
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 New Enterprise Exam Skills Practice, dostępnych na poziomach A2, B1, B1+, B2 (poziom B2+/C1 w przygotowaniu),

• New Enterprise Exam Skills Tests, dostępnych na poziomach A2, B1, B1+, B2 (poziom B2+/C1 w przygotowaniu).

Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

A2-B2EXAM SKILLS PRACTICE A2-B2EXAM SKILLS TESTS



Kurs zapewnia:

• kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego w formacie 2023
na poziomie podstawowym i rozszerzonym przede wszystkim poprzez pełną
realizację wymagań nowej podstawy programowej;

• systematyczny trening w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych w ramach
specjalnej, włączonej do zeszytu ćwiczeń dla poziomów od A2 do B2,
sekcji New Enterprise Exam Skills Practice. Znajdują się tu zarówno zadania
zamknięte, jak i otwarte, a nacisk został położony na rozwijanie poprawności
językowej oraz na stopniowe posługiwanie się coraz bogatszym zasobem
środków językowych;

• systematyczne sprawdzanie poziomu opanowania materiału za pomocą m.in.
New Enterprise Exam Skills Tests, zamieszczonych na portalu VIP CLUB. Każdy
test jest tematycznie powiązany z odpowiednim rozdziałem z podręcznika
i zawiera różnorodne typy zadań zamkniętych i otwartych w formacie
egzaminacyjnym.

Chociaż nadrzędnym celem kształcenia 
językowego nie jest przygotowywanie 

do egzaminu, to znajomość typów zadań 
egzaminacyjnych i technik ich rozwiązywania 
jest pomocna w uzyskaniu dobrego wyniku.

Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

Realizacja wymagań 
nowej podstawy programowej 

Trening w rozwiązywaniu 
zadań egzaminacyjnych

Sprawdzanie poziomu 
opanowania materiału

Numery MEN do nowej podstawy 
programowej dla poziomów 

A2, B1, B1+, B2
(B2+/C1 w przygotowaniu)

Sekcja Exam Skills Practice
dla poziomów 

A2, B1, B1+, B2
(B2+/C1 w przygotowaniu)

Testy Exam Skills Tests dla poziomów 
A2, B1, B1+, B2

(B2+/C1 w przygotowaniu)
na platformie VIP CLUB



POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

Czas trwania   
nagrania 

do wszystkich 
zadań  

to ok. 25 min

ROZUMIENIE 
ZE 

SŁUCHU 

ZADANIA ZAMKNIĘTE

• wybór wielokrotny 
• dobieranie

ZADANIA OTWARTE

• zdania/tekst z lukami 
• odpowiedzi na pytania

Przykładowe 
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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



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

DOBIERANIE – PODOBNE ZADANIA

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Nagrania audio do zadań na rozumienie ze słuchu w New Enterprise Exam Skills Practice są dostępne na platformie Learning Club: 
https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolasrednia/newenterprise

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U9, p. 18
5 wypowiedzi (części audycji)

B1
NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U2, p. 6
4 wypowiedzi 

B1+
NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U4, p. 10
4 wypowiedzi 

B2

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


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
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z języka 
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POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

ZADANIA ZAMKNIĘTE WYBÓR WIELOKROTNY – PODOBNE ZADANIA

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U6, p. 12
4 teksty

B1
NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U4, p. 10
3 teksty

B1+
NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U3, p. 8
3 teksty

B2

Nagrania audio do zadań na rozumienie ze słuchu w New Enterprise Exam Skills Practice są dostępne na platformie Learning Club: 
https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolasrednia/newenterprise

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


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.
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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
NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U11, p. 22
Notatka

B1
NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U6, p. 14
Notatka

B1+
NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U1, p. 4
Notatka

B2

Nagrania audio do zadań na rozumienie ze słuchu w New Enterprise Exam Skills Practice są dostępne na platformie Learning Club: 
https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolasrednia/newenterprise

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

ZADANIA OTWARTE ZDANIA/TEKST Z LUKAMI – PODOBNE ZADANIA

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolasrednia/newenterprise
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POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

ZADANIA OTWARTE ZDANIA/TEKST Z LUKAMI – PODOBNE ZADANIA 

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U5, p. 10
Zdania

B1
NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U3, p. 8
Notatka

B1+
NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U10, p. 22
Notatka

B2

Nagrania audio do zadań na rozumienie ze słuchu w New Enterprise Exam Skills Practice są dostępne na platformie Learning Club: 
https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolasrednia/newenterprise

