
W najnowszym Informatorze o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego 

(27.VIII.2010) Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała zmiany związane 

z egzaminem ustnym od 2012 roku. Zlikwidowany zostanie podział na maturę ustną 

podstawową i rozszerzoną, dlatego pojawiają się nowe zadania. Każdy zestaw egzaminacyjny 

skonstruowany jest tak, że obejmuje zadania o poziomie trudności odpowiadającym obydwu 

dotychczasowym poziomom egzaminu. 

 

Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego 

w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się 

o uzyskanie świadectwa dojrzałości.  

 

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego składa się z części pisemnej i ustnej: 

 

 Egzamin ustny Egzamin pisemny 

nie określa się 

poziomu 

poziom podstawowy poziom rozszerzony 

Czas trwania ok. 15 min. 120 min. część I: 120 min. 

część II: 70 min. 

Charakter egzaminu przedmiot 

obowiązkowy 

lub dodatkowy 

przedmiot 

obowiązkowy 

lub dodatkowy 

przedmiot 

dodatkowy 

Części zestawu/ 

arkusza 

egzaminacyjnego 

Rozmowa wstępna 

Zad 1.Rozmowa z 

odgrywaniem 

roli 

Zad 2.Opis ilustracji 

i odpowiedzi 

na trzy pytania 

Zad 3.Wypowiedź 
na podstawie 

materiału 

stymulującego i 

odpowiedzi 

na dwa pytania 

Rozumienie ze 

słuchu 

Rozumienie tekstów 

pisanych 

Wypowiedź pisemna 

Rozumienie ze 

słuchu 

Rozumienie tekstów 

pisanych 

Rozpoznawanie 

struktur leksykalno-

gramatycznych 

Stosowanie struktur 

Leksykalno-

gramatycznych 

Wypowiedź pisemna 

Oceniający przedmiotowy zespół 

egzaminacyjny 

egzaminatorzy 

okręgowej 

komisji 

egzaminacyjnej 

egzaminatorzy 

okręgowej 

komisji 

egzaminacyjnej 

 

 

Egzamin ustny: 
 

Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut. 

Maturzyści będą wchodzić do sali pojedynczo. 

Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, obserwowanej przez 

drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. Zestaw 

egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 
1 i 3 oraz materiał ikonograficzny do zadań 2 i 3. 

Wszystkie instrukcje w zestawie dla zdającego są w języku polskim. Zestaw egzaminującego 

zawiera pytania, których nie posiada zdający. 

 



Uczeń powinien przystąpić do wszystkich zadań i rozwiązywać je w narzuconej kolejności. 

Zdający zapoznaje się z treścią kolejnych zadań na bieżąco, po czym egzaminujący 

rozpoczyna rozmowę. Zdający w trakcie egzaminu, przechodząc do kolejnych zadań, na 

bieżąco podejmuje decyzję, które zadania chce wykonać. Zdający może zdecydować 

o zakończeniu egzaminu po każdym zadaniu. Pominięcie jakiegoś zadania skutkuje brakiem 

punktów za treść tego zadania, a również obniżeniem punktacji w ogólnych kryteriach 

językowych. 

 

 

 Przebieg egzaminu i charakterystyka zadań Czas trwania 

Czynności 

organizacyjne 

Po wylosowaniu zestawu zdający przystępuje do 

egzaminu. 

Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie 

się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią. 

Zdający nie może robić żadnych notatek w trakcie 

trwania egzaminu. 

 

Rozmowa 

wstępna 

Zdający otrzymuje kilka pytań związanych z jego życiem i 

zainteresowaniami. Lista pytań do wyboru umieszczona 

jest wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. Celem 

rozmowy jest umożliwienie zdającemu oswojenie się z 

sytuacją egzaminacyjną. 

 

ok. 2min. 

Zadanie 1: 

Rozmowa 

z 

odgrywaniem 

roli 

Zdający ma ok. 30 sekund na zapoznanie się 
z poleceniem. 

Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy, 

w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane 

w poleceniu role. Role przyjmowane przez zdającego 

odpowiadają doświadczeniom życiowym osoby 

nastoletniej lub stawiają go w sytuacjach, w jakich 

mógłby się znaleźć w przyszłości. W trakcie 

rozmowy zdający musi odnieść się do czterech 

elementów 

wskazanych w poleceniu i rozwinąć swoją 
wypowiedź w zadowalającym stopniu. Istotne jest 

również, aby zdający w sposób właściwy reagował 

na wypowiedzi egzaminującego. 

maks. 3 

minuty 
(wliczając czas 

na zapoznanie 

się 
z treścią 
zadania) 

Zadanie 2: 

Opis 

ilustracji i 

odpowiedzi 

na trzy pytania 

Zdający 

opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym 

zestawie. 

W opisie ilustracji zdający powinien określić 
miejsce, osoby oraz wykonywane przez nie czynności. 

odpowiada na trzy pytania postawione przez 

egzaminującego. 

Pytania są związane z tematyką ilustracji i zamieszczone 

są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. Pytania te 

dotyczą: 

1)opisu tego co znajduje się na ilustracji 

2)opinii i osobistych doświadczeń zdającego w odniesieniu 

do tematyki ilustracji 

3)relacjonowania wydarzeń z przeszłości związanego 

tematycznie z ilustracją. 

maks. 4 

minuty 



W swoich odpowiedziach zdający nie powinien 

ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych 

wypowiedzi. 

Zadanie 3: 

Wypowiedź 
na podstawie 

materiału 

stymulującego 

i odpowiedzi 

na dwa pytania 

Zdający ma ok. 1 minuty na zapoznanie się z poleceniem 

i materiałem stymulującym 

Zdający 

wybiera, według podanego klucza, element z materiału 

stymulującego, który – jego zdaniem – najlepiej spełnia 

warunki wskazane w poleceniu, i uzasadnia swoje 

decyzje 

wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe elementy 

odpowiada na dwa pytania postawione przez 

egzaminującego. 

Pytania są związane z tematyką materiału stymulującego i 

zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla 

egzaminującego.  

W swoich odpowiedziach zdający nie powinien 

ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych 

wypowiedzi 

maks. 5 minut 
(wliczając czas 

na zapoznanie 

się 
z treścią 
zadania) 

  

Kryteria oceniania części ustnej: 

 

Oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego dokonują 
członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego, przyznając punkty zgodnie 

z kryteriami oceniania egzaminu ustnego. 

 

Rozmowa wstępna nie jest oceniana za treść ale ma wpływ na ogólną ocenę umiejętności 

językowych. 

 

 Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach: 

sprawność komunikacyjna: od 0 do 6 punktów, oceniana w każdym zadaniu osobno 

(maksymalnie18 punktów) 

W ocenie bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów z polecenia uczeń się odniósł w 

swojej wypowiedzi oraz ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu. 

zakres struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniany w całej 

wypowiedzi zdającego 

poprawność struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniana w całej 

wypowiedzi zdającego 

wymowa: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego 

płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego. 

 

 Za cały egzamin w części ustnej uczeń może zdobyć 30 punktów - (30% czyli 9 punktów 

zalicza egzamin). 

 

W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się pod uwagę stopień realizacji przez 

zdającego 

czterech elementów wskazanych dla każdego zadania: 

w zadaniu 1: omówienie czterech elementów podanych w poleceniu 

w zadaniu 2: opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania 

w zadaniu 3: wybór elementu najlepiej spełniającego warunki wskazane w poleceniu 



i uzasadnienie wyboru, wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych elementów oraz 

odpowiedzi na dwa pytania. 

 

Zdający powinien nie tylko odnieść się do wszystkich wskazanych elementów zadania, ale 

również rozwinąć swoją wypowiedź dotyczącą każdego elementu. 

 

W nowym egzaminie znacznie wyżej będzie oceniane, jeżeli zdający nie tylko wspomni dany 

element, ale jeszcze ładnie rozwinie swoją wypowiedź.  

