniem słownictwa 
swoistego dla tematu, unikanie wyrazów o wysokim stopniu pospolitości, takich jak nice, 
great, interesting, stosowanie typowych dla danego języka związków wyrazowych oraz 
struktur gramatycznych precyzyjnie pasujących do danej sytuacji komunikacyjnej (np. enjoy 
immense popularity zamiast be very famous; Had I known about the competition, I would have 
entered. zamiast I didn’t enter the competition because I didn’t know about it.). 

Przez „stosowność” stylu rozumie się dostosowanie przez zdającego środków językowych 
do wybranej formy wypowiedzi, celowość zastosowanych konstrukcji składniowych 
i jednostek leksykalnych. Styl niestosowny to np. styl zbyt metaforyczny lub zbyt bliski stylowi 
potocznemu w odmianie mówionej. Przez „jednolitość” stylu rozumie się konsekwentne 
posługiwanie się jednym, wybranym stylem. Mieszanie różnych stylów wypowiedzi uznaje się 
za uzasadnione, jeśli jest funkcjonalne (tzn. czemuś służy). Styl uznaje się za niejednolity, 
jeżeli zdający miesza bez uzasadnienia różne style wypowiedzi, np. w tekście rozprawki 
występują fragmenty nazbyt potoczne, z wtrętami ze stylu urzędowego. 

Do zakresu środków językowych zalicza się środki leksykalne oraz struktury gramatyczne 
użyte poprawnie lub z drobnymi błędami, np. ortograficznymi, pod warunkiem że zdający 
stosuje te struktury odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej, a kontekst, w którym ich użyto, 
jest jasny i zrozumiały dla odbiorcy, np. The book was  writen  in the 19th century 
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Poprawność środków językowych 
 
W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, 
leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne. Punkty przyznaje się zgodnie z poniższą tabelą. 
 

Poprawność językowa 
(leksykalno-gramatyczna) 

Poprawność zapisu (ortograficzna, interpunkcyjna) 
sporadyczne 
błędy zapisu 

dość liczne 
błędy zapisu 

liczne LUB bardzo liczne błędy zapisu  

sporadyczne błędy językowe 4 pkt 3 pkt 2 pkt 
dość liczne błędy językowe 3 pkt 2 pkt 1 pkt 

liczne błędy językowe 2 pkt 1 pkt 0 pkt 
bardzo liczne błędy językowe 1 pkt 0 pkt 0 pkt 

 
1. W razie wątpliwości w sytuacjach granicznych o zakwalifikowaniu pracy na poziom niższy 

lub wyższy decyduje „waga” błędów oraz ich wpływ na komunikację. 
2. Błędy interpunkcyjne są traktowane jako mniej istotne niż błędy ortograficzne. 
3. W wypowiedziach zdających ze stwierdzoną dysleksją w przypadku bardzo licznych 

błędów językowych, które nie zakłócają komunikacji lub sporadycznie zakłócają 
komunikację, przyznaje się 1 punkt. Jeżeli błędy językowe są bardzo liczne i często 
zakłócają komunikację, przyznaje się 0 punktów. 

4. W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę orientacyjny stosunek 
liczby błędów do długości tekstu stworzonego przez zdającego (nie ma potrzeby liczenia 
wyrazów i błędów). „Liczne” błędy w przypadku tekstu bardzo krótkiego to nie to samo, co 
„liczne” błędy w przypadku tekstu dłuższego. 
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Oznaczanie błędów w wypowiedziach pisemnych 
 
Błędy oznacza się tylko w wypowiedzi zdającego stosując oznaczenia podane w tabeli; nie 
oznacza się rodzaju błędu na marginesie. 
 

