
Szczegółowe kryteria oceny części ustnej 
Oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego dokonują 

członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego, przyznając punkty zgodnie z kryteriami 

oceniania egzaminu ustnego. Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach:  

 

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

18 punktów)  

 

• 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.  

 

 

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 ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się również pod uwagę następujące kwestie:  

 

• adekwatność wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy / zadanego pytania  

 

• zakres pomocy ze strony egzaminującego.  

 

 

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.   

 

 

 

Poniżej znajdziecie szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi w części ustnej 

egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego wraz z krótkim komentarzem: 
 

 

 

Kryteria oceniania wypowiedzi ustnej: 

  

Sprawność komunikacyjna 

  

Ocena sprawności komunikacyjnej jest dokonywana w każdym zadaniu osobno. 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. Punkty przyznaje się zgodnie z informacjami 

poniżej: 

 

 

Tabela A 

  

Do ilu elementów   Ile elementów rozwinął?   

zdający się odniósł? 4   3 2 1   0 

4 6 p.   5 p. 4 p. 3 p.   2 p. 

3     4 p. 3 p. 2 p.   1 p. 

2       3 p. 2 p.   1 p. 

1         1 p.   0 p. 

0             0 p. 

  

Od uzyskanej w ten sposób liczby punktów można następnie odjąć punkty, w zależności od zakresu 

pomocy, jakiej zdający potrzebuje ze strony egzaminującego, oraz – w przypadku zadania 1 – 

adekwatności wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy lub zadanego pytania, zgodnie z Tabelą B. 

  

Tabela B 

  

·    zdający nie potrzebuje LUB bardzo rzadko potrzebuje pomocy ze     

  strony egzaminującego  [dodatkowo w zad. 1]: ORAZ wypowiedzi 

zdającego są adekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz 

wypowiedzi egzaminującego 

punkty wg tabeli A   

  
  

      

· zdający czasami  potrzebuje pomocy ze strony egzaminującego punkty wg tabeli A  

minus 1 (do zera) 

  

·    [dodatkowo w zad. 1]: ORAZ/LUB wypowiedzi zdającego są 

częściowo 

     nieadekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi  

     egzaminującego  

  

   

    



   
   
     

·    zdający potrzebuje znacznej pomocy ze strony egzaminującego punkty wg tabeli A 

minus 2 (do zera) 

  

    [dodatkowo w zad. 1]: ORAZ/LUB wypowiedzi zdającego są często 

     

  

  
 nieadekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi 

egzaminującego 

  

    

   
      

  

Zakres struktur leksykalno-gramatycznych 

 

4 p.  szeroki zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający swobodnie wypowiada się na 

tematy proste i złożone, formułując wypowiedź na tematy złożone rzadko stosuje słowa oraz 

struktury o wysokim 

     stopniu pospolitości, takie jak miły, interesujący, fajny 

  

3 p. zadowalający zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający swobodnie wypowiada 

się na tematy proste i złożone, formułując wypowiedź na tematy złożone stosuje jednak 

głównie słowa oraz struktury o 

       wysokim stopniu pospolitości, takie jak miły, interesujący, fajny 

  

2 p. ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający dość swobodnie 

wypowiada się na tematy proste, tematy bardziej złożone sprawiają mu kłopoty 

  

1 p. bardzo ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający ma kłopoty z 

wypowiadaniem się na tematy proste 

 
0 p. brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna; zdający nie jest w 

stanie wypowiedzieć się nawet na tematy bardzo proste 

 

 

Poprawność struktur leksykalno-gramatycznych 

 

4 p.     sporadyczne błędy leksykalne i gramatyczne, niezakłócające komunikacji 

  3 p.     dość liczne błędy leksykalne i gramatyczne, niezakłócające komunikacji lub czasami 

zakłócające komunikację 

2 p.     liczne błędy leksykalne i gramatyczne, zakłócające komunikację 

  1 p.    bardzo liczne błędy leksykalne i gramatyczne, w znacznym stopniu zakłócające komunikację 

  

0 p.     brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna 

 

 



 
Wymowa 

W ocenie wymowy bierze się pod uwagę błędy w wymowie dźwięków i/lub akcentowaniu i/lub 

intonacji oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi. 

  

2 

p. 

brak błędów w wymowie LUB błędy w wymowie nie zakłócają komunikacji 

1 

p. 

błędy w wymowie czasami zakłócaj ą komunikację 

0 

p. 

· błędy w wymowie często zakłócaj ą komunikację LUB 

uniemożliwiają zrozumienie komunikatu 

     

  · brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna 

  

Płynność wypowiedzi 

  

2 p. w wypowiedzi nie występują pauzy LUB występują pauzy, które czasem są nienaturalne, ale 

nie zakłócają odbioru komunikatu  

   

1 p. pauzy w  wypowiedzi  występują często  i  są nienaturalne;  zakłócają czasami  odbiór  

komunikatu 

   

0 p. · pauzy w wypowiedzi występują bardzo często i są nienaturalne; zakłócają odbiór 

komunikatu 

     

  · brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna 

  

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 

LEKSYKALNO-

GRAMATYCZNYCH 

POPRAWNOŚĆ 

STRUKTUR 

LEKSYKALNO-

GRAMATYCZNYCH 

 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   

 

 

 


