
Przykładowe 
zadania 

z języka angielskiego

Poziom podstawowy



Na egzaminie z języka angielskiego mogą pojawić się również
typy zadań zaprezentowane w informatorach do innych
języków obcych (niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego,
rosyjskiego i włoskiego), a także typy zadań, które nie pojawiają
się w żadnym z informatorów, ale są zgodne z wymaganiami
podstawy programowej.

Część ustna egzaminu w formacie 2023 pozostaje bez zmian w stosunku do Matury obowiązującej od 2015 r. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano
przykładowe zadania z części pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym.

Zadania pochodzą z:
• Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2022/2023 oraz częściowo z informatorów do innych języków obcych

(w przypadku, gdy dany typ zadania nie został zaprezentowany w języku angielskim),

• publikacji z serii On Screen, dostępnych na poziomach A2+/B1, B1, B1+/B2, B2+, C1, C2 (głównie Workbook & Grammar oraz Student’s Book na poziomie
B1+/B2).

• On Screen Mediation Skills, dostępnych na poziomach A2+/B1, B1 (B1+/B2 w przygotowaniu) na platformie VIP CLUB.

Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

A2+/B1 – C2EXAM SKILLS PRACTICE
Student’s Book, 

Workbook & Grammar
A2+/B1 – B1EXAM SKILLS PRACTICE

On Screen
Mediation Skills



POZIOM PODSTAWOWY
B1+/B2 

Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

ROZUMIENIE  ZE  SŁUCHU ROZUMIENIE  TEKSTÓW PISANYCH ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH WYPOWIEDŹ PISEMNA 

CZAS TRWANIA
NAGRANIA

ok. 25 min

TYPY ZADAŃ

zadania zamknięte, np.:
• wybór wielokrotny
• dobieranie

zadania otwarte, np.:
• zdania/tekst z lukami
• odpowiedzi na pytania

LICZBA ZADAŃ

15 zadań (3–4 wiązki, w 
tym przynajmniej 1 
wiązka z zadaniami

otwartymi)

UDZIAŁ W WYNIKU 
SUMARYCZNYM

25%

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ 
TEKSTÓW

ok. 1200–1450 
wyrazów

TYPY ZADAŃ

zadania zamknięte, np.:
• wybór wielokrotny
• dobieranie

zadania otwarte, np.:
• zdania/tekst z lukami
• odpowiedzi na 
pytania

LICZBA ZADAŃ

20 zadań (4–5 wiązek, 
w tym przynajmniej 1 

wiązka z zadaniami
otwartymi)

UDZIAŁ W WYNIKU 
SUMARYCZNYM

33%

ZAKRES 
ŚRODKÓW 

GRAMATYCZNYCH

określony w Informatorze
(str. 33–42)

TYPY ZADAŃ

zadania zamknięte: wybór 
wielokrotny 

(tekst lub zdania)

zadania otwarte oparte na 
tekście lub na zdaniach, np.: 

• zadanie z lukami; 
• transformacje; 

• słowotwórstwo; 
• tłumaczenie;

• gramatykalizacja;  
• set leksykalny

LICZBA ZADAŃ

13 zadań (3–4 wiązki, 
w tym przynajmniej 

1 wiązka 
z zadaniami otwartymi)

UDZIAŁ 
W WYNIKU 

SUMARYCZNYM
22%

DŁUGOŚĆ 
WYPOWIEDZI

100–150 wyrazów

FORMY 
WYPOWIEDZI

tekst użytkowy, np. list 
prywatny lub e-mail,
wpis na blogu lub forum

OPIS ZADANIA
jedno zadanie; polecenie 
w j. pol.; 4 elementy 
do rozwinięcia

PUNKTACJA

• treść: 0-5 
• spójność i logika: 0-2 
• zakres środków jęz.: 0-
3 
• poprawność środków 
jęz.: 0-2 

UDZIAŁ 
W WYNIKU 

SUMARYCZNYM
20%



POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE 
ZE 

SŁUCHU 

ZADANIA ZAMKNIĘTE

• wybór wielokrotny 
• dobieranie

ZADANIA OTWARTE

• zdania/tekst z lukami 
• odpowiedzi na pytania

Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego



POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ZADANIA ZAMKNIĘTE ZADANIA OTWARTE

❑ 1 pkt – poprawna odpowiedź.
❑ 0 pkt – odpowiedź niepoprawna 

albo brak odpowiedzi.

❑ 1 pkt – poprawna odpowiedź (oczekiwana
lub akceptowalna) – odpowiedź komunikatywna
dla odbiorcy, zgodna z poleceniem oraz wskazująca
na to, że zdający zrozumiał tekst.

Akceptowane są również odpowiedzi nieujęte
w zasadach oceniania, jeżeli są merytorycznie
poprawne i spełniają wszystkie warunki
zadania.

