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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. casar zamiast cazar  
− powodują, że użyty wyraz nie byłby zrozumiany przez odbiorcę jako wyraz, którym 

zdający powinien uzupełnić tekst, np. hacer opuestas zamiast hacer apuestas 
w zadaniu 3.3. 

− powodują, że odpowiedź jest niejasna, dwuznaczna lub wieloznaczna, np. cosas 
nuevas zamiast los avances tecnológicos de Dubái w zadaniu 3.4.  

• używa zapisu odzwierciedlającego brzmienie wyrazu zamiast zapisu w poprawnej 
formie ortograficznej, np. gija zamiast guía. 

• udziela odpowiedzi, która: 
− nie jest wystarczająco precyzyjna, np. hacer cosas malas zamiast cometer 

ciberdelitos w zadaniu 6.8. 
− nie łączy się logicznie i/lub nie jest spójna z fragmentami tekstu otaczającymi lukę; 

nie jest logiczną odpowiedzią na pytanie, np. un pirotécnico corta cables zamiast la 
labor de un pirotécnico w zadaniu 6.5. 

• udziela dwóch odpowiedzi, z których jedna jest poprawna, a druga – błędna, np. 
contraseñas de los clientes de los bancos y chantajear a los espías zamiast 
contraseñas de los clientes de los bancos w zadaniu 6.6. 

• podaje poprawną odpowiedź, ale uzupełnia ją elementami, które nie są zgodne z 
tekstem, np. la labor de un pirotécnico que construye una bomba zamiast la labor de 
un pirotécnico w zadaniu 6.5. 

• udziela odpowiedzi w innym języku niż wymagany w danym zadaniu, np. robić zakłady 
zamiast hacer apuestas w zadaniu 3.3. 

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

4. Jeżeli lukę należy uzupełnić wyrazem/wyrazami o niskiej frekwencji w języku 
hiszpańskim, 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.  
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Uwaga! 
1. W zasadach oceniania rozwiązań zadań ustalanych dla konkretnych zadań w 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 

odpowiedźWymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

1.1. 

II. Rozumienie 
wypowiedzi. 

 
Zdający rozumie różnorodne 
złożone wypowiedzi ustne 

wypowiadane  
w naturalnym tempie […]. 

II.7) Zdający wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych  
w wypowiedzi. 

B 

1.2. II.4) Zdający określa kontekst 
wypowiedzi. B 

1.3. 

II.5) Zdający znajduje w wypowiedzi 
określone informacje. 

A 

1.4. C 

1.5. D 

1.6. 
II.3) Zdający określa intencje, 
nastawienie i postawy 
nadawcy/autora wypowiedzi. 

C 

 
 
Zadanie 2. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 Poprawna 

odpowiedźWymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

2.1. 

II. Rozumienie wypowiedzi.
 

Zdający rozumie różnorodne 
złożone wypowiedzi ustne 

wypowiadane  
w naturalnym tempie […]. 

II.5) Zdający znajduje w wypowiedzi 
określone informacje. 

D 

2.2. E 

2.3. B 

2.4. C 

2.5. 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 
złożone wypowiedzi ustne 

wypowiadane  
w naturalnym tempie […]. 

 
V. Przetwarzanie 

wypowiedzi. 
 

Zdający zmienia formę przekazu 
ustnego […]. 

 
I. Znajomość środków 

językowych. 
 

Zdający posługuje się bogatym 
zasobem środków językowych 

(leksykalnych – w tym związków 
frazeologicznych, gramatycznych, 

ortograficznych) […]. 

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. 

II.7) Zdający wyciąga 
wnioski wynikające  
z informacji zawartych 
w wypowiedzi. 

 
 
Uszczegółowienia do zadania 3. 
 
Zasady oceniania 
 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 

Zad. Odpowiedź oczekiwana Przykłady odpowiedzi akceptowalnych 

3.1. 

reconocer el papel de estos animales en 
la cultura local 
reconocer su importancia en la sociedad 
local 

destacar el papel de los camellos 
dar homenaje a estos animales 

3.2. unos robots de aluminio  los robots 
los robotes  

3.3. hacer apuestas / apostar hacer las apuestas 

3.4. 

la cara moderna de Dubái  
la modernización de Dubái  
el progreso (el desarrollo) tecnológico 
de los Emiratos  
los avances tecnológicos de Dubái 

la apertura a lo nuevo de Dubái 
la promoción de lo nuevo en Dubái 
la unión del pasado con el futuro en los 
Emiratos 
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0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zad. Przykłady odpowiedzi niepoprawnych 

3.1. 
divertirse 
ganar mucho dinero 
porque son muy interesantes (originales) 

3.2. los (sus) dueños 
los jinetes 

3.3. 

jugar 
especular 
hacer opuestas 
robić zakłady 

3.4. 

una postura de las autoridades 
cierta actitud de las autoridades 
la filosofía moderna 
cosas nuevas 

 
 
Rozumienie tekstów pisanych 
 
Zadanie 4. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 Poprawna 

odpowiedźWymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

4.1. 

II. Rozumienie wypowiedzi.
 

Zdający rozumie […] różnorodne 
złożone wypowiedzi pisemne 

[…]. 

III.4) Zdający znajduje w tekście 
określone informacje. 

