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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. можно стать zamiast можно спать w zadaniu 
6.7. 

− powodują, że użyty wyraz nie byłby zrozumiany przez odbiorcę jako wyraz, którym 
zdający powinien uzupełnić tekst, np. безынтересным zamiast бескорыстным 
w zadaniu 6.8. 

− powodują, że odpowiedź jest niejasna, dwuznaczna lub wieloznaczna, np. хорошим 
zamiast бескорыстным w zadaniu 6.8.  

• używa zapisu odzwierciedlającego brzmienie wyrazu zamiast zapisu w poprawnej 
formie ortograficznej 

• udziela odpowiedzi, która: 
− nie jest wystarczająco precyzyjna, np. из-за фигуры zamiast хотела похудеть 

w zadaniu 3.1. 
− nie łączy się logicznie i/lub nie jest spójna z fragmentami tekstu otaczającymi lukę; 

nie jest logiczną odpowiedzią na pytanie, np. правила соревнований zamiast 
можно спать w zadaniu 6.7. 

• udziela dwóch odpowiedzi, z których jedna jest poprawna, a druga – błędna, np. 
хотела бегать с друзьями и похудеть zamiast хотела похудеть w zadaniu 3.1. 
− podaje poprawną odpowiedź, ale uzupełnia ją elementami, które nie są zgodne 

z tekstem, np. можно один раз спать zamiast можно спать w zadaniu 6.7. 
• udziela odpowiedzi w innym języku niż wymagany w danym zadaniu, np. chciała 

zrzucić wagę zamiast хотела сбросить вес w zadaniu 3.1. 
3. Jeżeli lukę należy uzupełnić liczebnikiem, numerem telefonu, godziną lub 

wyrazem/wyrazami o wysokiej frekwencji w języku rosyjskim, wówczas wymagana jest 
pełna poprawność zapisu.  

4. Jeżeli lukę należy uzupełnić wyrazem/wyrazami o niskiej frekwencji w języku rosyjskim, 
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 

odpowiedź Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

1.1. 

II. Rozumienie wypowiedzi.
 

Zdający rozumie różnorodne 
złożone wypowiedzi ustne 

wypowiadane  
w naturalnym tempie […]. 

II.4) Zdający określa kontekst 
wypowiedzi.  A 

1.2. II.8) Zdający odróżnia informacje  
o faktach od opinii. C 

1.3. 
II.5) Zdający znajduje  
w wypowiedzi określone 
informacje.  

C 

1.4. D 

1.5. B 

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

B 

 
Zadanie 2. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 Poprawna 

odpowiedź Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

2.1. 

II. Rozumienie wypowiedzi.
 

Zdający rozumie różnorodne 
złożone wypowiedzi ustne 

wypowiadane  
w naturalnym tempie […]. 

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

F 

2.2. 
II.7) Zdający wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych 
w wypowiedzi. 

E 

2.3. II.2) Zdający określa główną myśl 
wypowiedzi […]. C 

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

A 

2.5. 
II.3) Zdający określa intencje, 
nastawienie i postawy 
nadawcy/autora wypowiedzi. 

D 

  

                                                            
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. 

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

Zad. Odpowiedź oczekiwana Przykłady odpowiedzi akceptowalnych 

3.1. Девушка хотела похудеть. хотела стать стройной / 
чтобы сбросить вес 

3.2. 
Люди вместо бега занимаются 
покупкой модной одежды, обуви, 
гаджетов, инвентаря. 

увлечение не бегом, а модными 
гаджетами 

3.3. Из-за слишком высокой нагрузки во 
время первой пробежки. 

из-за плохого самочувствия после 
пробежки / из-за высокой 
интенсивности первого бега 

3.4. Девушка хотела почувствовать себя 
олимпийской спортсменкой. 

Марафон заканчивался на Большой 
спортивной арене в Лужниках. 
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0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zad. Przykłady odpowiedzi niepoprawnych 

3.1. из-за друзей / за компанию / она была толстая 

3.2. Люди бегают в неправильно подобранной обуви (одежде). 