Jeżeli lukę należy uzupełnić dłuższym
fragmentem tekstu lub zadanie wymaga
odpowiedzi pełnym zdaniem, kluczowe jest
przekazanie komunikatu.

❑ 0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak
odpowiedzi.

W konkretnym arkuszu egzaminacyjnym mogą zostać określone wyjątki
od powyższych zasad, np. dopuszczające uzgodniony katalog błędów
w przypadku danego wyrazu.

Odpowiedź nie jest akceptowana, jeśli zdający:
• popełnia błędy, które zmieniają znaczenie wyrazu lub powodują, że użyty wyraz

nie byłby zrozumiany przez odbiorcę jako wyraz, którym zdający powinien
uzupełnić tekst lub powodują, że odpowiedź jest niejasna, dwuznaczna
lub wieloznaczna;

• używa zapisu odzwierciedlającego brzmienie wyrazu zamiast zapisu w poprawnej
formie ortograficznej, np. buk zamiast book;

• udziela odpowiedzi, która nie jest logiczną odpowiedzią na pytanie lub która nie
jest wystarczająco precyzyjna lub nie łączy się logicznie i/lub nie jest spójna
z fragmentami tekstu otaczającymi lukę;

• udziela dwóch odpowiedzi, z których jedna jest poprawna, a druga – błędna;
podaje poprawną odpowiedź, ale uzupełnia ją elementami, które nie są zgodne
z tekstem;

• udziela odpowiedzi w innym języku niż wymagany w danym zadaniu;
• popełnia błąd zapisu uzupełniając lukę liczebnikiem, numerem telefonu, godziną

lub wyrazem/wyrazami o wysokiej frekwencji w języku angielskim (np. libary lub
libbrary zamiast library). W tym przypadku wymagana jest pełna poprawność
zapisu. Błędy językowe i/lub ortograficzne są dopuszczalne (o ile nie zakłócają
komunikacji, a odpowiedź wskazuje, że zdający zrozumiał tekst) w przypadku, gdy
lukę należy uzupełnić wyrazem/wyrazami o niskiej frekwencji w języku angielskim.

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

ZASADY OCENIANIAPrzykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego



Zadanie typu dobieranie może być oparte na 4 lub 5 wypowiedziach.

DOBIERANIE

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

ZADANIA ZAMKNIĘTEPrzykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego



WYBÓR WIELOKROTNY (A, B, C)

Zadanie typu wybór wielokrotny może być oparte np. na 2, 3 lub 4 tekstach.

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

ZADANIA ZAMKNIĘTEPrzykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

DOBIERANIE | WYBÓR WIELOKROTNY – PODOBNE ZADANIA

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Nagrania audio do zadań na rozumienie ze słuchu w On Screen są dostępne na platformie Learning Club: 
https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolasrednia/onscreen

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M7, p. 114
Wybór wielokrotny (A, B, C)

ON SCREEN

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M2, p. 33
Dobieranie (4 wypowiedzi)

W zadaniu sprawdzana jest 
umiejętność określania kontekstu 
wypowiedzi (1), znajdowania 
w wypowiedzi określonych 
informacji (2) i określania intencji 
nadawcy/autora wypowiedzi (3).

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolasrednia/onscreen


ZDANIA/TEKST Z LUKAMI

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

ZADANIA OTWARTEPrzykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

Uzupełnianie luk w formularzu

Należy zwrócić uwagę na poprawność 
zapisu wpisywanych wyrazów. 
Zgodnie z zasadami oceniania, 
odpowiedź dark choccolate wpisana 
w lukę 3.2. zostanie zakwalifikowana 
jako niepoprawna (błąd w wyrazie 
chocolate; wyraz z poziomu A1). 
Odpowiedzią oczekiwaną/ 
akceptowalną jest dark/ bitter
chocolate.



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

ZADANIA OTWARTE ZDANIA/TEKST Z LUKAMI

Uzupełnianie luk w tabeli

Luki do uzupełnienia mogą się pojawić w różnego rodzaju formach 
pisemnych - najczęściej w notatce (w postaci skróconej w punktach 
lub w postaci ciągłego tekstu), formularzu, tabeli lub w pojedynczych 
zdaniach.



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

ZADANIA OTWARTE ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Przykład z języka francuskiego

Zadanie wymaga udzielenia odpowiedzi na pytania, zatem kluczowe jest 
przekazanie komunikatu. Wpisywane odpowiedzi powinny być krótkie -
zmniejsza się wtedy ryzyko popełnienia błędów.