RODZAJ BŁĘDU SPOSÓB OZNACZENIA PRZYKŁAD 

błąd językowy (leksykalny, 
gramatyczny) podkreślenie linią prostą Marek lubić czekoladę. 

błąd językowy spowodowany 
brakiem wyrazu 

znak √ w miejscu 
brakującego wyrazu Marek √ czekoladę. 

błąd ortograficzny otoczenie wyrazu kołem 
 

Słońce    gżeje. 

błąd językowy i ortograficzny  
w jednym wyrazie 

podkreślenie linią prostą  
i otoczenie kołem 

 
Słońce   gżać  w lecie. 

błędy w spójności/logice podkreślenie linią falistą Założyłem kurtkę, bo było 
gorąco. 

fragment odbiegający 
od tematu  

objęcie nawiasami 
kwadratowymi 

 

Fragment odbiegający od 
tematu. 

fragment nie na temat  otoczenie ciągłą linią 
 

Fragment nie na temat. 

błędy interpunkcyjne  

otoczenie zbędnego znaku 
kółkiem 
znak √ w kółku w miejscu 
brakującego znaku 
interpunkcyjnego 

 
Było ciepło   ,   i deszczowo.

 
Zrobiłem to   √  ponieważ… 

 
Błędy ortograficzne zmieniające znaczenie wyrazu są traktowane jako błędy językowe 
i oznaczane poprzez podkreślenie wyrazu linią prostą. 
Usterki w spójności i logice występujące pomiędzy akapitami mogą być zaznaczane „pionową 
falą” na marginesie. 
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Uwagi dodatkowe 
 
1. Wypowiedź jest oceniana na 0 punktów w każdym kryterium, jeżeli jest: 

• nieczytelna LUB 
• całkowicie niezgodna z poleceniem/tematem LUB 
• niekomunikatywna dla odbiorcy LUB 
• odtworzona z podręcznika lub innego źródła (nie jest wówczas uznawana za 

wypowiedź sformułowaną przez zdającego). 
2. Praca napisana niesamodzielnie, np. zawierająca fragmenty odtworzone z podręcznika, 

lub innego źródła, w tym internetowego, lub przepisane z arkusza egzaminacyjnego lub 
od innego zdającego, jest powodem do unieważnienia części pisemnej egzaminu z 
języka obcego. W przypadku stwierdzenia podczas przeprowadzania egzaminu lub 
podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej niesamodzielnego rozwiązywania przez 
zdającego zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym dyrektor komisji okręgowej, 
w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia zdającemu 
część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. 

3. Jeżeli wypowiedź zawiera mniej niż 240 wyrazów, jest oceniana wyłącznie w kryterium 
zgodności z poleceniem. W pozostałych kryteriach przyznaje się 0 punktów. W takich 
pracach nie oznacza się błędów. 

4. Jeżeli za wypowiedź przyznano 0 punktów w kryterium zgodności z poleceniem, 
we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 punktów. W takich pracach 
oznacza się błędy. 

5. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. zdający napisał tylko wstęp), 
przyznaje się 0 punktów w każdym kryterium. 

6. Jeżeli za wypowiedź przyznano 1 punkt w kryterium zgodności z poleceniem, 
we wszystkich pozostałych kryteriach można jej również przyznać maksymalnie 
po 1 punkcie. 

7. W ocenie poprawności środków językowych nie bierze się pod uwagę błędów 
ortograficznych oraz interpunkcyjnych w wypowiedziach zdających, którym przyznano 
takie dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, zgodnie z Komunikatem 
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów 
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w danym roku 
szkolnym. Błąd ortograficzny zmieniający znaczenie wyrazu w pracy dyslektyków to błąd 
językowy. Jest on brany pod uwagę w ocenie poprawności środków językowych. 