3.3. из-за низкого результата / из-за отсутствия комфорта 

3.4. хотела поехать на Олимпиаду / хотела увидеть олимпийский стадион 
 
 
Rozumienie tekstów pisanych 
 
Zadanie 4. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 Poprawna 

odpowiedź Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

4.1. 

II. Rozumienie wypowiedzi.
 

Zdający rozumie […] różnorodne 
złożone wypowiedzi pisemne 

[…]. 

III.2) Zdający określa intencje, 
nastawienie i postawy 
nadawcy/autora tekstu. 

D 

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

4.3. 
III.2) Zdający określa intencje, 
nastawienie i postawy 
nadawcy/autora tekstu. 

A 

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

D 

4.5. III.8) Zdający odróżnia informacje  
o faktach od opinii. B 

 
 
Zadanie 5. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 Poprawna 

odpowiedź Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

5.1. 

II. Rozumienie wypowiedzi.
 

Zdający rozumie […] różnorodne 
złożone wypowiedzi pisemne 

[…]. 

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

E 

5.2. A 

5.3. D 

5.4. F 

5.5. B 
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Zadanie 6. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 Poprawna 

odpowiedź Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

6.1. 

II. Rozumienie wypowiedzi.
 

Zdający rozumie […] różnorodne 
złożone wypowiedzi pisemne 

[…]. 

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

6.2. 
III.7) Zdający wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych 
w tekście. 

C 

6.3. III.4) Zdający znajduje w tekście 
określone informacje. D 

6.4. 
III.9) Zdający rozpoznaje informacje 
wyrażone pośrednio oraz znaczenia 
przenośne. 

B 

 
 

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. 

6.8. 

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

 
  



Arkusz pokazowy egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego (poziom rozszerzony) 

Strona 8 z 31 

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

Zad. Odpowiedź oczekiwana Przykłady odpowiedzi akceptowalnych 

6.5. 
был одет не как все спортсмены,  
а в рабочий комбинезон и галоши 
поверх ботинок 

не имел спортивного костюма 

6.6. у него не было спонсора (и) он не 
готовился к марафону 

он не имел спонсора (и) он не 
тренировался 

6.7. его участники могут спать можно спать 

6.8. бескорыстным щедрым / нежадным 
 
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

Zad. Przykłady odpowiedzi niepoprawnych 

6.5. выглядел иначе / у него не было номера / был старый 

6.6. 
он был старый / он не был готов / 
у него не было спонсора (odpowiedź niepełna) 
он не готовился к соревнованиям (odpowiedź niepełna) 

6.7. можно делать / надо отдыхать 

6.8. добрым / богатым 
 
 
Znajomość środków językowych 
 
Zadanie 7. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 Poprawna 

odpowiedź Wymaganie 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) […]. 

D 

7.2. C 

7.3. B 

7.4. B 

7.5. D 

7.6. C 
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Zadanie 8. 

Zadanie 
Wymagania egzaminacyjne 2023 Poprawna 

odpowiedź Wymaganie 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) […]. 

росли 

8.2. спасению 

8.3. появилась 

8.4. деревьев 

 
 
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) […]. 

по совету 
учителя / согласно 
совету учителя / 
благодаря совету 

учителя 

9.2. пользуется 
популярностью 

9.3. свободного 
времени 

9.4. 
посещения 
выставки 
живописи 

 
 
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. 
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, 
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 
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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. 
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Ostateczną liczbę punktów za zgodność z poleceniem ustala się na podstawie oceny 
elementów treści i elementów formy, zgodnie z TABELĄ C.  
 
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. 
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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. 

2. Teza musi zapowiadać oczekiwaną strukturę rozprawki, tj. zdający musi wyrazić swoją 
opinię na temat zajęć / udziału w zajęciach fitness przez internet, np.: 
Я считаю, что онлайн-тренировки – это отличный способ поработать над 
своей фигурой и активно провести время. / По-моему, занятия под руководством 
интернет-тренера не имеют никакого смысла. / Мне кажется, что занятия 
в виртуальных фитнес-клубах имеют свои плюсы и минусы. 