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

ZDANIA/TEKST Z LUKAMI | ODPOWIEDZI NA PYTANIA –
PODOBNE ZADANIA

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

ZADANIA OTWARTE

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE

ON SCREEN Workbook & Grammar
M2 , p. 27 
Zdania z lukami/ Odpowiedzi na 
pytania

ON SCREEN

Nagrania audio do zadań na rozumienie ze słuchu w On Screen są dostępne na platformie Learning Club: 
https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolasrednia/onscreen

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M1, p. 11; M5, p. 75
Zdania z lukami

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolasrednia/onscreen


ROZUMIENIE 
TEKSTÓW 
PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE

• wybór wielokrotny 
• dobieranie

ZADANIA OTWARTE

• zdania/tekst z lukami 
• odpowiedzi na pytania

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego



ZADANIA ZAMKNIĘTE ZADANIA OTWARTE

❑ 1 pkt – poprawna odpowiedź.
❑ 0 pkt – odpowiedź niepoprawna 

albo brak odpowiedzi.

❑ 1 pkt – poprawna odpowiedź (oczekiwana
lub akceptowalna) – odpowiedź komunikatywna
dla odbiorcy, zgodna z poleceniem oraz wskazująca
na to, że zdający zrozumiał tekst.

Akceptowane są również odpowiedzi nieujęte
w zasadach oceniania, jeżeli są merytorycznie
poprawne i spełniają wszystkie warunki
zadania.

Jeżeli lukę należy uzupełnić dłuższym
fragmentem tekstu lub zadanie wymaga
odpowiedzi pełnym zdaniem, kluczowe jest
przekazanie komunikatu.

❑ 0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak
odpowiedzi.

W konkretnym arkuszu egzaminacyjnym mogą zostać określone wyjątki
od powyższych zasad, np. dopuszczające uzgodniony katalog błędów
w przypadku danego wyrazu.

Odpowiedź nie jest akceptowana, jeśli zdający:
• popełnia błędy, które zmieniają znaczenie wyrazu lub powodują, że użyty wyraz

nie byłby zrozumiany przez odbiorcę jako wyraz, którym zdający powinien
uzupełnić tekst lub powodują, że odpowiedź jest niejasna, dwuznaczna
lub wieloznaczna;

• używa zapisu odzwierciedlającego brzmienie wyrazu zamiast zapisu w poprawnej
formie ortograficznej, np. buk zamiast book;

• udziela odpowiedzi, która nie jest logiczną odpowiedzią na pytanie lub która nie
jest wystarczająco precyzyjna lub nie łączy się logicznie i/lub nie jest spójna
z fragmentami tekstu otaczającymi lukę;

• udziela dwóch odpowiedzi, z których jedna jest poprawna, a druga – błędna;
podaje poprawną odpowiedź, ale uzupełnia ją elementami, które nie są zgodne
z tekstem;

• udziela odpowiedzi w innym języku niż wymagany w danym zadaniu;
• popełnia błąd zapisu uzupełniając lukę liczebnikiem, numerem telefonu, godziną

lub wyrazem/wyrazami o wysokiej frekwencji w języku angielskim (np. libary lub
libbrary zamiast library). W tym przypadku wymagana jest pełna poprawność
zapisu. Błędy językowe i/lub ortograficzne są dopuszczalne (o ile nie zakłócają
komunikacji, a odpowiedź wskazuje, że zdający zrozumiał tekst) w przypadku, gdy
lukę należy uzupełnić wyrazem/wyrazami o niskiej frekwencji w języku angielskim.

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZASADY OCENIANIAPrzykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego



Zadanie typu dobieranie nagłówków do części tekstu sprawdza 
umiejętność określania głównej myśli tekstu lub fragmentu tekstu.

Dobieranie nagłówków do części tekstu

Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE DOBIERANIE



Dobieranie zdań do luk w tekście 

Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE DOBIERANIE

Zadanie typu dobieranie zdań do luk w tekście sprawdza umiejętność rozpoznawania 
związków między poszczególnymi częściami tekstu.

Oprócz luk w tekście ciągłym, w tego typu zadaniu luki mogą pojawić się także 
w wywiadzie/dialogu.



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE WYBÓR WIELOKROTNY (A, B, C, D)

W zadaniach tego typu często pojawiają 
się teksty literackie bądź narracyjne, 
artykuły, wpisy na forach lub blogach 
itp. 

W zadaniu zwykle sprawdzana jest 
umiejętność:
• określania głównej myśli tekstu lub 

fragmentu tekstu (8.5.),
• znajdowania w tekście określonych 

informacji (8.1.; 8.2.),
• układania informacji w określonym 

porządku (8.3.),
• wyciągania wniosków wynikających 

z informacji zawartych w tekście 
(8.4.)

oraz
• odróżniania informacji o faktach 

od opinii,
• określania intencji autora.