D 

4.2. A 

4.3. B 

4.4. 
III.7) Zdający wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych  
w tekście. 

D 

4.5 III.1) Zdający określa główną myśl 
tekstu […]. C 
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Zadanie 5. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 Poprawna 

odpowiedźWymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

5.1. 

II. Rozumienie 
wypowiedzi. 

 
Zdający rozumie […] różnorodne 

złożone wypowiedzi pisemne 
[…]. 

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

D 

5.2. B 

5.3. E 

5.4. C 

5.5. A 

 
 
Zadanie 6. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 Poprawna 

odpowiedźWymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

6.1. 

II. Rozumienie wypowiedzi.
 

Zdający rozumie […] różnorodne 
złożone wypowiedzi pisemne 

[…]. 

III.4) Zdający znajduje w tekście 
określone informacje. 

C 

6.2. A 

6.3. D 

6.4. C 
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Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

6.5. 
II. Rozumienie wypowiedzi. 

 
Zdający rozumie […] różnorodne 

złożone wypowiedzi pisemne […]. 
 

V. Przetwarzanie 
wypowiedzi. 

 
Zdający zmienia formę przekazu 

[…] pisemnego […]. 
 

I. Znajomość środków 
językowych. 

 
Zdający posługuje się bogatym 
zasobem środków językowych 

(leksykalnych – w tym związków 
frazeologicznych, gramatycznych, 

ortograficznych) […]. 

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

III.4) Zdający znajduje 
w tekście określone 
informacje. 

6.6. 

6.7. 

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

6.8. 

III.9) Zdający  
rozpoznaje informacje 
wyrażone pośrednio 
oraz znaczenia 
przenośne. 

 
 
Uszczegółowienia do zadania 6. 
 
Zasady oceniania 
 
1 pkt – poprawna odpowiedź. 

Zad. Odpowiedź oczekiwana Przykłady odpowiedzi akceptowalnych 

6.5. la labor de un pirotécnico  

el labor (el trabajo) del pirotecnico  
lo que hace (un) pirotécnico 
la desactivación de una bomba 
desactivar una bomba 

6.6. las contraseñas de los clientes de los 
bancos 

(las) contraseñas de clientes en los 
bancos 
(a) los clientes de los bancos 
los bancos 

6.7. un individuo capaz de aportar 
soluciones  

indispensable  
útil  
imprescindible  
necesario  
protector de la seguridad 

6.8. 
ser un hacker (pirata)  
cometer ciberdelitos 
hackear 

ser delincuente (en la red)  
cometer delitos (en la red) 
actuar ilegalmente 
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0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zad. Przykłady odpowiedzi niepoprawnych 

6.5. 

verdugo 
un botón de apagado 
persona que corta cables 
un pirotécnico corta cables 
la labor de un pirotécnico que construye una bomba 

6.6. 

(a) Kronos 
informaciones / datos / contraseñas  
las contraseñas de los clientes de los bancos y chantajear a los espías 
personas (gente) 

6.7. interesante 
necesitado 

6.8. 

ser asesino 
hacer cosas malas 
atacar bancos 
hacer un atraco 

 
 
Znajomość środków językowych 
 
Zadanie 7. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 Poprawna 

odpowiedźWymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

7.1. 

I. Znajomość środków 
językowych. 

 
Zdający posługuje się bogatym 
zasobem środków językowych 

(leksykalnych – w tym związków 
frazeologicznych, 

gramatycznych, ortograficznych) 
[…]. 

I. Zdający posługuje się bogatym 
zasobem środków językowych 
(leksykalnych – w tym związków 
frazeologicznych, gramatycznych, 
ortograficznych) […]. 

C 

7.2. A 

7.3. C 

7.4. B 

7.5. D 

7.6. B 
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Zadanie 8. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 Poprawna 

odpowiedźWymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

8.1. I. Znajomość środków 
językowych. 

 
Zdający posługuje się bogatym 
zasobem środków językowych 

(leksykalnych – w tym związków 
frazeologicznych, 

gramatycznych, ortograficznych) 
[…]. 

I. Zdający posługuje się bogatym 
zasobem środków językowych 
(leksykalnych – w tym związków 
frazeologicznych, gramatycznych, 
ortograficznych) […]. 

Lo 

8.2. Lleva 

8.3. pero 

8.4. De 

 
 
Zadanie 9. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 Poprawna 

odpowiedź Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

9.1. I. Znajomość środków 
językowych. 

 
Zdający posługuje się 

bogatym zasobem środków 
językowych (leksykalnych – 

w tym związków 
frazeologicznych, 
gramatycznych, 

ortograficznych) […]. 

I. Zdający posługuje się 
bogatym zasobem środków 
językowych (leksykalnych –  
w tym związków 
frazeologicznych, 
gramatycznych, 
ortograficznych) […]. 

tan pronto como te 
enteres  

9.2. tomes en cuenta / 
tengas en cuenta 

9.3. pegar ojo 
pegar el ojo 

9.4. estoy para bromas 

 
 
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. 

 
  



Zasady oceniania rozwiązań zadań 

  Strona 11 z 30 

Wypowiedź pisemna 
 
Zadanie 10. 
Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200  
do 250 wyrazów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej 
w poleceniu. Zaznacz wybrany przez Ciebie temat. Zakreśl jego numer. 
 
