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x 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 

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

 
LIST FORMALNY jest napisany w odpowiedzi na sytuację określoną w zadaniu 
egzaminacyjnym. Może to być np. list czytelnika do gazety/czasopisma lub list mieszkańca 
do władz miasta. List może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji itp. 
Dobrze napisany list formalny: 
x zawiera we wstępie określenie celu, w jakim został napisany 
x omawia dane zagadnienie w sposób przejrzysty i logiczny 
x zawiera elementy typowe dla formy: odpowiedni zwrot rozpoczynający i kończący, 

akapity itp. 
 

L Przykładowe zadania  do części pisemnej (na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym) wraz z rozwiązaniami znajdują się na stronach 47–76. 

 
 
1.3.6. Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych na poziomie podstawowym  

Treść 
W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów z polecenia zdający odniósł 
się w swojej wypowiedzi, a następnie, ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym 
stopniu.  
x Jako element, do którego zdający odniósł się w pracy, należy uznać komunikatywną 

wypowiedź, która w minimalnym stopniu odnosi się do jednego z czterech podpunktów 
treści polecenia. 

x Jako element rozwinięty w pracy należy uznać komunikatywną wypowiedź, która odnosi 
się do jednego z czterech podpunktów treści polecenia w sposób szczegółowy. 

x Zdający nie odniósł się w pracy do elementu wówczas, kiedy nie realizuje podpunktu 
treści polecenia lub realizuje ten podpunkt w sposób niekomunikatywny. 

Za wypowiedź przyznaje się od 0 do 4 punktów, zgodnie z poniższą tabelą. 

Do ilu elementów 
zdający się odniósł? 

Ile elementów rozwinął? 
4 3 2 1 0 

4 4 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 2 pkt 
3  3 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 
2   2 pkt 1 pkt 1 pkt 
1    1 pkt 0 pkt 
0     0 pkt 

 
Na przykład za wypowiedź, w której zdający odniósł się do 2 elementów i oba rozwinął, 
przyznaje się 2 punkty. 
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Spójność i logika wypowiedzi 
W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość 
dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między 
zdaniami lub akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę,  
czy i w jakim stopniu wypowiedź jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem 
przypadkowo zebranych myśli). 

2 pkt wypowiedź jest w całości lub w znacznej większości spójna i logiczna zarówno 
na poziomie poszczególnych zdań, jak i całego tekstu 

1 pkt wypowiedź zawiera usterki w spójności/logice na poziomie poszczególnych zdań 
oraz/lub całego tekstu 

0 pkt wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna; zbudowana jest z trudnych 
do powiązania w całość fragmentów 

Zakres środków językowych  
W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie środków 
leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi. 
2 pkt zadowalający zakres środków językowych; oprócz środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań 
1 pkt ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są głównie środki 

językowe o wysokim stopniu pospolitości 
0 pkt bardzo ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są wyłącznie 

najprostsze środki językowe  
 
Przez „precyzyjne sformułowania” rozumiemy wyrażanie myśli z wykorzystaniem 
słownictwa swoistego dla tematu i unikanie słów oraz środków o wysokim stopniu 
pospolitości, takich jak miły, interesujący, fajny. W precyzji wyrażania myśli mieści się 
również charakterystyczny dla danego języka sposób wyrażania znaczeń, np. There is a book 
on the table. zamiast On the table is a book. 

Poprawność środków językowych 
W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, 
leksykalne i ortograficzne oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi. 
2 pkt x brak błędów  

x nieliczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie zakłócające 
komunikację 

1 pkt x liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komunikację 
x bardzo liczne błędy niezakłócające komunikacji 

0 pkt x liczne błędy często zakłócające komunikację 
x bardzo liczne błędy czasami lub często zakłócające komunikację 
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Uwagi dodatkowe 
1. Wypowiedź jest oceniana na 0 punktów w każdym kryterium, jeżeli jest: 

x nieczytelna LUB 
x całkowicie niezgodna z poleceniem LUB 
x niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie). 

2. Praca napisana niesamodzielnie, np. zawierająca fragmenty odtworzone z podręcznika, 
zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym lub innego źródła, w tym internetowego, 
lub przepisane 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 Komisji Centralnej, unieważnia 
zdającemu część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. 

3. Jeżeli wypowiedź zawiera 60 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryterium treści. 
W pozostałych kryteriach przyznaje się 0 punktów.  

4. Jeżeli za wypowiedź przyznano 0 punktów w kryterium treści, we wszystkich pozostałych 
kryteriach przyznaje się również 0 punktów.  

5. Jeżeli za wypowiedź przyznano 1 punkt w kryterium treści, we wszystkich pozostałych 
kryteriach można również przyznać maksymalnie po 1 punkcie. 

6. W ocenie poprawności środków językowych w wypowiedziach zdających ze stwierdzoną 
dysleksją nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych. 

 


