
Poniżej przedstawiamy szczegółowe porównanie egzaminu maturalnego do roku szkolnego 

2013/14 i od 2014/15. 

 

  

 
EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

  

  Matura do 2013/2014 Matura od 2014/2015 

 CZĘŚĆ PISEMNA - POZIOM PODSTAWOWY 

Czas trwania 120 min 

  

Rozumienie ze 

słuchu 

Całkowity czas trwania nagrań - ok. 20 min 

Typy zadań: 

Zadania zamknięte: wybór 

wielokrotny, dobieranie, prawda/fałsz 

Zadania zamknięte: wybór 

wielokrotny (np. pojedyncze, krótkie 

teksty i po jednym zadaniu do 

każdego z nich), na dobieranie, 

prawda/fałsz 

Liczba zadań: 3-4 

Udział w wyniku sumarycznym: 30% (15 pkt) 

  

Rozumienie 

tekstów pisanych 

Typy zadań: 

Zadania zamknięte: wybór 

wielokrotny, dobieranie, prawda/fałsz 

Zadania zamknięte: wybór 

wielokrotny (np. zadanie z jednym 

dłuższym tekstem wraz z pytaniami 

do niego, zadanie z 2-3 krótkimi 

tekstami połączonymi wspólnym 

motywem tematycznym, z 

pojedynczym pytaniem do każdego z 

nich), na dobieranie (np. dobieranie 

nagłówków do akapitów, dobieranie 

zdań do luk w tekście), prawda/fałsz 

Liczba zadań: 3-4 

Udział w wyniku sumarycznym: 

40% (20 pkt) 30% (15 pkt) 

  

Znajomość 

środków 

językowych 

  

x 

Typy zadań – zadania zamknięte: na 

dobieranie,  wybór wielokrotny (np. 

wybór jednego słowa, które uzupełnia 

prawidłowo luki w obydwu podanych 

zdaniach, uzupełnianie luk w tekście 



oraz dobieranie synonimów lub 

właściwego tłumaczenia słów / 

wyrażeń) 

Liczba zadań: 2-3 

Udział w wyniku sumarycznym: 20% 

(10 pkt) 

  

Wypowiedź 

pisemna 

Liczba wypowiedzi: 

2 1 

Formy wypowiedzi: 

Krótki tekst użytkowy, np. 

pocztówka, ogłoszenie, zaproszenie, 

wiadomość (np. e-mail). 

Dłuższy tekst użytkowy: list 

prywatny, prosty list formalny 

Tekst użytkowy (np.: list/e-

mail/wiadomość umieszczana na 

blogu lub forum internetowym) z 

elementami np. opisu, 

relacjonowania, uzasadniania opinii, 

w tym przedstawiania zalet i wad 

różnych rozwiązań i poglądów; w 

treści zadania podane są cztery 

elementy do uwzględnienia i 

rozwinięcia 

Długość wypowiedzi: 

Krótki tekst użytkowy: bez określania 

limitu słów. 

Dłuższy tekst użytkowy: 120-150 

słów 

80-130 słów 

Udział w wyniku sumarycznym: 

30% (15 pkt) 20% (10 pkt) 

Kryteria oceniania: 

Krótki tekst użytkowy: treść (0-4 

pkt), poprawność językowa (0-1 pkt) 

Dłuższy tekst użytkowy: treść (0-4 

pkt), forma (0-2 pkt), bogactwo 

językowe (0-2 pkt), poprawność 

językowa (0-2 pkt) 

Treść (0-4 pkt), spójność i logika 

wypowiedzi 

(0-2 pkt), zakres środków 

językowych (0-2 pkt), poprawność 

środków językowych (0-2 pkt) 

  

 

CZĘŚĆ PISEMNA - POZIOM ROZSZERZONY 

Liczba arkuszy i 

czas trwania 
2 (120 min + 70 min) 1 (150 min) 

  



Rozumienie ze 

słuchu 

Całkowity czas trwania nagrań - ok. 25 min 

Typy zadań - zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, 

prawda/fałsz 

Liczba zadań: 3-4 

Udział w wyniku sumarycznym: 

30% (15 pkt) 24% (12 pkt) 

  

Rozumienie 

tekstów pisanych 

Typy zadań: 

Zadania zamknięte: wybór 

wielokrotny, dobieranie, prawda/fałsz 

Zadania zamknięte: wybór 

wielokrotny (zadanie z jednym 

dłuższym tekstem, zadanie z dwoma 

krótszymi tekstami połączonymi 

wspólnym motywem tematycznym), 

na dobieranie (np. dobieranie zdań do 

luk w tekście, dobieranie jednego z 

kilku krótkich tekstów do informacji 

w zadaniu - np. ofert do osób), 

prawda/fałsz 

Liczba zadań: 3-4 

Udział w wyniku sumarycznym: 

18% (9 pkt) 26% (13 pkt) 

  

Znajomość 

środków 

językowych 
  

Typy zadań: 

Rozpoznawanie struktur leksykalno-

gramatycznych – zadania zamknięte: 

wybór wielokrotny, dobieranie. 

Stosowanie struktur leksykalno-

gramatycznych – zadania otwarte: 

zadanie z luką, parafraza zdań, 

słowotwórstwo, tłumaczenie 

fragmentów zdań na język obcy, 

układanie fragmentów zdań z 

podanych elementów leksykalnych 

Znajomość środków językowych: 

– Zadania zamknięte: wybór 

wielokrotny, na dobieranie. 

– Zadania otwarte: zadanie z luką, 

parafraza zdań, słowotwórstwo, 

tłumaczenie fragmentów zdań na 

język obcy, układanie fragmentów 

zdań z podanych elementów 

leksykalnych 

Liczba zadań: 

Rozpoznawanie: 1-2 

Stosowanie: 1-3 
2-3 

Udział w wyniku sumarycznym: 

16% (8 pkt) 24% (12 pkt) 

  



Wypowiedź 

pisemna 

Liczba wypowiedzi: 

1 (trzy tematy do wyboru) 1 (dwa tematy do wyboru) 

Formy wypowiedzi: 

 Rozprawka, recenzja, opowiadanie, 

opis 

Tekst argumentacyjny (list formalny, 

rozprawka, artykuł publicystyczny) z 

elementami np. opisu, 

relacjonowania, sprawozdania, 

recenzji, pogłębionej argumentacji; 

każdy temat zawiera dwa elementy do 

omówienia 

Długość wypowiedzi: 200-250 słów 

Udział w wyniku sumarycznym: 

36% (18 pkt) 26% (13 pkt) 

Kryteria oceniania: 

Treść (0-5 pkt), kompozycja (0-4 

pkt), bogactwo językowe (0-5 pkt), 

poprawność językowa (0-4 pkt) 

Zgodność z poleceniem: elementy 

treści i formy 

(0-5 pkt), spójność i logika 

wypowiedzi (0-2 pkt), zakres 

środków językowych (0-3 pkt), 

poprawność środków językowych (0-

3 pkt) 

  

CZĘŚĆ USTNA bez określania poziomu 

Części egzaminu 

Rozmowa wstępna (ok. 2 min) 

Zadanie 1: Rozmowa z odgrywaniem roli 

Czas trwania: 

Maks. 3 min Maks. 4 min 

Zadanie 2: Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania 

Czas trwania: 

Maks. 4 min Maks. 3 min 

Zadanie 3: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi 

na dwa pytania (maks. 5 min) 

  