1. Coraz więcej osób decyduje się na zajęcia fitness przez internet. Napisz rozprawkę, 

w której przedstawisz swoją opinię na temat takich zajęć, odnosząc się do następujących 
aspektów: 
• wygoda 
• motywacja. 

 
2. W Twojej miejscowości przeprowadzono akcję wymiany rzeczy używanych pod hasłem 

„Dajmy starym rzeczom nowe życie". Napisz artykuł na stronę internetową swojej 
miejscowości, w którym opiszesz przebieg tej akcji oraz wyrazisz swoją opinię na temat 
zasadności przeprowadzania podobnych akcji. 

 
Ogólne wymagania egzaminacyjne 
I. Znajomość środków językowych. 

Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych – w tym 
związków frazeologicznych, gramatycznych, ortograficznych) […]. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 
Zdający samodzielnie tworzy […] w miarę złożone, bogate pod względem treści, spójne 
i logiczne wypowiedzi pisemne […]. 

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

 
Szczegółowe wymagania egzaminacyjne (rozprawka) 
I. Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych – w tym 

związków frazeologicznych, gramatycznych, ortograficznych) […]. 
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. 
 
Szczegółowe wymagania egzaminacyjne (artykuł) 
I. Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych – w tym 

związków frazeologicznych, gramatycznych, ortograficznych) […]. 
V.2) Zdający opowiada o czynnościach […] i wydarzeniach z przeszłości […]. 
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. 
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Każda wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach: 
• zgodność z poleceniem  
• spójność i logika wypowiedzi 
• zakres środków językowych 
• poprawność środków językowych. 

 
 
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 pięciu 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, 

powierzchowna realizacja 
elementu, wypowiedzi brak 
głębi, np.  
– zdający podaje tylko „listę” 

argumentów/cech/określeń, 

brak wypowiedzi 
 
wypowiedź bardzo pobieżnie 
dotykająca tematu, np. zdający 
podaje tylko jeden argument/cechę/ 
określenie, nie rozwijając go/jej 
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3. 
Drugi element 
tematu 

szczegółowo 
omówiona) 

żadnego nie 
rozwijając/uzasadniając; 

 – zdający odnosi się do 1-2 
aspektów i omawia je niezbyt 
szczegółowo 

 
wypowiedź nie jest komunikatywna 
 
wypowiedź nie jest związana 
z tematem / nie realizuje elementu 

4. 
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 
 

5. 
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 180–280 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 
10 5 pkt 4 pkt 3 pkt 

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

 
Przykładowo: za wypowiedź, w której elementy treści oceniono na 5, a elementy formy 
oceniono na 2, za zgodność z poleceniem przyznaje się 1 punkt. 
 
Uszczegółowienia dotyczące oceniania elementów treści i elementów formy 
 
ROZPRAWKA 
 
Temat 

Coraz więcej osób decyduje się na zajęcia fitness przez internet. Napisz rozprawkę, 
w której przedstawisz swoją opinię na temat takich zajęć, odnosząc się do następujących 
aspektów: 
• wygoda 
• motywacja. 

 
Rozprawka to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, 
przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz/lub przykładami. 
Ten typ rozprawki umożliwia zdającemu wyrażenie własnej opinii odnośnie problemu 
określonego w temacie wypowiedzi, bez konieczności przedstawienia dwustronnej 
argumentacji („za i przeciw”). W wypowiedzi należy natomiast uwzględnić wskazane 
w poleceniu aspekty. 
 
Dobrze napisana rozprawka: 

• zawiera we wstępie zgodną z tematem, jasno sformułowaną tezę, która zapowiada 
oczekiwaną strukturę rozprawki 

• w rozwinięciu omawia zagadnienie w sposób przejrzysty, logiczny; wszystkie argumenty 
przedstawione w rozwinięciu konsekwentnie wspierają postawioną tezę  

• zawiera podsumowanie zgodne z tezą oraz argumentacją przedstawioną w rozwinięciu 
• charakteryzuje się stylem formalnym. 

 
Teza 
1. Aby teza rozprawki była uznana za zgodną z tematem, wymagane jest odniesienie się do 

zajęć fitness przez internet i wyrażenie własnej opinii na ten temat. Jeśli teza zawiera 
ogólne odniesienie do zajęć fitness bez nawiązania do przeprowadzenia ich przez 
internet, to jest traktowana jako niezgodna z tematem. 
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2. Teza musi zapowiadać oczekiwaną strukturę rozprawki, tj. zdający musi wyrazić swoją 
opinię na temat zajęć / udziału w zajęciach fitness przez internet, np.: En mi opinión, 
hacer fitness en línea es una de las mejores formas de descanso activo. / Para mí, hacer 
fitness online tiene muchos inconvenientes. / Creo que el fitness por Internet tiene tanto 
sus ventajas, como sus inconvenientes. 

3. Teza nie zapowiada oczekiwanej struktury rozprawki, jeśli jest pytaniem, które  
nie pozwala na określenie, jakie stanowisko zajmuje zdający w kwestii zajęć fitness 
prowadzonych przez internet, np. ¿Es una buena idea participar en clases de fitness por 
Internet? Uznaje się ją wtedy za odbiegającą od tematu. 