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. Сегодня, чтобы заняться фитнесом, 
необязательно идти в спортивный клуб. Достаточно войти в Интернет. 
Хорошо ли это? 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. 
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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. Многие мои ровесники считают иначе. Для них 
занятия онлайн-фитнесом в своей комнате являются малоэффективными. 
По-моему, это несерьёзный аргумент. 

7. Jeśli zdający nadaje tytuł rozprawce, nie bierze się go pod uwagę, oceniając pracę. 
 
Могут ли онлайн-тренировки быть так же 
эффективны, как и занятия в профессиональном 
фитнес-центре? Я считаю, что могут! 

teza zgodna z tematem, 
zapowiada oczekiwaną strukturę 
rozprawki  

Занятия под руководством интернет-тренера или 
регулярные тренировки в зале? Что выбрать? 

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

В настоящее время фитнес-центры предлагают 
любителям активного образа жизни всё новые 
услуги. Я считаю, что это здорово! 

teza niezgodna z tematem 

Поклонники здорового образа жизни понимают, что 
заниматься фитнесом надо регулярно, три-четыре 
раза в неделю, а то и чаще. 

brak tezy 

Что выбрать – занятия под руководством интернет-
тренера или регулярные тренировки в зале? Мне 
кажется, что занятия в фитнес-центре более 
эффективны. 

teza zgodna z tematem, 
zapowiada oczekiwaną strukturę 
rozprawki 

Многие считают, что спорт – это здоровье. У меня 
другое мнение по этому поводу. 

teza niezgodna z tematem 
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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. 

  

 
 

gg  

 

fragmenty nie na temat 

fragmenty odbiegające od tematu 

„główka” 

elementy tematu 

C 

D 

X 

Y A 

B 
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3. Fragmenty wypracowania nie na temat: 
• w żaden sposób nienawiązujące do „główki” tematu, np. 

− relacja z zawodów sportowych 
− rady, jak dbać o zdrowie 
− 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 

Что ж, следует признать: занятия онлайн-
фитнесом могут быть полезны. 

Аргументы доказывают, что каждый, кто 
хочет заниматься спортом, имеет такую 
возможность.  

Всё это говорит о том, что занятия  
с онлайн-тренером имеют не только 
плюсы, но и минусы. 

Вывод напрашивается один: любому 
человеку следует заботиться о своём 
здоровье, независимо от ситуации. 
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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. 
В каждом доме найдётся немало вещей, которые уже не нужны, но выбросить 
которые жалко. А если их отдать нуждающимся и таким образом подарить 
вещам «вторую жизнь»? Уже не так жалко! Только как это сделать?  

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. 
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Przykłady wstępów zgodnych z tematem 
i ciekawych 

Przykłady wstępów 
schematycznych 

«Быстрая» мода вынуждает нас делать 
больше покупок, чем требуется. Но это 
не значит, что нужно отправлять на свалку 
надоевшую одежду и утратившие новизну 
предметы интерьера. Разумнее подарить 
вещам вторую жизнь и тем самым уменьшить 
загрязнение планеты. 

Вчера в нашем дворе прошла акция 
по обмену старыми или ненужными 
вещами. 
 

По словам минималистов, весь смысл 
избавления от ненужных вещей и сохранения 
нужных заключается в том, чтобы быть 
счастливыми. В правоте этих слов могли 
убедиться участники мероприятия «Дадим 
старым вещам новую жизнь!», который 
прошёл в нашем городе в прошлую субботу. 

В последнее время всё большей 
популярностью пользуются акции, 
целью которых является обмен 
подержанными вещами «Дадим 
старым вещам новую жизнь!». 
Именно такая интернет-акция 
прошла и в нашем районе.  

 
 
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 np.:  

− 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.: мне 
кажется…, по-моему,… по моему мнению,… я считаю, … я думаю, что…itp.  
Akceptowana jest opinia kilku osób (np. uczestników akcji), pod warunkiem że z kontekstu 
wynika, że piszący należy do tej grupy, np. Мы с друзьями считаем, что…  



Zasady oceniania rozwiązań zadań 

  Strona 21 z 31 

Jeżeli z kontekstu nie wynika, że przedstawiona opinia jest również opinią zdającego, to taka 
wypowiedź jest kwalifikowana na poziom niższy, np. По мнению организаторов,…  
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. 
 