8. Zdający może używać oryginalnej pisowni w obcojęzycznych nazwach geograficznych, 
nazwach obiektów sportowych, gazet, zespołów muzycznych, programów telewizyjnych, 
tytułach, pod warunkiem że podaje wyjaśnienie w języku egzaminu, tak aby informacja 
była komunikatywna dla odbiorcy. Z tekstu musi wynikać, że jest mowa o gazecie, filmie, 
grupie muzycznej itd. lub musi wystąpić określenie film, band, np. film „M jak miłość”, 
„Świat Dysku” magazine.  
Jeżeli zdający podaje nazwę w języku innym niż zdawany i nie podaje objaśnienia, całe 
wyrażenie jest podkreślane linią prostą i traktowane jako jeden błąd językowy, np. I read 
Nowe Horyzonty. – 1 błąd językowy. Oprócz tego całe wyrażenie podkreślane jest linią 
falistą i traktowane jako błąd w spójności. Jeśli użycie tej nazwy jest kluczowe dla 
realizacji polecenia, ta informacja nie jest uwzględniana w ocenie treści. 

9. Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących 
postępowanie niezgodne z prawem. W przypadku takich wypowiedzi zostanie podjęta 
indywidualna decyzja dotycząca danej pracy, np. nie zostaną przyznane punkty za 
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zakres środków językowych oraz za poprawność środków językowych lub cała 
wypowiedź nie będzie podlegała ocenie. 

 
Uwagi dotyczące zasad liczenia wyrazów w wypowiedziach zdających 
 
1. Liczymy wyrazy oddzielone spacją. np. at home (2 wyrazy), for a change (3 wyrazy), 

1789 (1 wyraz), 10.01.2015 (1 wyraz), 10 September (2 wyrazy). 
2. Jako jeden wyraz liczone są 

• formy skrócone (don’t, can’t, isn’t, haven’t itd.) 
• słowa łączone myślnikiem, np. well-built, twenty-four,  
• oznaczenia, symbole literowe, bez względu na liczbę liter, np. SMS/sms, 
• adres mailowy lub internetowy oraz numer telefonu. 

3. Podpis XYZ nie jest uwzględniany w liczbie wyrazów. 
4. Nie uznaje się i nie uwzględnia w liczbie słów symboli graficznych używanych 

w Internecie (np. „buźki”). 
5. Bierze się pod uwagę wyrazy w języku innym niż język egzaminu np. I read Nowe 

Horyzonty – 4 wyrazy. 
 
 
Przykładowa wypowiedź 1. 
 
Take a stroll around almost any supermarket and you cannot help but notice the 

extensive range of organic food stacked up high on the shelves. Last year the bio-

food retail sector witnessed a growth in sales of 12%. Many of us are going organic 

and, in my opinion, it is a sensible choice. Customers have obviously become aware 

of its benefits for health and the environment and they do not mind paying more for 

better quality. 

Eating organic produce has many long-term health benefits. Fruits, vegetables and 

grains labelled organic are grown without the use of pesticides and artificial fertilizers. 

Organic meat and milk come from livestock that have not been injected with 

antibiotics or growth hormones. Studies have shown that organic food is intrinsically 

safer because repeated exposure to such substances in non-organic produce has 

detrimental effects on the human body. 

Secondly, our planet is facing an environmental crisis. Conventional farming methods 

are a contributing factor. The above-mentioned toxins not only harm our bodies but 

also damage soil, flora and fauna, and water. There is not a river on earth without 

contamination. Consumers sensitive to these ecological issues support organic 

farming in order to help reduce pollution and protect ecosystems. 
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Obviously, change comes at a cost. Organic food is on average 20% more expensive 

than the less healthy alternative. However, many people are not dissuaded by the 

extra expense. Not only do they claim that the money is well-spent but they reason 

that bio-foods are a more economical alternative in the long run when you take into 

account expenditure on healthcare and the costs of reversing the damage brought 

about by the reckless exploitation of the environment. 

In conclusion, there is a welcome boom in the consumption of organic produce 

which, in my opinion, has come about because more consumers are taking 

responsibility for their health and for the impact they have on the environment, 

irrespective of the financial burden it presents. Hopefully, this trend will continue to 

gain pace and revolutionize consumer behaviour. 