4. Opisanie problemu, który jest tematem rozprawki, np. stwierdzenie, że coraz więcej osób 
decyduje się na zajęcia fitness przez internet nie jest tezą. 

5. Fakt, że teza nie zapowiada oczekiwanej struktury rozprawki jest poważną usterką 
w zakresie zgodności z tematem. Jeśli teza nie zapowiada oczekiwanej struktury 
rozprawki ORAZ jest niezgodna z treścią rozwinięcia, jest kwalifikowana na poziom 0. 

6. Stanowisko wyrażone w tezie musi być spójne z treścią rozwinięcia rozprawki. Teza jest 
kwalifikowana jako „nie w pełni zgodna z argumentacją przedstawioną w rozwinięciu”, 
jeśli np. 
• zdający pomija w rozwinięciu kwestie zasygnalizowane w tezie, np. uwzględnia  

w tezie oba elementy tematu – wygodę i motywację –, a w rozwinięciu omawia tylko 
jeden z nich lub w tezie porównuje walory zajęć online z zajęciami w klubie fitness,  
a w rozwinięciu nie odnosi się w ogóle do zajęć w klubie fitness; 

• zdający wprowadza w rozwinięciu argumenty, które są sprzeczne z tezą (np. teza 
zapowiada omawianie pozytywnych stron udziału w zajęciach fitness przez internet,  
a w rozwinięciu przedstawione są również negatywne strony takiej aktywności). 
Podanie argumentów sprzecznych z postawioną tezą jest akceptowane pod 
warunkiem, że zdający wskazuje na poglądy innych osób po to, żeby wyjaśnić, 
dlaczego się z nimi nie zgadza, np. Muchas personas de mi edad no comparten  
mi opinión. Creen que entrenarse en una habitación pequeña es incómodo.  
No obstante, para mí este argumento no vale. 

7. Jeśli zdający nadaje tytuł rozprawce, nie bierze się go pod uwagę, oceniając pracę. 
 
¿Serán igual de eficaces los ejercicios fitness por 
Internet que el entrenamiento en una sala de gimnasia 
profesional? Yo creo que sí. 

teza zgodna z tematem, 
zapowiada oczekiwaną strukturę 
rozprawki  

Desde hace dos años los entrenamientos virtuales 
forman parte de nuestra realidad. ¿De verdad ayudan  
a los aficionados al fitness a estar en forma? 

teza odbiegająca od tematu 
(teza jest pytaniem, które nie 
zapowiada struktury rozprawki) 

Sin lugar a dudas, el sedentarismo favorece  
la acumulación de grasa, de ahí que sea necesario 
quemar las calorías que sobran. Algunos deciden hacer 
ejercicios fitness en línea. 

brak tezy 

Muchas personas dudan a la hora de elegir la forma de 
entrenar que más les conviene. A mi parecer,  
el entrenamiento en el gimnasio resulta mucho más 
eficaz que hacer ejercicios fitness online. 

teza zgodna z tematem, 
zapowiada oczekiwaną strukturę 
rozprawki 
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Se suele decir que el deporte es bueno para la salud. 
No estoy completamente de acuerdo con esta 
afirmación. 

teza niezgodna z tematem 

 
 
Elementy tematu 
 
Elementami są: (1) wygoda i (2) motywacja. 
 
(1) wygoda 
Zdający powinien wyrazić swoją opinię dotyczącą możliwości, które dają (lub nie) zajęcia 
fitness przez internet dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb i/lub oczekiwań człowieka, 
np.: 

− oszczędzanie czasu i pieniędzy  
− ćwiczenie w dowolnym czasie i miejscu: w domu, parku, na plaży 
− kontrola/modyfikacja programu ćwiczeń 
− dostęp do sprzętu 
− interakcja z trenerem i innymi osobami itp. 

 
(2) motywacja 
1. Zdający powinien odnieść się do wpływu zajęć fitness przez internet na chęć człowieka 

do regularnego wykonywania ćwiczeń, jego mobilizację, na czynniki, które pomagają lub 
przeszkadzają wytrwać, utrzymać entuzjazm do systematycznego treningu, np.: 
− określenie celu 
− przygotowanie indywidualnego planu/programu treningów 
− kontrola regularności zajęć, postępów 
− rola domowników 
− możliwość pracy w grupie, rywalizacja itp. 

2. Jeżeli zdający nie odnosi się w swojej pracy bezpośrednio do zajęć fitness przez internet, 
ale przedstawione argumenty nie wykluczają, że chodzi o takie właśnie zajęcia, to taka 
argumentacja jest uznawana za realizację elementu polecenia. W przeciwnym wypadku, 
przedstawione argumenty nie są uznawane za realizację elementów tematu. 
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Zgodność z tematem 
 
Coraz więcej osób decyduje się na zajęcia fitness przez internet. Napisz  
rozprawkę, w której przedstawisz swoją opinię na temat takich zajęć,  
odnosząc się do następujących aspektów: 

• wygoda 
• motywacja. 

 

 
 
1. Fragmenty wypracowania zgodne z tematem: 

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

− przyczyny wzrostu popularności ćwiczeń online 
− dostępność zajęć fitness przez internet na rynku 
− porównanie możliwości technicznych pozwalających uprawiać fitness online 

(aplikacje fitness, filmy instruktażowe, platformy treningowe itp.) 
− przyszłość fitnessu online. 