 
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. 

„główka” 

element 1. 

element 2.
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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 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 

Я хорошо провёл время на мероприятии 
«Дадим старым вещам новую жизнь!» 

Каждый, покупая в магазине очередную 
вещь, должен подумать о природе.  

Такие акции следует организовывать 
чаще. 

Акция безусловно показала, что 
магазины подержанной одежды ещё 
долго будут пользоваться 
популярностью. 

 
Elementy charakterystyczne dla formy 
Nie są akceptowane jako tytuł typowe zwroty rozpoczynające listy, np. Здравствуйте, 
уважаемый редактор… / Привет, друзья! 
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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. 
 

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. 



Zasady oceniania rozwiązań zadań 

  Strona 25 z 31 

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 
хороший, интересный, stosowanie typowych dla danego języka związków wyrazowych 
oraz struktur gramatycznych precyzyjnie pasujących do danej sytuacji komunikacyjnej (np. 
вещь, бывшая в употреблении; подержанная вещь zamiast старая вещь). 

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. В нашем районе прошла  акцыя  «Старым 
вещам – вторую жизнь!». 
 
 
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. 
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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 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 фильм, группа, np. сериал „M jak miłość”, 
книга „Świat Dysku”.  

9. 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.  
Я читаю 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. 

10. 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. Liczone są wyrazy oddzielone spacją, np. на озере (2 wyrazy), в большом городе 

(3 wyrazy), 1789 (1 wyraz), 10.01.2015 (1 wyraz), 10 января 2015 (3 wyrazy). 
2. Jako jeden wyraz liczone są 

• wyrazy łączone dywizem, np. из-за, Санкт-Петербург, по-моему 
• oznaczenia, symbole literowe, bez względu na liczbę liter, np. МГУ, СПИД 
• adres mailowy lub internetowy oraz numer telefonu. 

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

4. Podpis XYZ nie jest uwzględniany w liczbie wyrazów.  
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. 

Я читаю Nowe Horyzonty. – 4 wyrazy. 
 
 
Przykładowe wypowiedzi 
 
Temat 1. 
 

В последнее время очень популярными и востребованными стали 

виртуальные занятия фитнесом. Я считаю, что это правильно! Онлайн-

тренировки открывают дополнительные возможности и дают ряд 

преимуществ. 

Только представьте: чтобы заниматься онлайн-фитнесом, никуда не 

надо ходить или ездить. Тренироваться можно на коврике в своей комнате, 

на спортивной площадке возле дома, в парке, на пляже. Для этого нужен 

только смартфон и хорошее настроение. Время тренировок также 

выбираете вы. Хотите заниматься во время перерыва, в выходной или 

праздничный день, во время отпуска – пожалуйста! Чтобы тренироваться, 

необязательно покупать дорогую спортивную форму; можно просто удобно 

одеться и заниматься в своё удовольствие.  

Следующим преимуществом виртуальных занятий является 

возможность выбрать любого онлайн-тренера. Он может быть даже 

из другого города или страны – нет никаких ограничений и рамок. Вы 

получаете шанс стать учеником специалиста действительно высокого 
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класса. Приятным бонусом является стоимость услуг такого тренера 

по сравнению с персональными тренировками в зале. 

А что с мотивацией? И тут, по моему мнению, онлайн-тренировки 

выигрывают! Часто люди приходят в спортзал, чтобы покрасоваться, 

поболтать, сделать селфи. Если вы занимаетесь с онлайн-тренером, то 

тут болтать не приходится – надо работать! К занятиям можно привлечь 

членов своей семьи, тогда наверняка появится дополнительная поддержка  

и мотивация. Да и с виртуальным тренером можно обмениваться 

фотографиями и видео, при необходимости вести прямую видеосвязь. Это 

является дополнительным стимулом. Такие занятия дают возможность 

развиваться, улучшать внешний вид и становиться более ответственным, 

организованным и целеустремлённым. 

Неудивительно, что те, кто выбрал виртуальные фитнес-тренировки, 

не хотят возвращаться к занятиям в тренажёрном зале. Ведь такие 

занятия гарантируют комфорт и обеспечивают высокую мотивацию, делая 

спорт ближе и доступнее. 