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

DOBIERANIE – PODOBNE ZADANIA

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

ZADANIA ZAMKNIĘTE

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE

ON SCREEN Workbook & Grammar
M3, pp. 49-50
Dobieranie nagłówków do części 
tekstu

ON SCREEN

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M2, p. 36
Dobieranie zdań do luk w tekście



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

WYBÓR WIELOKROTNY – PODOBNE ZADANIA

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

ZADANIA ZAMKNIĘTE

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M3, pp. 51-52
Wybór wielokrotny (A, B, C, D)

ON SCREEN

W zadaniu 
sprawdzana jest 
umiejętność 
układania informacji 
w określonym 
porządku (1, 2), 
wyciągania 
wniosków 
wynikających 
z informacji 
zawartych w tekście 
(3), określania 
głównej myśli tekstu 
lub fragmentu 
tekstu (4), 
odróżniania 
informacji o faktach 
od opinii (5).

Tekst A

Tekst B



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

DOBIERANIE 
I

ZDANIA/TEKST Z LUKAMI LUB ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zadanie oparte na czterech tekstach, składające się z dwóch części:

• ZADANIE ZAMKNIĘTE – dobieranie tekstów do zdań.

W zadaniu sprawdzane są najczęściej umiejętności znajdowania w tekście określonych informacji, określania intencji autora, określania kontekstu
wypowiedzi, odróżniania informacji o faktach od opinii, określania głównej myśli tekstu lub fragmentu tekstu, wyciągania wniosków wynikających
z informacji zawartych w tekście.

• ZADANIE OTWARTE – uzupełnianie luk w tekście/zdaniach lub odpowiedzi na pytania (w języku polskim lub angielskim).

Zadanie sprawdza umiejętność przetwarzania wypowiedzi (mediacji językowej). Przede wszystkim sprawdzana jest umiejętność przekazania
w języku polskim lub obcym informacji sformułowanych w tym języku obcym oraz przekazania informacji zawartych w materiałach wizualnych
(np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach).



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

DOBIERANIE 
I 

TEKST Z LUKAMI W JĘZYKU POLSKIM

Zdający czyta cztery teksty 
(A-D) i wykonuje zadanie 
w dwóch częściach 
(patrz kolejny slajd). 



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

DOBIERANIE 
I 

TEKST Z LUKAMI W JĘZYKU POLSKIM

• ZADANIE ZAMKNIĘTE (6.1.-6.3.) – dobieranie tekstów do zdań

• ZADANIE OTWARTE (6.4.-6.7.) – uzupełnianie luk w tekście 
w języku polskim.

Należy zwracać uwagę na limit wyrazów do wpisania w lukę.
Przykładowo: odpowiedź £300 czynszu i £200 depozytu wpisana w lukę 6.4. zostanie
uznana za niepoprawną/ niezgodną z poleceniem (przekroczony limit wyrazów).
Odpowiedź oczekiwana/ akceptowalna to np. £500/ pięćset funtów.



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

DOBIERANIE 
I 

TEKST Z LUKAMI W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zdający czyta cztery teksty 
(A-D) i wykonuje zadanie 
w dwóch częściach 
(patrz kolejny slajd). 



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

DOBIERANIE 
I 

TEKST Z LUKAMI W JĘZYKU ANGIELSKIM

• ZADANIE ZAMKNIĘTE (7.1.-7.3.) – dobieranie tekstów do zdań

• ZADANIE OTWARTE (7.4.-7.7.) – uzupełnianie luk w tekście 
w języku angielskim.

Należy zwracać uwagę na limit wyrazów do wpisania w lukę oraz na wyrazy
w bezpośrednim otoczeniu luki.
Przykładowo: odpowiedź not old enough wpisana w lukę 7.6. zostanie uznana
za niepoprawną/ niezgodną z poleceniem (trzy wyrazy zamiast maksymalnie dwóch),
natomiast odpowiedź young nie pasuje do otoczenia luki. Odpowiedź oczekiwana/
akceptowalna to np. too young/ wrong age.



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

DOBIERANIE 
I 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W JĘZYKU POLSKIM

Zdający czyta cztery teksty 
(A-D) i wykonuje zadanie 
w dwóch częściach 
(patrz kolejny slajd). 

Przykład z języka francuskiego



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

DOBIERANIE 
I 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W JĘZYKU POLSKIM

• ZADANIE ZAMKNIĘTE (7.1.-7.3.) – dobieranie tekstów do zdań

• ZADANIE OTWARTE (7.4.-7.7.) – udzielanie krótkich odpowiedzi 
na pytania w języku polskim.

Przykład z języka francuskiego



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

DOBIERANIE 
I 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zdający czyta cztery teksty (A-D) i wykonuje zadanie 
w dwóch częściach (patrz kolejny slajd). 

Przykład z języka hiszpańskiego



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

DOBIERANIE 
I 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Przykład z języka hiszpańskiego

• ZADANIE ZAMKNIĘTE (6.1.-6.3.) – dobieranie tekstów do zdań

• ZADANIE OTWARTE (6.4.-6.7.) – udzielanie krótkich odpowiedzi 
na pytania w języku angielskim (w tym przykładzie w języku hiszpańskim).