Fragmenty C, D nie są uznawane za realizację pierwszego i drugiego elementu tematu. 
 
2. Fragmenty wypracowania odbiegające od tematu: 

• luźno związane z „główką” oraz przedstawiające argumenty niezwiązane z elementami 
tematu (X, Y), np.: 
− rady, jak stworzyć swój plan treningowy 
− zachęta do udziału w maratonie fitness.  

Takie fragmenty są zaznaczone w pracy zdającego nawiasami kwadratowymi. Jeśli 
występują w pracy, jest ona kwalifikowana na poziom 1 lub 0 zgodnie z punktem 5.  
w Tabeli A. 

 
3. Fragmenty wypracowania nie na temat: 

• w żaden sposób nienawiązujące do „główki” tematu, np.: 
− relacja z zawodów sportowych 
− rady, jak dbać o zdrowie 

 
 

gg  

 

fragmenty nie na temat 

fragmenty odbiegające od tematu 

„główka” 

elementy tematu 

C 

D 

X 

Y A 

B 
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− przyczyny niskiej frekwencji uczniów na lekcjach WF-u. 
Takie fragmenty są otaczane „chmurką”. Jeśli występują w pracy, jest ona kwalifikowana 
na poziom 1 lub 0 zgodnie z punktem 5. 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. 
 
Podsumowanie: właściwe i adekwatne do tematu zakończenie wypowiedzi 
Rozpatrując zgodność zakończenia z treścią pracy, bierze się pod uwagę jego zgodność  
z rozwinięciem wypowiedzi. 
 
 

Przykłady schematycznego zakończenia 
rozprawki 

Przykłady zakończenia znacznie 
odbiegającego od tematu 

En conclusión, los entrenamientos fitness 
por Internet pueden ser muy beneficiosos. 

Estos argumentos demuestran que todos 
los que quieran hacer deporte tienen  
un sinfín de posibilidades. 

Eso nos lleva a la conclusión de que hacer 
fitness en línea tiene muchas ventajas, pero 
también inconvenientes. 

En resumen: debemos cuidar la salud en 
cualquier situación. 
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ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY 
 
Temat 

W Twojej miejscowości przeprowadzono akcję wymiany rzeczy używanych pod hasłem 
„Dajmy starym rzeczom nowe życie". Napisz artykuł na stronę internetową swojej 
miejscowości, w którym opiszesz przebieg tej akcji oraz wyrazisz swoją opinię na temat 
zasadności przeprowadzania podobnych akcji. 

 
W artykule publicystycznym zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu/zjawiska 
społecznego wskazanego w poleceniu. Celem artykułu jest rzeczowe przedstawienie 
omawianej kwestii. Artykuł może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, 
komentarze odautorskie, ocenę faktów, elementy opinii oraz może także podejmować próbę 
kształtowania opinii czytelników. 
 
Dobrze napisany artykuł: 

• ma tytuł przyciągający uwagę czytelnika 
• zawiera wstęp, w którym autor stara się zachęcić czytelnika do przeczytania tekstu, 

np. przywołując fakt lub anegdotę, sygnalizując temat artykułu w formie pytania, 
używając barwnego języka 

• może zawierać pytania zachęcające czytelnika do dalszych rozważań na temat 
poruszany w tekście 

• zawiera zakończenie, zgodne z treścią artykułu. 
 
Wstęp 
1. Aby wstęp był uznany za zgodny z tematem, zdający może, ale nie musi, odnieść się  

w nim do akcji wymiany rzeczy używanych. Zdający może zasygnalizować problem 
gromadzenia zbyt dużej ilości dóbr materialnych wynikający z nadmiernej konsumpcji  
i konieczności pozbycia się części z nich, nie odnosząc się do konkretnej akcji, np. 
Nosotros, los consumidores irreflexivos del siglo XXI, caemos en la trampa de “poseer en 
exceso”, y en consecuencia nos sentimos invadidos por cosas acumuladas durante años 
que nos quitan el espacio vital. ¿Cómo resolver este problema? 

2. Nie jest akceptowany wstęp, który nie nawiązuje w żaden sposób do problemu 
przedstawionego w temacie. 

3. Zdający nie musi odnosić się we wstępie do przebiegu akcji lub sygnalizować własnej 
opinii na temat zasadności przeprowadzania podobnych akcji. 

 
Przykłady wstępów zgodnych z tematem 

i ciekawych Przykłady wstępów schematycznych 

“Demos una segunda vida a las cosas 
viejas” fue el lema de una iniciativa 
ciudadana que resultó original, inspiradora  
y dio como fruto un nuevo enfoque sobre 
los objetos que nos rodean. 

Ayer en nuestro barrio fue organizado  
un mercadillo de cosas de segunda mano. 

La regla de los minimalistas “Una cosa 
entra y otra sale” se confirmó perfectamente 

Últimamente se han hecho muy populares 
diferentes eventos organizados con el fin de 
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en las personas que el domingo pasado 
llegaron a la Plaza Mayor de nuestro barrio 
para cambiar un libro interesante por  
un cuadro o una lámpara por un par de 
pendientes. 

intercambiar cosas de segunda mano. Ese 
tipo de evento se celebró también  
en nuestro barrio el sábado pasado. 