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolasrednia/newenterprise
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POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

ZADANIA OTWARTE ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Przykład z języka francuskiego

Zadanie wymaga odpowiedzi pełnym zdaniem, zatem kluczowe jest przekazanie 
komunikatu. Wpisywane odpowiedzi powinny być krótkie - zmniejsza się wtedy 
ryzyko popełnienia błędów.
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POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

ZADANIA OTWARTE ODPOWIEDZI NA PYTANIA – PODOBNE ZADANIA                                      

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U8, p. 16 B1

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U5, p. 12 B1+

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U8, p. 18 B2

Nagrania audio do zadań na rozumienie ze słuchu w New Enterprise Exam Skills Practice są dostępne na platformie Learning Club: 
https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolasrednia/newenterprise

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


ROZUMIENIE 
TEKSTÓW 
PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE

• wybór wielokrotny 
• dobieranie

ZADANIA OTWARTE

• zdania/tekst z lukami 
• odpowiedzi na pytania

Łączna długość tekstów 
to ok. 1200–1450 wyrazów

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



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE DOBIERANIE – PODOBNE ZADANIA

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U3, p. 6 B1

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U3, p. 8 B1+

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U10, p. 22 B2



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 DOBIERANIE – PODOBNE ZADANIA

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U5, p. 11
Dobieranie zdań do luk w wywiadzie/dialogu

B1



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE DOBIERANIE – PODOBNE ZADANIA

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U12, p. 26
Dobieranie zdań do luk w tekście ciągłym

B1+
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POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE DOBIERANIE – PODOBNE ZADANIA

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U6, p. 14
Dobieranie zdań do luk w tekście ciągłym

B2
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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.
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POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE WYBÓR WIELOKROTNY – PODOBNE ZADANIA

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U12, p. 24 B1

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

fragmentu tekstu (1),
• znajdowania w tekście określonych 

informacji (2),
• odróżniania informacji o faktach 

od opinii (3),
• określania intencji autora (4).



Przykładowe 
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z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE WYBÓR WIELOKROTNY – PODOBNE ZADANIA

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U11, p. 24 B1+

W zadaniu sprawdzana jest umiejętność:
• określania głównej myśli tekstu 

lub fragmentu tekstu (1),
• znajdowania w tekście określonych 

informacji (2, 3, 4),
• określania intencji autora (5).



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE WYBÓR WIELOKROTNY – PODOBNE ZADANIA

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U11, p. 24 B2

W zadaniu sprawdzana jest umiejętność:
• znajdowania w tekście określonych 

informacji (2, 3, 4, 6),
• określania intencji autora (1, 5).



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

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U2, p. 4
Dobieranie – 3 teksty

B1

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

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U11, p. 22
Dobieranie – 5 części tekstu

B1



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U1, p. 2
Tekst z lukami (j. polski)

B1

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

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U9, p. 18
Tekst z lukami (j. angielski)

B1



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U10, pp. 20-21
Zdania z lukami (j. angielski)

B1

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

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U8, p. 16
Odpowiedzi na pytania (j. angielski)

B1



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

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

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U1, p. 4
Dobieranie i tekst z lukami (j. angielski)

B1+



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U12, pp. 26-27
Tekst z lukami (j. polski)

B1+

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

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U4, p. 10
Odpowiedzi na pytania (j. angielski)

B1+



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

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

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U7, pp. 16-17
Tekst z lukami (j. angielski)

B1+



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

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

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U7, p. 16
Tekst z lukami (j. angielski)

B2



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U8, p. 18
Dobieranie – 3 teksty

B2

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

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U9, pp. 20-21
Odpowiedzi na pytania (j. angielski)

B2



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

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

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 
I 

OTWARTE

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U11, pp.24-25
Tekst z lukami (j. polski)

B2



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.