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M1, p. 19
Dobieranie tekstów do zdań

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

DOBIERANIE | ZDANIA/TEKST Z LUKAMI
W JĘZYKU POLSKIM LUB ANGIELSKIM – PODOBNE 
ZADANIA

ON SCREEN



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

B1EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Mediation Skills
M2, p. 3; M4, p. 5
Teksty z lukami w j. polskim

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

DOBIERANIE | ZDANIA/TEKST Z LUKAMI
W JĘZYKU POLSKIM LUB ANGIELSKIM – PODOBNE 
ZADANIA

ON SCREEN



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

DOBIERANIE | ZDANIA/TEKST Z LUKAMI 
W JĘZYKU POLSKIM LUB ANGIELSKIM – PODOBNE 
ZADANIA

ON SCREEN

A2+/B1EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Mediation Skills
M4, p. 5
Tekst z lukami w j. angielskim

B1EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Mediation Skills
M1, p. 2
Tekst z lukami w j. angielskim



ZNAJOMOŚĆ
ŚRODKÓW

JĘZYKOWYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE wyboru wielokrotnego oparte 

na tekście lub na zdaniach, np.: 
• minidialogi (A, B, C), 
• wybór tłumaczenia fragmentu zdania lub całego zdania (A, B, C),
• wybór parafrazy fragmentu zdania lub całego zdania (A, B, C),
• pary zdań (A, B, C) – wybór wyrazu, który poprawnie uzupełnia 

luki w obydwu zdaniach.

ZADANIA OTWARTE oparte na tekście lub na zdaniach, np.: 

• zadanie z lukami – test luk polegający na uzupełnieniu każdej luki w tekście 
jednym wyrazem (cloze test) lub uzupełnieniu luk w tekście odpowiednią 
formą wyrazów podanych w ramce,

• gramatykalizacja – uzupełnianie zdań odpowiednią formą wyrazów podanych 
w nawiasach,  

• set leksykalny (2 zdania) – zdający wpisuje wyraz, który poprawnie uzupełnia 
luki w obydwu zdaniach,

• transformacje – parafraza zdań ze słowem kluczem,
• tłumaczenie fragmentów zdań z j. polskiego na j. angielski,
• słowotwórstwo – uzupełnianie każdej luki jednym słowem utworzonym 

od podanego wyrazu.

Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 



ZADANIA ZAMKNIĘTE ZADANIA OTWARTE

Zasady oceniania:

❑ 1 pkt – poprawna odpowiedź.

❑ 0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

W zadaniach otwartych sprawdzających znajomość środków językowych 
wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.

Akceptowane są również odpowiedzi nieujęte w zasadach oceniania,
jeżeli są merytorycznie poprawne i spełniają wszystkie warunki
zadania.

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

ZASADY OCENIANIAPrzykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE MINIDIALOGI (A, B, C)

Zadanie sprawdza umiejętność reagowania na wypowiedzi, 
np. wyrażania swoich opinii, przekazywania informacji 
i wyjaśnień itp.



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE WYBÓR TŁUMACZENIA (A, B, C)

Zadanie sprawdza umiejętność przetwarzania wypowiedzi,
w szczególności umiejętność przekazania w języku obcym
informacji sformułowanych w języku polskim.

Sprawdzana może być zarówno znajomość struktur gramatycznych,
jak i leksykalnych.

Zadanie może być oparte na pojedynczych zdaniach
lub krótkich dialogach. Wymagana może być umiejętność wyboru
tłumaczenia fragmentu zdania lub całego zdania.



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE WYBÓR PARAFRAZY (A, B, C)

W zadaniu może być sprawdzana umiejętność wyboru właściwej 
parafrazy całego zdania lub jego fragmentu.



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE PARY ZDAŃ (A, B, C)

Zadanie przypomina set leksykalny oparty na dwóch zdaniach,
który pojawia się jako nowy rodzaj zadania otwartego w tej części
egzaminu. Różnica polega na tym, że w zadaniu typu wybór
wielokrotny zdający wybiera wyraz uzupełniający luki w obu
zdaniach, a w zadaniu otwartym – wpisuje ten wyraz samodzielnie
(przykładowe zadania typu set leksykalny znajdują się w dalszej
części opracowania, w której zaprezentowano zadania otwarte).

Przykłady z języków: niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego



ON SCREEN

Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

WYBÓR WIELOKROTNY – PODOBNE ZADANIA

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

ZADANIA ZAMKNIĘTE

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M6 , p.  98
Minidialogi (A, B, C)

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M7, p. 114
Wybór tłumaczenia (A, B, C)

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M6 , p.  98
Wybór parafrazy (A, B, C)

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M4 , p.  66
Pary zdań (A, B, C)



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

ZADANIA OTWARTE ZADANIE Z LUKAMI

Zadanie polega na uzupełnieniu każdej luki w tekście jednym
wyrazem.

