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Rozumienie ze słuchu
Zadanie 1.
Wymagania ogólne
II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie
wypowiedzi ustne […]
o różnorodnej formie
i długości, w różnych
warunkach odbioru
[…].

Zakres podstawowy

partner merytoryczny

Zadanie

Wymagania szczegółowe

Tematyka

Poprawna
odpowiedź

1.1.

2.4. Zdający określa intencje
nadawcy/autora tekstu.

1.13) świat przyrody

B

1.2.

2.1. Zdający określa główną
myśl tekstu.

1.8) podróżowanie i turystyka

A

2.1.R. Zdający oddziela fakty
od opinii.

1.12) nauka
i technika

1.3.

Zacznij
przygotowania
do matury już dziś
Zobacz fragment
strona

94

A

Zadanie 2.
Wymagania ogólne

Zadanie

Wymagania szczegółowe

Tematyka

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie
wypowiedzi ustne […]
o różnorodnej formie
i długości, w różnych
warunkach odbioru
[…].

2.1.

2.3. Zdający znajduje w tekście
określone informacje.

1.5) życie rodzinne i towarzyskie/1.9) kultura

2.2.

Poprawna
odpowiedź
E
B

2.3.

A

2.4.

C

Zadanie 3.
Wymagania ogólne

Zadanie

Wymagania szczegółowe

Tematyka

Poprawna
odpowiedź

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie
wypowiedzi ustne […]
o różnorodnej formie
i długości, w różnych
warunkach odbioru
[…].

3.1.

2.3. Zdający znajduje w tekście
określone informacje.

1.1) człowiek/1.3)
szkoła

B

3.2.

D

3.3.

D

3.4.

A

3.5.

w w w. o p e r o n . p l

2.4. Zdający określa intencje
nadawcy/autora tekstu.
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Rozumienie tekstów pisanych
Zadanie 4.
Wymagania ogólne

Zadanie

Wymagania szczegółowe

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie wypowiedzi […] pisemne
o różnorodnej formie
i długości […].

4.1.

3.3. Zdający znajduje w tekście
określone informacje.

Tematyka
1.9) kultura

Poprawna
odpowiedź
B

4.2.

A

4.3.

C

4.4.

B

Zobacz fragment
strona

106

Zadanie 5.
Wymagania ogólne

Zadanie

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie wypowiedzi […] pisemne
o różnorodnej formie
i długości […].

5.1.
5.2.

Wymagania szczegółowe

Tematyka

3.6. Zdający rozpoznaje związki 1.13) świat przypomiędzy poszczególnymi czę- rody/1.4) praca
ściami tekstu.

Poprawna
odpowiedź
E
C

5.3.

A

5.4.

B

Zadanie 6.
Wymagania ogólne

Zadanie

Wymagania szczegółowe

Tematyka

Poprawna
odpowiedź

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie wypowiedzi […] pisemne
o różnorodnej formie
i długości […].

6.1.

3.3. Zdający znajduje w tekście
określone informacje.

1.8) podróżowanie i turystyka

A
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6.2.

A

6.3.

D

6.4.

3.5. Zdający określa kontekst wypowiedzi.

B

6.5.

3.4. Zdający określa nadawcę/
autora tekstu.

B

Kup vademecum i testy
sklep.operon.pl/matura

2

Język angielski. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM, Wirtualną Polską i British Council

Znajomość środków językowych
Zadanie 7.
Wymagania ogólne

Zadanie

Wymagania szczegółowe

Tematyka

Poprawna
odpowiedź

7.1.

1. Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

1.13) świat przyrody

B

I. Znajomość środków językowych.
Zdający posługuje
się bogatym zasobem
środków językowych
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

7.2.

A

7.3.

A

7.4.

D

Zadanie 8.
Wymagania ogólne

Zadanie

Wymagania szczegółowe

8.1.

1. Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

I. Znajomość środków językowych.
Zdający posługuje
się bogatym zasobem
środków językowych
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

8.2.

Tematyka
1.1) człowiek

Poprawna
odpowiedź
cultural
boosters

8.3.

selfless

8.4.

expectancy

Zobacz fragment
strona

42

Zadanie 9.
Wymagania ogólne

Zadanie

Wymagania szczegółowe

Poprawna odpowiedź

9.1.

1. Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

in case we go / should go

I. Znajomość środków językowych.
Zdający posługuje
się bogatym zasobem
środków językowych
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

9.2.

to be knocked down

9.3.

should have apologized
should have apologised
should have said sorry

9.4.

most of which

Kup vademecum i testy
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Uwagi do zadań 8. i 9.
Odpowiedź uznaje się za poprawną tylko wtedy, gdy wpisywane wyrazy lub fragmenty zdań są
w pełni poprawne gramatycznie i ortograficznie.
Akceptowane są również inne odpowiedzi, jeżeli są merytorycznie poprawne i spełniają
wszystkie warunki zadania.