 
Elementy tematu 
 
Elementami są: (1) opis przebiegu akcji wymiany rzeczy używanych oraz (2) przedstawienie 
opinii piszącego na temat zasadności organizowania takich akcji. 
 
(1) opis przebiegu akcji wymiany rzeczy używanych 
Wymagane jest, aby w wypowiedzi zdający opisał przebieg akcji polegającej na wymianie 
rzeczy używanych. Wypowiedź powinna zawierać informacje dotyczące na przykład:  
− miejsca i czasu zorganizowania akcji 
− celu i programu akcji 
− zasad uczestnictwa (np. warunki wstępu) 
− panującej atmosfery 
− rodzajów stoisk i wymienianych rzeczy. 
Akceptuje się wypowiedź, w której zdający opisuje przebieg akcji wirtualnej, czyli 
odbywającej się w internecie. 
Zdający nie musi poinformować, że akcja została zorganizowana w jego miejscowości, ale 
kontekst nie powinien tego wykluczać. 
 
(2) opinia piszącego na temat zasadności organizowania takich akcji. 
Aby uznać drugi element tematu za zrealizowany, wymagane jest wyrażenie własnej opinii 
przez zdającego na temat zasadności organizowania takich akcji, tj. czy warto organizować 
tego typu akcje, czy przynoszą one oczekiwane efekty. Zdający może przedstawić 
pozytywną, negatywną lub neutralną opinię.  
Autor opinii powinien wypowiadać się we własnym imieniu, zaznaczając subiektywność 
swojego punktu widzenia. Może to zrobić za pomocą takich sformułowań jak np.: en mi 
opinión…, creo que…, pienso que…, a mi juicio…, supongo que… itp. 
Akceptowana jest opinia kilku osób (np. uczestników akcji), pod warunkiem że z kontekstu 
wynika, że piszący należy do tej grupy, np. Todos pensamos que…  
Jeżeli z kontekstu nie wynika, że przedstawiona opinia jest również opinią zdającego, to taka 
wypowiedź jest kwalifikowana na poziom niższy, np. Según mis compañeros,…  
Jeżeli zdający przedstawia swoją opinię dotyczącą samej akcji, a nie zasadności jej 
organizowania, to taka realizacja elementu jest kwalifikowana na poziom niższy. 
Jeśli całość ostatniego akapitu jest realizacją drugiego elementu polecenia, ta część pracy 
jest traktowana jako rozwinięcie. Oznacza to, że zdający pominął zakończenie. 
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Zgodność z tematem 
 
W Twojej miejscowości przeprowadzono akcję wymiany rzeczy używanych pod hasłem 
„Dajmy starym rzeczom nowe życie". Napisz artykuł na stronę internetową swojej 
miejscowości, w którym  
opiszesz przebieg tej akcji oraz  
 
 
 
wyrazisz swoją opinię na temat zasadności przeprowadzania podobnych akcji. 
 
 
 
1. Fragmenty wypracowania zgodne z tematem: 

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

− opis czynności organizacyjnych poprzedzających akcję lub czynności po jej 
zakończeniu (np. przydzielanie obowiązków, selekcja rzeczy, sposoby zdobywania 
środków finansowych, sprzątanie) 

− wpływ produkcji ubrań na środowisko naturalne. 
Fragmenty C, D nie są uznawane za realizację pierwszego i drugiego elementu tematu. 

 
2. Fragmenty wypracowania odbiegające od tematu: 

• luźno związane z „główką” oraz przedstawiające argumenty niezwiązane z elementami 
tematu (X, Y), np.:  
− popularność sklepów z odzieżą używaną/„pchlich targów” 
− opis innego rodzaju akcji mającej związek z przeciwdziałaniem marnotrawstwu (np. 

żywności) 
− problemy z recyklingiem artykułów różnego rodzaju. 

Takie fragmenty są zaznaczone w pracy zdającego nawiasami kwadratowymi. Jeśli 
występują w pracy, jest ona kwalifikowana na poziom 1 lub 0 zgodnie z punktem 5.  
w Tabeli A. 

 
3. Fragmenty wypracowania nie na temat: 

• w żaden sposób nienawiązujące do „główki” tematu, np.:  
− popularność zakupów przez internet 
− problem niskiej jakości artykułów 
− przyczyny organizowania wyprzedaży w sklepach 
− opis akcji ekologicznej niezwiązanej z wymianą rzeczy używanych. 

Takie fragmenty są otaczane „chmurką”. Jeśli występują w pracy, jest ona kwalifikowana 
na poziom 1 lub 0 zgodnie z punktem 5. 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). 

„główka” 

element 1. 

element 2. 
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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 też 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. 
 

Przykłady schematycznego zakończenia 
artykułu 

Przykłady zakończenia znacznie 
odbiegającego od tematu 

Nos lo pasamos fenomenal.  Un claro ejemplo de nuestra preocupación 
por el medioambiente será hacer compras 
bien pensadas y razonables. 

Debemos organizar este tipo de acciones 
con mayor frecuencia en nuestra ciudad. 