Często sprawdzana jest znajomość struktur gramatycznych
(w tym przykładzie słowa do wpisania to: as, since, are).

Test luk (cloze test)



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

ZADANIA OTWARTE ZADANIE Z LUKAMI

Zadanie polega na uzupełnieniu każdej luki w tekście odpowiednią formą wyrazów podanych w ramce (wyrazów zwykle jest więcej niż luk). 

Sprawdzana może być zarówno znajomość struktur leksykalnych, jak i gramatycznych.

Uzupełnianie luk odpowiednią formą wyrazów z ramki – przykłady z języków hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

ZADANIA OTWARTE GRAMATYKALIZACJA

Zadanie polega na uzupełnieniu luk w zdaniach odpowiednią formą
wyrazów podanych w nawiasach.

Należy zwracać uwagę na limit słów do wpisania (w zależności
od zadania może to być np. maksymalnie 3, 4 lub 5 wyrazów)
oraz na ich poprawny zapis.

Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne.
Przykładowo, w zdaniu 14.1. odpowiedzią prawidłową jest zarówno
have you ever tried, jaki i did you ever try.



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

ZADANIA OTWARTE SET LEKSYKALNY

Zadanie przypomina zadanie zamknięte wyboru wielokrotnego typu
pary zdań. Różnica polega na tym, że w zadaniu typu wybór wielokrotny
zdający wybiera wyraz uzupełniający luki w obu zdaniach, a w zadaniu
otwartym – wpisuje ten wyraz samodzielnie.

Set leksykalny na poziomie podstawowym oparty jest na dwóch
zdaniach, a na poziomie rozszerzonym – na trzech.

Należy zwracać uwagę na to, aby w wyznaczonym miejscu wpisywać
tylko jeden wyraz, który powinien być poprawnie zapisany i uzupełniać
obydwa zdania. Przykładowo, w zadaniu 15.2. drugie zdanie można
uzupełnić zarówno słowem company (w zwrocie set up her own
company), jak i business (set up her own business), ale tylko druga
odpowiedź jest poprawna, ponieważ uzupełnia też pierwsze zdanie
w wyrażeniu It’s none of your business.

W przygotowaniu do rozwiązywania zadań tego typu pomocne będą
ćwiczenia rozwijające znajomość kolokacji, zwrotów i wyrażeń,
przyimków i ich połączeń (np. in the afternoon), czasowników
frazowych, idiomów itp.



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

ZADANIA OTWARTE TRANSFORMACJE

W zadaniu należy uzupełnić luki w zdaniach wykorzystując podane
słowa klucze w sposób pozwalający jak najbardziej precyzyjnie oddać
sens zdań wyjściowych.

Należy zwracać uwagę na limit słów do wpisania oraz na ich poprawny
zapis. Wyrazy podane jako słowa klucze wlicza się do maksymalnej
liczby słów do wpisania w lukę. Przykładowo, w zadaniu 13.1.
prawidłowa odpowiedź to: wenn sie am PC arbeitet.

Zadania typu parafraza zdań bez słowa klucza mogą się pojawić
na poziomie rozszerzonym.

Parafraza zdań ze słowem kluczem – przykład z języka niemieckiego 



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

ZADANIA OTWARTE TŁUMACZENIA

Zadanie polega na przetłumaczeniu fragmentu zdania podanego
w języku polskim na język angielski (w tym przykładzie na język włoski).

Należy zwracać uwagę na poprawność zapisu wpisywanych wyrazów
oraz na ich maksymalną liczbę.

Tłumaczenia fragmentów zdań – przykład z języka włoskiego 



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

ZADANIA OTWARTE SŁOWOTWÓRSTWO

W zadaniu należy uzupełnić każdą lukę jednym wyrazem utworzonym
od słowa podanego w nawiasie.

Należy zwracać uwagę na poprawność zapisu wpisywanych wyrazów.

Przykład z języka francuskiego 



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

ZADANIA  OTWARTE ZADANIE Z LUKAMI – PODOBNE ZADANIA

ON SCREEN

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE

ON SCREEN Workbook & Grammar
M6, p.  100
Zadanie z lukami 
(z podpowiedziami w ramce)

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE

ON SCREEN Workbook & Grammar
M6, p.  100
Zadanie z lukami 
(bez podpowiedzi)



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M6, p. 100
Gramatykalizacja

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

ZADANIA  
OTWARTE

GRAMATYKALIZACJA | TŁUMACZENIA – PODOBNE 
ZADANIA

ON SCREEN

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M7, p. 15
Tłumaczenia

Istotną cechą podręczników On 
Screen są ramki Study Skills/ Exam
Tip oraz sekcje Preparing for the 
task, zapewniające trening strategii 
rozwiązywania danego typu zadań. 