Schemat punktowania w zadaniach od 1. do 9.
1 pkt – poprawna odpowiedź
0 pkt – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi
w w w. o p e r o n . p l
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Wypowiedź pisemna
W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi. W tego
typu zadaniach należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale
ich sens jest zgodny z podanym schematem, oraz inne poprawne odpowiedzi w nim nieprzewidziane.

Zobacz fragment
strona

45

Zadanie 10.
W zadaniu oceniana jest:
– zgodność z poleceniem (5 punktów),
– spójność i logika wypowiedzi (2 punkty),
– zakres środków językowych (3 punkty),
– poprawność językowa (3 punkty).
Za zadanie przyznaje się maksymalnie 13 punktów. Wypowiedź powinna zawierać odniesienie
do wszystkich czterech elementów wskazanych w poleceniu oraz mieć od 200 do 250 słów.
Sprawdza egzaminator zgodnie z kryteriami podanymi w aneksie do Informatora o egzaminie
maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 (www.cke.edu.pl).
Zdający mógł zredagować wypowiedź na jeden z dwóch zaproponowanych w zadaniu tematów.
Ocena pod względem kryterium zgodności z poleceniem (elementy treści i formy) jest powiązana z tematem, pozostałe kryteria (spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych,
poprawność językowa) są identyczne, niezależnie od tematu wybranego przez zdającego.
Zgodność z poleceniem
W ocenie zgodności z poleceniem bierze się pod uwagę liczbę zrealizowanych w wypowiedzi
zdającego elementów treści (Tabela A) oraz elementów formy (Tabela B). Następnie przyznaje
się punkty w kryterium zgodności z poleceniem zgodnie z Tabelą C.
Tabela A. Zgodność z poleceniem: elementy treści
Elementy
treści

Forma

2

1

0

R*

teza zgodna z tematem ORAZ treścią
wypowiedzi (teza
„zapowiada” zawartość treściową oraz
typ rozprawki)

teza nie jest w pełni
poprawna, np. jest zgodna
z tematem ALBO z treścią
wypowiedzi; odbiegająca
od tematu LUB treści
wypowiedzi

brak tezy; teza niezgodna z tematem ORAZ
treścią wypowiedzi;
teza nieczytelna, niejasna, trudna do wskazania; wstęp niekomunikatywny

A*

wprowadzenie
zgodne z tematem
ORAZ np. ciekawe,
oryginalne, zachęcające do czytania,
w ciekawej formie
(np. pytanie, cytat)

wprowadzenie nie jest
w pełni poprawne, np.
wprowadzenie zgodne z tematem, ale schematyczne
ALBO bardziej typowe
dla innego typu tekstu
(np. rozprawki) ALBO
ciekawe, oryginalne, ale
odbiegające od tematu

brak wprowadzenia;
wprowadzenie niezgodne z tematem, niejasne,
nieczytelne, trudne do
wskazania; wprowadzenie niekomunikatywne

1. wstęp:
właściwe
i adekwatne
do tematu
rozpoczęcie
wypowiedzi

w w w. o p e r o n . p l
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Elementy
treści

Forma

2

1

L*

wstęp zgodny
z tematem i treścią
wypowiedzi ORAZ
wskazujący cel/powód pisania listu

wstęp nie jest w pełni
poprawny, np. nie określa
celu ALBO określa cel/
powód pisania listu, ale
odbiega od tematu ALBO
cel nie jest określony jasno
ALBO wstęp nie jest
zgodny z treścią listu (np.
zapowiada poparcie, a opisuje argumenty przeciwne)

brak wstępu; wstęp
niezgodny z tematem,
niejasny, nieczytelny,
trudny do wskazania;
wstęp niekomunikatywny

R
A
L

wieloaspektowa
ORAZ/LUB pogłębiona realizacja elementu (np. wsparta
przykładami, szczegółowo omówiona)

powierzchowna realizacja
elementu, wypowiedzi
brak głębi, np. zdający
podaje tylko „listę” argumentów/cech/określeń,
żadnego nie rozwijając/
uzasadniając

brak wypowiedzi LUB
wypowiedź nie jest
komunikatywna LUB
wypowiedź nie jest
związana z tematem/
nie realizuje elementu; wypowiedź bardzo
pobieżnie dotykająca
tematu, np. zdający podaje tylko jeden argument/cechę/określenie,
nie rozwijając go