No seremos capaces de luchar eficazmente 
contra el consumismo hasta que no 
dejemos de volvernos locos por comprar en 
las rebajas. 

 
 
Elementy charakterystyczne dla formy 
Nie są akceptowane jako tytuł typowe zwroty rozpoczynające listy, np. Estimados señores. 
 
 
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. 
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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. 

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

3 pkt 
szeroki zakres środków językowych; liczne fragmenty charakteryzujące się 
naturalnością, różnorodnością frazeologiczną oraz precyzją użytych środków 
językowych 

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 

1 pkt ograniczony zakres środków językowych; głównie struktury o wysokim stopniu 
pospolitości 

0 pkt 

bardzo ograniczony zakres środków językowych; wyłącznie struktury o wysokim 
stopniu pospolitości 
ALBO 
zakres środków językowych uniemożliwiający zdającemu zrealizowanie polecenia 

Jeżeli w wypowiedzi występują rażące/liczne uchybienia w stosowności i/lub jednolitości 
stylu, to liczbę punktów przyznanych za zakres środków językowych można obniżyć  
o 1 punkt (maksymalnie do zera). 

 
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 „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 i unikanie wyrazów o wysokim stopniu pospolitości, takich jak 
simpático, interesante, bonito, stosowanie typowych dla danego języka związków 
wyrazowych oraz struktur gramatycznych precyzyjnie pasujących do danej sytuacji 
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komunikacyjnej (np. volver a ver zamiast ver otra vez; trabaja de camarero zamiast trabaja 
como camarero; acaba de salir zamiast ha salido hace un rato). 

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. El libro fue escrito a mediados de siglo pasado. 
 
 
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) 

nieliczne błędy zapisu liczne LUB bardzo liczne 
błędy zapisu 

nieliczne błędy językowe 3 pkt 2 pkt 
liczne błędy językowe 2 pkt 1 pkt 
bardzo liczne błędy językowe 1 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 
(wyłącznie na poziomie 
rozszerzonym) 

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. 
 
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). 
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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 160 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 również przyznać maksymalnie 
po 1 punkcie. W takich pracach oznacza się błędy. 

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 película, banda, np. la telenovela  
“M jak miłość”. 
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. He 
leído 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 
zakres środków językowych oraz za poprawność środków językowych lub cała 
wypowiedź nie będzie podlegała ocenie. 
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Uwagi dotyczące zasad liczenia wyrazów w wypowiedziach zdających 
 
1. Liczone są wyrazy oddzielone spacją, np. en casa (2 wyrazy), por esos chicos  

(3 wyrazy), 10.01.2015 (1 wyraz), 10 de enero de 2015 (5 wyrazów), 1780 (1 wyraz). 
2. Jako jeden wyraz liczone są 

• wyrazy łączone dywizem 
• oznaczenia, symbole literowe, bez względu na liczbę liter, np. sms, s.f. 
• adres mailowy lub internetowy oraz numer telefonu. 

3. Cyfry rzymskie traktuje się jak pozostałe cyfry i liczby, np. XX = 1 wyraz,  
el siglo XX = 3 wyrazy. 

4. Adres i podpis nie są liczone w liście. 
5. Nie uznaje się i nie uwzględnia w liczbie wyrazów symboli graficznych używanych 

w internecie (np. „buźki”). 
6. Uwzględnia się w liczbie wyrazów wyrazy w języku innym niż język egzaminu, np. Ayer 

perdí el teléfono en sklep obuwniczy. – 7 wyrazów. 
 
 
Przykładowe wypowiedzi 
 
Temat 1. 
 
Hoy en día, la actividad deportiva en línea, el fitness en particular, se está haciendo 

muy popular y empieza a ser una parte importante del estilo de vida de muchas 

personas. A mi parecer, es una solución ideal, y no solo para los atareados. 

En primer lugar, cabe destacar su comodidad, sobre todo, la posibilidad de 

establecer nuestro propio horario de ejercicios, adaptando la duración y la frecuencia 

del entrenamiento a nuestra agenda. Esto lo permite la gran oferta de vídeos, 

aplicaciones y sesiones de ejercicios en vivo, todos al alcance de un “clic”. Igual de 

importante es la oportunidad de entrenar eficazmente sin salir de casa, sin perder el 

tiempo en atascos para llegar al gimnasio. 

Los detractores del fitness virtual afirman que las personas que lo practican no 

están lo suficientemente motivadas para hacer ejercicio con regularidad. No 

comparto esta opinión. La imagen de los cuerpos esculpidos de los entrenadores en 

la pantalla y la facilidad con que levantan pesas o dan saltos hacen que uno quiera 

alcanzar los mismos resultados. Es más, personas tímidas o poco sociables, que 

prefieren la privacidad, se dedicarán con mayor empeño a los ejercicios en casa que 

en un gimnasio. Así podrán disfrutar plenamente del entrenamiento sin la sensación 

de sentirse observados por los demás y sin preocuparse por la impresión que les 

causen.  
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En conclusión, para mí, el fitness virtual es una propuesta idónea para personas 

que optan por soluciones innovadoras en el mundo del deporte, creadas para 

satisfacer diferentes necesidades y para mayor comodidad de los amantes del 

ejercicio físico. 
 