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M5, p. 84
Parafraza zdań ze słowem kluczem

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

ZADANIA  
OTWARTE

TRANSFORMACJE | SŁOWOTWÓRSTWO –
PODOBNE ZADANIA

ON SCREEN

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M4, p.  68
Słowotwórstwo



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M3, p. 40
Pary zdań

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

SET LEKSYKALNY – PODOBNE ZADANIA

ON SCREEN

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M3, p. 48 Language Knowledge
Wyrazy bliskoznaczne/ kolokacje/ zwroty i wyrażenia

Dobrym treningiem 
przygotowującym uczniów 
do rozwiązania zadania typu set 
leksykalny jest wykonywanie zadań 
typu pary zdań, w których uczeń 
wybiera wyraz poprawnie 
uzupełniający luki w obu zdaniach 
i uzasadnia, dlaczego odrzuca 
pozostałe propozycje. Tego typu 
zadania znajdują się w każdym 
rozdziale On Screen Workbook
& Grammar.

Wszystkie zadania poszerzające 
znajomość kolokacji oraz ćwiczące 
poprawne stosowanie wyrazów 
bliskoznacznych w danym 
kontekście, zwłaszcza w utartych 
zwrotach i wyrażeniach, będą 
pomocne  w przygotowaniu 
uczniów do rozwiązywania zadań 
typu set leksykalny. Przykładem 
mogą być zadania z działu 
Language Knowledge, który można 
znaleźć w każdym rozdziale 
podręcznika i ćwiczeń serii On 
Screen oraz obszernego działu 
Word Distractors, dostępnego na 
końcu zeszytu ćwiczeń.



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

SET LEKSYKALNY – PODOBNE ZADANIA

ON SCREEN

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE

ON SCREEN Student’s Book: M3, p. 40 Vocabulary; M2, p. 34 Language Focus
ON SCREEN Workbook: M8, p. 120 ex. 8 (idioms) 
Wyrazy bliskoznaczne/ kolokacje/ zwroty i wyrażenia/ idiomy/ przyimki/ 
czasowniki frazowe

Zadania skupiające się na znajomości zwrotów 
i wyrażeń, kolokacji i wyrazów bliskoznacznych 
można znaleźć także w każdym rozdziale 
podręcznika On Screen w sekcjach Vocabulary
oraz Language Focus. 

W setach leksykalnych często kluczowe 
znaczenie może mieć znajomość idiomów, 
przyimków i ich połączeń oraz czasowników 
frazowych. Warto zatem ćwiczyć je 
systematycznie w każdym rozdziale 
podręcznika i zeszytu ćwiczeń On Screen, 
a także utrwalać wykorzystując dołączone 
przydatne aneksy (np. Verbs/ Adjectives/ 
Nouns with Prepositions, Word Distractors).



WYPOWIEDŹ 
PISEMNA 

ZADANIE OTWARTE, polegające na napisaniu tekstu zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi treści oraz formy, 
zawartymi w poleceniu.

• Na poziomie podstawowym zdający wykonuje jedno zadanie (bez możliwości wyboru).
• Polecenie jest sformułowane w języku polskim; w treści zadania podane są cztery elementy, które zdający powinien 

rozwinąć w wypowiedzi.
• Formą wypowiedzi wymaganą na poziomie podstawowym jest tekst użytkowy (np. list prywatny, e-mail, wpis na blogu 

lub forum internetowym) z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad 
różnych rozwiązań.

• Długość wypowiedzi powinna wynieść od 100 do 150 wyrazów.

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego



Wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora zgodnie 
z następującymi kryteriami:

❑ treść: od 0 do 5 punktów

❑ spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 punktów

❑ zakres środków językowych: od 0 do 3 punktów

❑ poprawność środków językowych: od 0 do 2 punktów.

Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi 
pisemnych na poziomie podstawowym wraz 
z komentarzem znajdują się  w Informatorze
na s. 20-24 (sekcja 1.3.7.).

Do ilu
podpunktów

zdający się
odniósł?

Ile podpunktów rozwinął?

4 3 2 1 0

4 5 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

Treść

2 pkt

Wypowiedź jest w całości spójna i logiczna zarówno 
na poziomie poszczególnych zdań, jak i całego tekstu LUB 
w wypowiedzi występują sporadyczne usterki w spójności 
i/lub logice.

1 pkt
Wypowiedź zawiera dość liczne usterki w spójności/logice 
na poziomie poszczególnych zdań i/lub całego tekstu.