4. podsumowanie:
właściwe
i adekwatne
do tematu
zakończenie
wypowiedzi

R
A
L

zakończenie zgodne z tematem oraz
treścią wypowiedzi;
jeżeli zdający powtarza wstęp – czyni to
innymi słowami

zakończenie nie jest
w pełni poprawne, np. jest
zgodne z tematem ALBO
treścią wypowiedzi; odbiega trochę od tematu LUB
treści wypowiedzi; zdający
stosuje zakończenie schematyczne (sztampowe)
LUB powtarza wstęp
praktycznie tymi samymi
słowami

brak zakończenia
LUB zakończenie nie
jest komunikatywne
LUB zakończenie jest
jedynie luźno związane
z tematem oraz treścią
wypowiedzi
(też jeśli nie jest zgodne)

5. fragmenty
odbiegające
od tematu
i/lub nie na
temat

R
A
L

wypowiedź nie
zawiera fragmentów odbiegających
od tematu i/lub nie
na temat

wypowiedź zawiera dłuższy fragment/nieliczne
krótkie fragmenty odbiegające od tematu i/lub nie
na temat

wypowiedź nie spełnia
warunków określonych
dla poziomu 1.

2. pierwszy
element
tematu
3. drugi element tematu

0

sklep.operon.pl/matura

*R – rozprawka; A – artykuł; L – list formalny
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Tabela B. Zgodność z poleceniem: elementy formy
Elementy formy

Forma

1

0

1. elementy charakterystyczne dla
formy

R

teza jest poprawnie umiejscowio- wypowiedź nie spełnia warunna w wypowiedzi
ków określonych dla poziomu 1.

A

wypowiedź jest zatytułowana

L

wypowiedź zawiera odpowiedni
zwrot rozpoczynający i kończący

2. kompozycja

R
A
L

wypowiedź cechuje widoczny
wypowiedź nie spełnia warunzamysł kompozycyjny wyrażający ków określonych dla poziomu 1.
się w funkcjonalnie uzasadnionych proporcjach wstępu, rozwinięcia i zakończenia

3. segmentacja

R
A
L

tekst jest uporządkowany; układ
graficzny pracy (podział na akapity) jest konsekwentny

wypowiedź nie spełnia warunków określonych dla poziomu 1.

4. długość pracy

R
A
L

długość pracy mieści się w granicach 180–280 słów

wypowiedź nie spełnia warunków określonych dla poziomu 1.

Uwaga: jedna usterka jest wystarczająca, żeby zakwalifikować pracę na 0 w tym podkryterium.
Ostateczną liczbę punktów za zgodność z poleceniem ustala się na podstawie oceny elementów
treści i elementów formy, zgodnie z Tabelą C.
Tabela C
Elementy treści

Elementy formy
4–3

2–1

0

10–9

5 pkt

4 pkt

3 pkt

8–7

4 pkt

3 pkt

2 pkt

6–5

3 pkt

2 pkt

1 pkt

4–3

2 pkt

1 pkt

0 pkt

2–1

1 pkt

0 pkt

0 pkt

0

0 pkt

0 pkt

0 pkt

Na przykład za wypowiedź, w której elementy treści oceniono na 5, a elementy formy oceniono
na 2, za zgodność z poleceniem przyznaje się 2 punkty.

w w w. o p e r o n . p l
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Spójność i logika wypowiedzi
2 pkt wypowiedź zawiera najwyżej 2 usterki w spójności ORAZ/LUB logice na poziomie zdania
i/lub akapitu i/lub całego tekstu
1 pkt wypowiedź zawiera od 3 do 5 usterek w spójności ORAZ/LUB logice na poziomie zdania
i/lub akapitu i/lub całego tekstu
0 pkt wypowiedź zawiera 6 lub więcej usterek w spójności ORAZ/LUB logice na poziomie zdania
i/lub akapitu i/lub całego tekstu

Jeśli w pracy występuje dłuższy niekomunikatywny fragment pracy (np. dłuższe zdanie lub
2–3 krótkie zdania), przyznaje się 1 punkt; jeśli takich fragmentów jest więcej, przyznaje się
0 punktów.
Zakres środków językowych
W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie i precyzję środków
leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi.
3 pkt – szeroki zakres środków językowych
– w pracy występują dość liczne fragmenty charakteryzujące się naturalnością i różnorodnością frazeologiczną oraz precyzją użytych środków językowych
2 pkt. – zadowalający zakres środków językowych
– w pracy występuje kilka fragmentów charakteryzujących się naturalnością i różnorodnością frazeologiczną oraz precyzją użytych środków językowych, jednak w większości użyte
są struktury o wysokim stopniu pospolitości
1 pkt – ograniczony zakres środków językowych
– w pracy użyte są głównie struktury o wysokim stopniu pospolitości
0 pkt – bardzo ograniczony zakres środków językowych
– w pracy użyte są wyłącznie struktury o wysokim stopniu pospolitości