Zakres środków gramatycznych został 
określony w Informatorze na s. 33–42 

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 

MINIDIALOGI – PODOBNE ZADANIA

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U1, p. 3 A2

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U5, p. 11 A2

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U9, p. 19 B1

Umiejętność reagowania językowego w NE Exam Skills Practice jest ćwiczona w zadaniach otwartych.
Uczniowie trenują głównie umiejętność wyrażania swoich opinii, upodobań, preferencji; 
przekazywania informacji i wyjaśnień; proponowania, przyjmowania i odrzucania propozycji; 
wyrażania prośby i zgody lub odmowy spełnienia prośby; wyrażania uczuć i emocji, stosowania 
zwrotów i form grzecznościowych 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 

WYBÓR TŁUMACZENIA – PODOBNE ZADANIA

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U7, p. 15 B1

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U9, p. 21 B1+

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U3, p. 9 B1+

ZADANIA ZAMKNIĘTE



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 

WYBÓR PARAFRAZY – PODOBNE ZADANIA

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U4, p. 9 A2

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U6, p. 15 B1+ NE EXAM SKILLS PRACTICE  

U4, p. 11
B1+

ZADANIA ZAMKNIĘTE



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



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

PARY ZDAŃ – PODOBNE ZADANIA

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U4, p. 9 A2

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U6, p. 15 A2 NE EXAM SKILLS PRACTICE  

U4, p. 11
A2

ZADANIA ZAMKNIĘTE



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 

ZADANIE Z LUKAMI – PODOBNE ZADANIA

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U12, p. 25 A2

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U3, p. 6 B1 NE EXAM SKILLS PRACTICE  

U3, p. 9
B1+

ZADANIA OTWARTE



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 

ZADANIE Z LUKAMI – PODOBNE ZADANIA

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U3, p. 6 A2

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U10, p.21 B1 NE EXAM SKILLS PRACTICE  

U3, p. 9
B1+

ZADANIA OTWARTE



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 

GRAMATYKALIZACJA – PODOBNE ZADANIA

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U1, p. 3 A2

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U3, p.7 B1 NE EXAM SKILLS PRACTICE  

U12, p. 27
B1+

ZADANIA OTWARTE



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.



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

SET LEKSYKALNY – PODOBNE ZADANIA

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U4, p. 8 B1

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U11, p. 25 B1+ NE EXAM SKILLS PRACTICE  

U5, p. 13
B1+

ZADANIA OTWARTE
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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 
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POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

TRANSFORMACJE – PODOBNE ZADANIA

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U6, p. 13 B1

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U2, p. 7 B1+ NE EXAM SKILLS PRACTICE  

U7, p. 17
B1+

ZADANIA OTWARTE
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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 
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POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

TŁUMACZENIA – PODOBNE ZADANIA

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U12, p. 25 A2

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U8, p. 17 B1 NE EXAM SKILLS PRACTICE  

U10, p. 23
B1+

ZADANIA OTWARTE
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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 
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POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

SŁOWOTWÓRSTWO – PODOBNE ZADANIA

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U11, p. 23 A2

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
U8, p. 17 B1 NE EXAM SKILLS PRACTICE  

U12, p. 27
B1+

ZADANIA OTWARTE



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



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+ 

WYPOWIEDŹ PISEMNA 

WPIS NA BLOGU – PODOBNE ZADANIA

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
Wypowiedź pisemna 
Units 3-4, p. 28

B1

ZADANIE OTWARTE

Przykładowa wypowiedź jest nieco krótsza niż wymagane na Maturze 2023 minimum
100 wyrazów (zawiera ok. 97 słów nie licząc wyrazów podanych). Może być jednak oceniana
we wszystkich kryteriach i uzyskać maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia (pod warunkiem
spełnienia pozostałych kryteriów). Zgodnie z zasadami oceniania, gdyby wypowiedź zawierała
80 wyrazów lub mniej, mogłaby być oceniana wyłącznie w kryterium treści, a w pozostałych kryteriach
uzyskałaby 0 punktów.

Tekst może zatem posłużyć jako przykładowa wypowiedź do analizy dla przygotowujących się do Matury
2023, mimo iż w poleceniu do zadania podano liczbę słów wymaganą na Maturze od 2015 r.



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 

E-MAIL – PODOBNE ZADANIAZADANIE OTWARTE

Przykładowa wypowiedź mieści się w limicie 100-150 wyrazów wymaganym na Maturze 2023
(zawiera ok. 100 słów nie licząc wyrazów podanych). Może zatem posłużyć jako przykładowa wypowiedź
do analizy dla przygotowujących się do Matury 2023, mimo iż w poleceniu do zadania podano liczbę słów
wymaganą na Maturze od 2015 r.