 

W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się również pod uwagę następujące kwestie: 

adekwatność wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy / zadanego pytania 

zakres pomocy ze strony egzaminującego (uwzględnione będzie także, czy wypowiedź 

wymagała pomocy nauczyciela, czy też została sformułowana samodzielnie). Im więcej 

pomocy od egzaminującego potrzebuje zdający, tym mniej punktów może uzyskać. 

 

Ocena umiejętności językowych dokonywana jest dla całej wypowiedzi zdającego, 

począwszy od rozmowy wstępnej. W ocenie zakresu i poprawności struktur leksykalno-

gramatycznych bierze się pod uwagę zróżnicowanie i poprawność użytych struktur 

leksykalno-gramatycznych oraz wpływ ewentualnych błędów językowych na komunikację. 

W ocenie wymowy i płynności wypowiedzi bierze się pod uwagę poprawność wymowy w 

zakresie pojedynczych dźwięków i/lub akcentowania i/lub intonacji oraz ogólną płynność 
wypowiedzi. 

 

Zdający, którzy nie przystąpili do realizacji wszystkich zadań, mogą za zakres i poprawność 
struktur leksykalno-gramatycznych oraz wymowę i płynność wypowiedzi otrzymać 
maksymalną liczbę punktów określoną w poniższej tabeli: 

 
LICZBA ZADAŃ, 

DO 

KTÓRYCH 

PRZYSTĄPIŁ 

ZDAJĄCY 

ZAKRES 

STRUKTUR 

LEKS.-GRAM. 

POPRAWNOŚĆ 
STRUKTUR LEKS.- 

GRAM. 

WYMOWA PŁYNNOŚĆ 
WYPOWIEDZI 

2 zadania maks. 2 punkty maks. 2 punkty maks. 2 punkty maks. 2 punkty 

1 zadanie maks. 1 punkt maks. 1 punkt maks. 1 punkt maks. 1 punkt 

  

Nowy ustny egzamin maturalny sprawdza w dużym stopniu te same umiejętności  i zakres 

słownictwa co poprzednio,  kładąc jednak większy nacisk na jakość języka i zachęcając 

uczniów do rozbudowywania wypowiedzi. 

 

Egzamin pisemny; 
 

Rozumienie ze słuchu 
Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu 

stanowią teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD. 

 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 

RODZAJE I TEMATYKA 

TEKSTÓW 
różne rodzaje tekstów, np. 

komunikaty, instrukcje, 

rozmowy, wywiady, teksty 

narracyjne; 

różne rodzaje tekstów, np. 

komunikaty, 

rozmowy, wywiady, 

dyskusje, debaty, relacje, 

słuchowiska, 



teksty narracyjne; 
ŹRÓDŁA TEKSTÓW teksty autentyczne lub 

adaptowane; czytane przez 

rodzimych 

użytkowników języka 

teksty autentyczne lub 

w minimalnym stopniu 

adaptowane; 

czytane przez rodzimych 

użytkowników języka 
CZAS TRWANIA-całe nagranie z 

dwukrotnie odczytanymi tekstami, 

poleceniami i przerwami 

na wykonanie zadań 

ok. 20 minut ok. 25 minut 

TYPY ZADAŃ zadania zamknięte: wybór wielokrotny, dobieranie, 

prawda/fałsz 
PUNKTACJA za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt 
LICZBA ZADAŃ 3-4 3-4 
UDZIAŁ W WYNIKU 

SUMARYCZNYM 
30% 30% 

 

Rozumienie tekstów pisanych 
Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych 

oparte są na tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. 

 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 

RODZAJE I TEMATYKA 

TEKSTÓW 
różne rodzaje tekstów, np. 

informacyjne, 

publicystyczne, literackie 

różne rodzaje tekstów, np. 

informacyjne, 

publicystyczne, literackie 
ŹRÓDŁA TEKSTÓW teksty autentyczne lub 

adaptowane 

teksty autentyczne lub 

w minimalnym stopniu 

adaptowane 
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ TEKSTÓW ok. 1,5 strony A4 ok. 2 stron A4 
TYPY ZADAŃ zadania zamknięte: wybór wielokrotny, dobieranie, 

prawda/fałsz 
PUNKTACJA za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt 
LICZBA ZADAŃ 3-4 3-4 
UDZIAŁ W WYNIKU 

SUMARYCZNYM 
40% 18% 

 

Wypowiedź pisemna 
Zadanie polega na napisaniu tekstu zgodnie ze wskazówkami w poleceniu dotyczącymi treści 

oraz formy. 

