
Egzamin maturalny z języka angielskiego składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna jest 

zdawana na poziomie podstawowym oraz/lub rozszerzonym. Egzamin ustny natomiast nie ma określonego 

poziomu. Obydwie części egzaminu maturalnego są zdawane w szkole, jednak część pisemna jest oceniana 

przez egzaminatorów zewnętrznych, natomiast część ustna  - przez nauczycieli w szkole. 

Część ustna 

Podstawa  IV.1  

Czas trwania  ok. 15min  

Liczba punktów  
maksimum – 30 pkt / 100% 

minimum zaliczenia – 9 pkt / 30%  

Zadania  

Rozmowa wstępna – odpowiedzi na kilka pytań na różne tematy (ok. 2 min.) 

Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli (ok. 4 min.) 

Zadanie 2. Opis zdjęcia i odpowiedzi na trzy pytania z nim związane (ok. 3 

min.) 

Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na 

dwa pytania (ok. 5 min.)  

Oceniane umiejętności  

Sprawność komunikacyjna (3 x 6 pkt = 18 pkt) 

Zakres środków leks.-gram. (4 pkt) 

Poprawność językowa (4 pkt) 

Wymowa (2 pkt) 

Płynność wypowiedzi (2 pkt)  

 

Część pisemna – poziom podstawowy 

Podstawa  IV.1P  

Czas trwania  120 min  

Liczba 

punktów  

maksimum – 50 pkt / 100% 

minimum zaliczenia – 15 pkt / 30%  

Rozumienie ze słuchu - 15 pkt / 30% 

Teksty Dialogi, monologi, ogłoszenia czytane dwukrotnie przez native-speakerów – ok. 20 min. 

Zadania  3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz 

Oceniane 

umiejętności  
Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie określonych informacji 

Rozumienie tekstów pisanych - 15 pkt / 30% 

Teksty 
Teksty literackie, informacyjne, o różnej długości, autentyczne lub adaptowane, w sumie 

ok. 1100 słów 

Zadania  3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz 

Oceniane 

umiejętności  

Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie szczegółowych 

informacji, rozpoznawanie związków między częściami tekstu 

Znajomość środków językowych - 10 pkt / 20% 

Teksty Tekst narracyjny, minidialogi, pojedyncze zdania 

Zadania  2-3 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie 

Oceniane 

umiejętności  
Znajomość leksyki i struktur gramatycznych 

Wypowiedź pisemna - 10 pkt / 20% 

Teksty 

tworzone 
List prywatny/e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym 

Zadania  
Jedno zadanie, polecenie po polsku z czterema podanymi elementami, które należy 

przedstawić i rozwinąć w swojej wypowiedzi (80-130 słów) 

Oceniane 

umiejętności  

Przekazanie treści, spójność i logika tekstu, znajomość środków językowych, poprawność 

językowa 

 



Część pisemna – rozszerzony 

Podstawa  IV.1r  

Czas trwania  150 min (jeden arkusz)  

Liczba punktów  maksimum – 50 pkt / 100%, bez progu zaliczenia  

Rozumienie ze słuchu - 12 pkt / 24%  

Teksty  
Dialogi, monologi, ogłoszenia czytane dwukrotnie przez native-speakerów – ok. 25 

min.  

Zadania  3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz  

Oceniane 

umiejętności  

Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie określonych 

informacji, oddzielanie faktów od opinii  

Rozumienie tekstów pisanych - 13 pkt / 26%  

Teksty  
Teksty literackie, informacyjne, o różnej długości, autentyczne lub minimalnie 

adaptowane, w sumie ok. 1500 słów  

Zadania  3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie  

Oceniane 

umiejętności  

Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie szczegółowych 

informacji, oddzielanie faktów od opinii, rozpoznawanie związków między 

częściami tekstu  

Znajomość środków językowych - 12 pkt / 24%  

Teksty  Tekst narracyjny, pojedyncze zdania  

Zadania  
2-3 zadania zamknięte i otwarte typu wielokrotny wybór, dobieranie, zadania z 

lukami, parafrazy, słowotwórstwo, tłumaczenia fragmentów zdań na język obcy  

Oceniane 

umiejętności  
Znajomość leksyki i struktur gramatycznych  

Wypowiedź pisemna - 13 pkt / 26%  

Teksty tworzone  List formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny  

Zadania  
Jedno zadanie, dwa tematy do wyboru, sformułowane po polsku, z dwoma 

podanymi elementami, które należy omówić w swojej wypowiedzi (200-250 słów)  

Oceniane 

umiejętności  

Tworzenie wypowiedzi zgodnie z poleceniem, spójność i logika tekstu, znajomość 

środków językowych, poprawność językowa  

  

Źródło: http://www.pearson.pl/egzaminy/content/o-egzaminie-maturalnym na podstawie Informatora o 

egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2013 

http://www.pearson.pl/egzaminy/content/o-egzaminie-maturalnym