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

Spójność i logika wypowiedzi

3 pkt
szeroki zakres środków językowych; liczne 
precyzyjne sformułowania

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; głównie 
środki językowe o wysokim stopniu pospolitości

0 pkt

bardzo ograniczony zakres środków językowych; 
wyłącznie najprostsze środki językowe
ALBO
zakres środków językowych uniemożliwiający 
zdającemu zrealizowanie polecenia

Zakres środków językowych

2 pkt
• brak błędów
• nieliczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie 
zakłócające komunikację

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

0 pkt
• liczne błędy często zakłócające komunikację
• bardzo liczne błędy czasami lub często zakłócające 
komunikację

Poprawność środków językowych

Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

WYPOWIEDŹ PISEMNA 

ZASADY OCENIANIA

Jeżeli wypowiedź zawiera 80 wyrazów lub mniej, 
jest oceniana wyłącznie w kryterium treści. 
W pozostałych kryteriach przyznaje się 
0 punktów. 



Przykładowa wypowiedź 1. uzyskała maksymalną liczbę 12 punktów możliwych 
do zdobycia: 
• 5 punktów za treść, 
• 2 punkty za spójność i logikę wypowiedzi, 
• 3 punkty za zakres środków językowych, 
• 2 punkty za poprawność środków językowych.

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

WYPOWIEDŹ PISEMNA 

ZADANIE OTWARTE WPIS NA BLOGUPrzykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego



POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

WYPOWIEDŹ PISEMNA 

ZADANIE OTWARTE E-MAILPrzykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

Przykładowa wypowiedź 1. została oceniona na 7 punktów: 
• 3 punkty za treść, 
• 2 punkty za spójność i logikę wypowiedzi, 
• 1 punkt za zakres środków językowych, 
• 1 punkt za poprawność środków językowych.



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

WYPOWIEDŹ PISEMNA 

WPIS NA BLOGU | E-MAIL – PODOBNE ZADANIAZADANIE OTWARTE

Przykładowe wypowiedzi, pochodzące z klucza odpowiedzi do zeszytu ćwiczeń na poziomie B1+/B2,
mieszczą się w limicie 100-150 wyrazów wymaganym na Maturze 2023. Mogą zatem posłużyć jako
przykładowe wypowiedzi do analizy dla przygotowujących się do Matury 2023, mimo
iż w poleceniu do zadań podano liczbę słów wymaganą na Maturze od 2015 r.

W kluczach odpowiedzi zarówno do podręczników, jak i zeszytów ćwiczeń serii On Screen znajdują się
sugerowane odpowiedzi pisemne, które mogą być wykorzystywane jako teksty modelowe lub materiał
ćwiczeniowy przydatny podczas rozwijania umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych.

ON SCREEN

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M6, p. 98
E-mail 

B1+/B2EXAM SKILLS PRACTICE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M2, p. 34
Wpis na blogu



ZESZYTY ĆWICZEŃ (Workbook & Grammar) 
zawierają sekcje z zadaniami egzaminacyjnymi oraz 
bogaty wybór ćwiczeń poszerzających znajomość 
środków językowych i rozwijających sprawności 

czytania, słuchania, mówienia i pisania.

KSIĄŻKI UCZNIA (Student’s Book) realizują 
wszystkie wymagania nowej podstawy 

programowej, a także zawierają 
wybrane zadania 

w formacie egzaminacyjnym

Komponenty cyfrowe: 
• oprogramowanie do tablic interaktywnych (dla nauczyciela)
• interaktywne eBooki
• platforma Digibooks

Dodatkowe zasoby na portalu VIP CLUB 
pomagają w systematycznym utrwalaniu 

i sprawdzaniu poziomu opanowania materiału oraz 
oferują możliwość dodatkowego rozwijania umiejętności 

przetwarzania językowego, a także wystąpień publicznych. 

VIP CLUB oferuje m.in.:
• sekcje Public Speaking do poziomów A2+/B1, B1, B1+/B2, B2+;
• Mediation Skills do poziomów A2+/B1, B1 (B1+/B2 

w przygotowaniu);
• Resource Activities do poziomów A2+/B1, B1, B1+/B2, B2+;
• książki nauczyciela, nagrania do podręczników i zeszytów ćwiczeń 

do pobrania;
• listy słówek (Word list) z polskimi odpowiednikami do książek 

ucznia;
• Diagnostic, Module & Exit Tests oraz kartkówki (Quizzes).

MATURA 2023 EXAM SKILLS PRACTICEz On Screen

Numery MEN do NOWEJ podstawy programowej:
On Screen A2+/B1: 946/1/2019
On Screen Pre-Intermediate (B1): 946/2/2019 
On Screen Intermediate (B1+/B2): 946/3/2019 
On Screen Upper-Intermediate (B2+): 946/4/2019
On Screen C1: 946/5/2019 

Recepcja – Produkcja – Interakcja – Mediacja językowa



Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego 
od roku szkolnego 2022/2023: 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_angielski.pdf

Więcej o serii On Screen: 
On Screen - Szkoła średnia - Szkoła średnia: Poznaj nasze kursy - VIP Club (egis.com.pl)

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_angielski.pdf
https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolasrednia/szkolasredniapoznaj/on_screen