 
Ocena wypowiedzi 

Zgodność z poleceniem – 5 punktów: 

elementy treści: teza jest jasna, zgodna z tematem oraz treścią rozprawki. Zdający 
rozpatruje problem, odnosząc się zarówno do aspektu wygody, jak i motywacji. 
Argumentacja jest wieloaspektowa, szczegółowo omówiona, podsumowanie wypowiedzi jest 
adekwatne do tematu i konsekwentnie wynika z całości pracy. Rozprawka nie zawiera 
fragmentów odbiegających od tematu. 

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 określonych 
w poleceniu. 

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. востребованными стали 
виртуальные занятия фитнесом, открывают дополнительные возможности, дают 
ряд преимуществ, выбрать онлайн-тренера, онлайн-тренировки выигрывают, при 
необходимости вести прямую видеосвязь, обеспечивают высокую мотивацию), 
zachowany jednorodny, stosowny styl. 

Poprawność środków językowych – 3 punkty: brak błędów. 
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Temat 2. 
 

Нужное дело 

Тысячи тонн одежды, обуви, посуды, мебели, книг ежегодно становятся 

мусором. И дело даже не в том, что эти вещи уже старые и не пригодятся. 

Возможно, они просто надоели или больше не подходят своим хозяевам.  

А ведь для кого-то эти вещи могут оказаться просто необходимыми! 

Именно поэтому я решил, что стоит рассказать о замечательной акции 

«Дадим старым вещам новую жизнь!», которая прошла в прошлую субботу  

в парке нашего города. Благодаря этой акции подержанные вещи имели 

возможность найти своих новых хозяев. 

Желающих поучаствовать в акции было очень много. Организаторы 

расставили вдоль аллей парка столы, распечатали этикетки со словами 

«Дадим старым вещам новую жизнь!» и раздавали их людям, которые 

принесли свои вещи на обмен: одежду, обувь, игрушки, школьные 

принадлежности, книги, бытовую технику. Принцип был прост: кто-то 

избавляется от надоевшего, а кто-то берёт необходимое. И никто ни за 

что не платит. Было только одно условие: вещи должны быть чистыми. 

Всё проходило спокойно. Люди не толпились, всё рассматривали 

аккуратно, улыбались. Словом, было здорово! 

Нужны ли такие акции? Я с полной ответственностью могу сказать: 

«Очень!» Я считаю, что если мы, в идеале, конечно, перестанем покупать 

одежду, а будем брать её на подобных акциях, отдавая что-то своё, то 

наверняка поспособствуем сокращению производства новой одежды, и, 

значит, снизим вред от этого производства. Кроме того, давая вещам 

вторую жизнь, мы существенно замедлим рост объёма мусора. И, конечно 

же, сэкономим деньги. 

Акция «Дадим старым вещам новую жизнь!» позволила каждому жителю 

нашего города сделать доброе дело. И то дважды! Мы не только обменялись 

подержанными вещами, что экологично и экономно, но и оказали поддержку 

тем, кто в ней нуждается. 
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Ocena wypowiedzi 

Zgodność z poleceniem – 5 punktów: 

elementy treści: wprowadzenie zgodne z tematem, ciekawe, zachęcające do czytania, 
wieloaspektowa realizacja dwóch elementów tematu (opis przebiegu akcji wymiany rzeczy 
używanych oraz przedstawienie opinii na temat zasadności przeprowadzania podobnych 
akcji), zakończenie jest zgodne z tematem oraz treścią wypowiedzi, praca nie zawiera 
fragmentów odbiegających od tematu; 

elementy formy: wypowiedź jest zatytułowana, 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 określonych w poleceniu. 

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. вещи не пригодятся, 
подержанные вещи, возможность найти своих новых хозяев, кто-то избавляется от 
надоевшего, поспособствуем сокращению производства, снизим вред, замедлим 
рост объёма мусора, оказали поддержку), zachowany jednorodny, stosowny styl. 

Poprawność środków językowych – 3 punkty: brak błędów. 
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