 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 

LICZBA WYPOWIEDZI 2 1 
FORMY WYPOWIEDZI krótki tekst użytkowy 

(KTU), np. pocztówka, 

ogłoszenie, zaproszenie, 

wiadomość (np. e-mail) 

dłuższy tekst użytkowy 

(DTU): list prywatny, prosty 

list formalny 

rozprawka, recenzja, 

opowiadanie, 

opis 

DŁUGOŚĆ WYPOWIEDZI KTU: bez określonego limitu 

słów 

DTU: 120–150 słów 

200–250 słów 



PUNKTACJA punkty przyznają 
egzaminatorzy 

zgodnie z kryteriami 

oceniania 

wypowiedzi pisemnych: 

KTU 

treść: od 0 do 4 punktów 

poprawność językowa: 0 

lub 

1 punkt 

DTU 

treść: od 0 do 4 punktów 

forma: od 0 do 2 punktów 

bogactwo językowe: od 0 

do 2 punktów 

poprawność językowa: od 

0 

do 2 punktów 

punkty przyznają 
egzaminatorzy 

zgodnie z kryteriami 

oceniania 

wypowiedzi pisemnych: 

treść: od 0 do 5 punktów 

kompozycja: od 0 do 4 

punktów 

bogactwo językowe: od 0 

do 5 punktów 

poprawność językowa: od 

0 

do 4 punktów 

UDZIAŁ W WYNIKU 

SUMARYCZNYM 
30% 36% 

 

Rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych 

(wyłącznie w arkuszu na poziomie rozszerzonym) 

 
Zadania sprawdzające znajomość struktur leksykalno-gramatycznych oparte są na krótkich 

tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. 

 

 ROZPOZNAWANIE STRUKTUR 

LEKSYKALNO-

GRAMATYCZNYCH 

STOSOWANIE STRUKTUR 

LEKSYKALNO- 

GRAMATYCZNYCH 
ŹRÓDŁA TEKSTÓW teksty autentyczne lub w minimalnym stopniu adaptowane 
TYPY ZADAŃ zadania zamknięte: wybór 

wielokrotny, 

dobieranie 

zadania otwarte: zadanie z 

lukami, 

parafraza zdań, 

słowotwórstwo, 

tłumaczenie fragmentów 

zdań na język obcy, 

układanie 

fragmentów zdań z 

podanych 

elementów leksykalnych 
PUNKTACJA za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 0,5 punktu 
LICZBA ZADAŃ 1–2 1–3 
UDZIAŁ W WYNIKU 

SUMARYCZNYM 
6% 10% 

   

Zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym uczeń może uzyskać maksymalnie 

50 punktów (30% czyli 15 punktów zalicza egzamin). 

 

 

 



Pełna wersja informatora o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2011/2012 oraz 

przykładowe zestawy dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 

www.cke.edu.pl 
Na stronie wydawnictwa Pearson Longman można obejrzeć w zakładce Egzaminy 2012 – 

ponadgimnazjalne prezentację, w której ekspert ds. egzaminów p. Barbara Czarnecka – Cicha 

wyjaśnia zmiany wprowadzone od 2012 roku. Są tam również przykładowe zadania do części 

ustnej egzaminu maturalnego. 

 www.pearsonlongman.pl 
 
Na stronie wydawnictwa Macmillan w sekcji Egzaminy 2012 jest zamieszczony artykuł p. 

Milady Krajewskiej zawierający analizę zmian, a także przykładowy zestaw zadań 

egzaminacyjnych. 

www.macmillan.pl 
 
 

 
 

http://www.cke.edu.pl/
http://www.pearsonlongman.pl/