Jeżeli w wypowiedzi występują rażące/liczne uchybienia w stosowności i/lub jednolitości stylu,
wówczas liczbę punktów przyznanych za zakres środków językowych można obniżyć o 1 punkt
(maksymalnie do zera).
Poprawność środków językowych
W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne. Punkty przyznaje się zgodnie z poniższą tabelą.
Poprawność językowa
(leksykalno-gramatyczna)

Poprawność zapisu (ortograficzna, interpunkcyjna)
nieliczne błędy zapisu

liczne LUB bardzo liczne błędy zapisu

nieliczne błędy językowe

3 pkt

2 pkt

liczne błędy językowe

2 pkt

1 pkt

bardzo liczne błędy językowe

1 pkt

0 pkt

w w w. o p e r o n . p l
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Przykładowe wypowiedzi
1. Niektórzy uważają, że studia wyższe są zbędne i więcej młodych ludzi powinno rozpoczynać
pracę bezpośrednio po maturze, zamiast studiować. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz
wady i zalety podejmowania pracy przez młodych ludzi od razu po maturze.
The idea of getting employed directly after high school instead of pursuing an academic career is
a much debated issue nowadays. More and more people do not even bother with applying to a university while others believe that higher education is essential. Who is right?
Firstly, young people often do not have a clear idea about their future. That’s why working for
a year or two gives them time to think about the possibilities that lie ahead. As a result, they often
realise that studies are not needed for a satisfying life.
Furthermore, even if youngsters decided that studying can give them something beneficial, they
would already have lots of valuable job experience. In that way they have bigger chances to achieve
success than their peers who only learn and party.
However, if one wants to become a specialist in some field it is often impossible without solid
knowledge that only university offers. Lecturers are experts who share the knowledge gained throughout years of practice.
Also, studies offer a unique possibility of establishing relationships with people with the same interests. These can result in setting up a business. Also, studying together creates an opportunity to
form lifelong friendships.
To sum up, the decision of not applying to a university is a tough one. Some people realize that
education is necessary for development but then it is too late for going back to the learning routine.
Yet, others discover that studies are not a key factor in their life.
249 wyrazów
2. Jaki wpływ na stosunki międzyludzkie mają telefony komórkowe? Napisz artykuł do gazetki szkolnej, w którym odpowiesz na to pytanie, popierając swoją argumentację własnymi
doświadczeniami.
LET’S HANG OUT WITH YOU…AND YOUR SMARTPHONE
A friend whom I haven’t seen for two years has recently called me. I was super excited and couldn’t
wait to meet her. We met in a lovely café with five other mutual friends. And you know how it went?
It went badly.
We sat at the table and ordered the snacks. Then one of my friends just had to post the photo of
her coffee on Instagram. The other one was snapping pictures of us, which was irritating because
I had to smile each time. I smiled so much that my face hurts. Anyway, the café was a really nice
place. They played cool music…of course one girl had to check who the artist was. This resulted in
showing one another “funny” videos with cats and “hilarious” memes. That went on for an hour.
Did I find out what my friend’s up to these days? Nope. Did I engage in a meaningful conversation? Nope again. The meeting lasted for three hours and during 99% of time the smartphone
played the most important part.
So, if anybody asks me about the influence of smartphones on relationships between people, there’s
really only one answer. They destroy the relationships completely, changing them into a meaningless stream of photos, news and “likes”. The meeting taught me one thing – if you want to spend
some time with me, leave your smartphone at home.
228 wyrazów
w w w. o p e r o n . p l
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TWÓJ KOD DOSTĘPU

E1D751F19

Najlepsze zakupy
przed egzaminem!
beZPłATnA
DOSTAWA

Wybierz

SUPeR
-15 % RAbAT

Zd e c yd owa n i e
NAJLEPSZY SERWIS DLA
MATURZYSTÓW
W W W.g i e l damatu ra l n a .p l

DLA CIEBIE:
▸ WIĘCEJ ZADAŃ
▸ PEŁEN DOSTĘP do całego
serwisu przez 2 tygodnie*!

1

Zaloguj się na gieldamaturalna.pl

2

Wpisz swój kod

3

Odblokuj dostęp do bazy tysięcy zadań i arkuszy

4

Przygotuj się do matury z nami!

* Kod umożliwia dostęp do wszystkich materiałów zawartych w serwisie gieldamaturalna.pl przez 14 dni od daty aktywacji
(pierwsze użycie kodu). Kod należy aktywować do dnia 31.12.2017 r.
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