 
Ocena wypowiedzi 

Zgodność z poleceniem – 5 punktów:  

elementy treści: teza zgodna z tematem oraz argumentacją przedstawioną w rozwinięciu, 
zdający wyraża swoją opinię na temat żywności określanej mianem bio, trzy elementy 
tematu odpowiednio rozwinięte; podsumowanie zgodne z tematem oraz treścią wypowiedzi; 
praca nie zawiera fragmentów odbiegających od tematu.  

elementy formy: teza jest umiejscowiona we wstępie; uwzględnione wszystkie części pracy 
(wstęp, rozwinięcie i zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji między nimi; układ 
graficzny pracy jest merytorycznie uzasadniony; długość pracy w granicach określonych 
w poleceniu. 

Spójność i logika wypowiedzi – 2 punkty: wypowiedź w całości spójna i logiczna na poziomie 
zdania, akapitu i całego tekstu. 

Zakres środków językowych – 4 punkty: bardzo szeroki zakres środków językowych; 
różnorodność frazeologiczna oraz precyzja użytych środków językowych; zachowany jednorodny 
styl, adekwatny do treści i formy. 

Poprawność środków językowych – 4 punkty: praca nie zawiera błędów. 
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Przykładowa wypowiedź 2. 
 

THE UBIQUITY OF CELEBRITY 

You arrive home from school to discover a delicious family meal awaiting you. No 

plans for the evening? How about watching some television together? You switch it 

on to see “Celebrity Masterchef”. It’s not exactly your cup of tea, so you change 

channel and there celebrities compete on “Dancing with the Stars”. More channel 

zapping reveals a special edition of “Who Wants to Be a Millionaire?” with stars trying 

to win a million for charity. You start to wonder what’s going on. 

Television shows in which celebrities compete against each other have proliferated 

and viewing figures are skyrocketing. From a young age, we are a receptive 

audience to the most banal information on singers, actors, footballers etc., but this 

only partly explains the appeal of these shows. The secret to their success is that 

they supply families, friends and colleagues with a communal talking point, thus 

providing the escape people need from their everyday lives. 

Evidently, celebrities participating in such shows are paid handsomely for every 

episode they appear in, but there are other benefits to be reaped as well. Depending 

on the show, celebrities are given the chance to travel to exotic destinations at the 

television station’s expense or to master completely new skills, e.g. cookery or 

ballroom dancing, under the careful eye of highly acclaimed experts. Last but not 

least, these shows serve also as a promotion tool. If celebrities project themselves in 

a flattering way, this can lift their public persona. 

Unfortunately, there can be a downside too. Think of celebrities with different 

personalities confined in a space together. These situations frequently bring out  

the worst in competitors and the camera captures every cross word. This could 

negatively affect their careers. Questionable behaviour can mean losing credibility 

with the public, who, these days, are often ruthless with their derogatory comments 

on social media. The consequence could be the loss of an advertising contract and 

income. 

Television shows featuring celebrities are highly popular with TV audiences. For 

viewers, they have an entertainment value. To celebrities, they offer the opportunity 
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of being paid to enjoy a new experience, albeit with a slight risk of damaging their 

careers. 

 
Ocena wypowiedzi 

Zgodność z poleceniem – 5 punktów:  

elementy treści: wstęp zawiera wprowadzenie do tematu; trzy elementy tematu odpowiednio 
rozwinięte; podsumowanie wypowiedzi adekwatne do tematu; praca nie zawiera fragmentów 
odbiegających od tematu;  

elementy formy: artykuł jest zatytułowany; uwzględnione są wszystkie części pracy (wstęp, 
rozwinięcie i zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji między nimi; układ graficzny 
pracy jest merytorycznie uzasadniony; długość pracy w granicach dopuszczalnego limitu. 

Spójność i logika wypowiedzi – 2 punkty: wypowiedź w całości spójna i logiczna na poziomie 
zdania, akapitu i całego tekstu.  

Zakres środków językowych – 4 punkty: bardzo szeroki zakres środków językowych; 
różnorodność frazeologiczna oraz precyzja użytych środków językowych; zachowany jednorodny 
styl, adekwatny do treści i formy. 

Poprawność środków językowych – 4 punkty: praca nie zawiera błędów. 
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