NE EXAM SKILLS PRACTICE  
Wypowiedź pisemna 
Units 7-8, p. 28

B1



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

Sprawdzanie poziomu 
opanowania materiału

Testy
Exam Skills Tests

dla poziomów 
A2, B1, B1+, B2

(B2+/C1 w przygotowaniu)
na platformie VIP CLUB

Testy sprawdzają poziom opanowania materiału
z poszczególnych rozdziałów podręcznika
(po 12 testów w wersji A i B dla poziomów
od A2 do B2) za pomocą zadań w formacie
egzaminacyjnym.

48
testów

3
części 

egzaminu

W testach uwzględniono zadania z trzech części
egzaminu pisemnego: rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekstów pisanych i znajomość
środków językowych. Tworzenie wypowiedzi
pisemnych jest sprawdzane w Unit Tests
po każdych trzech rozdziałach podręcznika.



Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

POZIOM PODSTAWOWY B1+     |       PRZYKŁADOWY TEST 

New Enterprise
EXAM SKILLS TESTS 
U3, p. 1

B1+

Rozumienie ze słuchu
Odpowiedzi na pytania

Sprawdzane umiejętności:
• układanie informacji w określonym 

porządku,
• znajdowanie w wypowiedzi 

określonych informacji,
• wyciąganie wniosków wynikających 

z informacji zawartych 
w wypowiedzi.

Rozumienie tekstów pisanych
Tekst z lukami w j. polskim 

Sprawdzane umiejętności:
• przetwarzanie wypowiedzi (mediacja 

językowa) - przekazywanie w języku 
polskim informacji sformułowanych 
w języku obcym. 

Nagrania audio do zadań na rozumienie ze słuchu w New Enterprise Exam Skills Tests są dostępne 
na platformie VIP CLUB: https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolasrednia/newenterprise

Klucz zawiera sugerowane 
odpowiedzi do zadań 
otwartych, np.:

https://vipclub.egis.com.pl/pl/szkolasrednia/newenterprise


Przykładowe 
zadania 
z języka 

angielskiego

New Enterprise
EXAM SKILLS TESTS 
U3, p. 2 

B1+

Znajomość środków językowych
Wybór wielokrotny - transformacje

Sprawdzane umiejętności:
• wybór parafrazy fragmentu zdania, 

która najbardziej precyzyjnie oddaje 
jego sens w określonym kontekście.

Znajomość środków językowych
Gramatykalizacja

Sprawdzane umiejętności:
• uzupełnianie luk w zdaniach 

odpowiednią formą wyrazów 
podanych w nawiasach (głównie 
past perfect, past perfect
continuous, articles)

Odpowiedzi podane w kluczu 
ułatwiają szybkie 
sprawdzanie testów, np.:

POZIOM PODSTAWOWY B1+     |       PRZYKŁADOWY TEST 



Sekcja EXAM SKILLS PRACTICE 
jest włączona do zeszytów ćwiczeń 
(Workbook & Exam Skills Practice)

dla poziomów A2, B1, B1+, B2
(B2+/C1 w przygotowaniu)

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

programowej, a także zawierają 
wybrane zadania 

w formacie egzaminacyjnym

Numery MEN do nowej podstawy programowej:
New Enterprise A2: 945/1/2019
New Enterprise B1: 945/2/2019 
New Enterprise B1+: 945/3/2020 
New Enterprise B2: 945/4/2019 
New Enterprise B2+/C1: w przygotowaniu

WORKBOOK PRACTICE PACK to więcej korzyści!

WORKBOOK PRACTICE PACK zawiera: 
• zeszyt ćwiczeń Workbook: druk + Digibook
• sekcję Exam Skills Practice: druk + Digibook
• kompendium gramatyczne Grammar Book: druk + Digibook

Testy EXAM SKILLS TESTS,
dostępne dla poziomów A2, B1, B1+, B2,
pozwalają na systematyczne sprawdzanie 

poziomu opanowania materiału z podręcznika 
za pomocą zadań w formacie egzaminacyjnym

EXAM SKILLS TESTS:
• są dostępne w wersjach A i B;
• sprawdzają materiał po KAŻDYM ROZDZIALE PODRĘCZNIKA;
• oferują klucze z odpowiedziami do zadań zamkniętych 

oraz sugerowanymi odpowiedziami do zadań otwartych.

Matura 2023 z New Enterprise



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 New Enterprise Exam Skills Practice: 
https://egis.com.pl/pl/newenterprise/matura

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_angielski.pdf
https://egis.com.pl/pl/newenterprise/matura