 
Ocena wypowiedzi 

Zgodność z poleceniem – 5 punktów: 

elementy treści: teza jasna, zgodna z tematem oraz argumentacją przedstawioną  
w rozwinięciu; zdający rozpatruje problem, odnosząc się zarówno do aspektu wygody, jak  
i motywacji; argumentacja jest wieloaspektowa, elementy tematu szczegółowo omówione; 
podsumowanie wypowiedzi jest adekwatne do tematu i konsekwentnie wynika z całości 
pracy; wypowiedź nie zawiera fragmentów odbiegających od tematu i/lub nie na temat. 

elementy formy: poprawnie umiejscowiona teza; uwzględnione wszystkie części pracy 
(wstęp, rozwinięcie i zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji między nimi; pełna 
konsekwencja w układzie graficznym pracy; długość pracy w granicach dopuszczalnego 
limitu. 

Spójność i logika wypowiedzi – 2 punkty: wypowiedź nie zawiera usterek w spójności  
i logice.  

Zakres środków językowych – 3 punkty: szeroki zakres środków językowych; w pracy występują 
liczne fragmenty charakteryzujące się naturalnością i różnorodnością frazeologiczną oraz 
precyzją użytych środków językowych (np. se está haciendo muy popular, cabe destacar, al 
alcance de un clic, igual de importante es, los detractores […] afirman, no están lo 
suficientemente motivadas, no comparto esta opinión, cuerpos esculpidos, hacen que uno 
quiera alcanzar, se dedicarán con mayor empeño, la sensación de sentirse observados); 
zachowany jednorodny styl, adekwatny do treści i formy wypowiedzi. 

Poprawność środków językowych – 3 punkty: praca nie zawiera błędów. 

 
 
Temat 2. 
 

USA Y USA Y VUELVE A USAR 

“Me gusta ese cojín bordado. A cambio le propongo esta antigua taza. ¿Verdad que 

es preciosa? ¡Y qué historia tiene!” El mercadillo acaba de terminar, pero en la Plaza 

Mayor parecen resonar todavía las voces y risas de los vecinos, participantes de una 

actividad ciudadana organizada bajo el lema “Demos una segunda vida a las cosas 

viejas”. 

El evento ha tenido lugar hoy de 9h a 15h. Se inauguró con los discursos de 

bienvenida pronunciados por el alcalde y los patrocinadores. Terminada la parte 

oficial, todos se dispersaron por la plaza en busca de objetos a intercambiar. Había 
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de todo: libros, ropa, juguetes, muebles... Los organizadores instalaron puestos 

ambulantes de venta de bocadillos y bebidas, y los guardias municipales velaron por 

el orden y la seguridad. Quizás por ello, y porque no había posibilidad de vender 

cosas, sino intercambiarlas, reinó un ambiente amistoso y festivo. 

Uno puede preguntarse cuáles son los beneficios de organizar un evento así. 

Pues a mi juicio, muchos e inapreciables. Primero, es posible adquirir cosas sin 

gastar un céntimo, a menudo únicas en su estilo y con mucha historia. Segundo, 

el intercambio de objetos contribuye a llevar una vida más sostenible y fomenta 

posturas respetuosas con el medioambiente. Y por último, una iniciativa así 

constituye una buena oportunidad para crear lazos duraderos y sólidos entre 

vecinos. 

Espero no ser yo el único en la comunidad que piensa así y que el mercadillo de 

intercambio de cosas se convierta en una tradición anual en nuestra localidad. 

¡Demos una segunda vida a los objetos viejos! 
 
 
Ocena wypowiedzi 

Zgodność z poleceniem – 5 punktów:  

elementy treści: wprowadzenie zgodne z tematem, zachęcające czytelnika do dalszej 
lektury, obydwa elementy tematu (przebieg akcji wymiany rzeczy używanych i opinia 
zdającego dotycząca zasadności przeprowadzania podobnych akcji) szczegółowo 
omówione; zakończenie zgodne z tematem oraz treścią wypowiedzi; wypowiedź nie zawiera 
fragmentów odbiegających od tematu i/lub nie na temat. 

elementy formy: artykuł jest zatytułowany; uwzględnione wszystkie części pracy (wstęp, 
rozwinięcie i zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji między nimi; tekst jest 
uporządkowany, układ graficzny pracy (podział na akapity) jest konsekwentny; długość pracy 
w granicach dopuszczalnego limitu. 

Spójność i logika wypowiedzi – 2 punkty: wypowiedź nie zawiera usterek w spójności 
i logice.  

Zakres środków językowych – 3 punkty: szeroki zakres środków językowych; w pracy występują 
liczne fragmenty charakteryzujące się naturalnością i różnorodnością frazeologiczną oraz 
precyzją użytych środków językowych (np. el mercadillo acaba de terminar, parecen resonar 
todavía las voces, una actividad ciudadana organizada bajo el lema, los discursos de bienvenida 
pronunciados por, terminada la parte oficial, todos se dispersaron, velaron por el orden, 
contribuye a llevar una vida más sostenible, fomenta posturas respetuosas con el 
medioambiente, lazos duraderos); zachowany jednorodny styl, adekwatny do treści i formy 
wypowiedzi. 

Poprawność środków językowych – 3 punkty: praca nie zawiera błędów. 
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