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

DOBIERANIE
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DOBIERANIE – PODOBNE ZADANIA
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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

NEW
ENTERPRISE

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.
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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

NEW
ENTERPRISE

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


ZDANIA/TEKST Z LUKAMI

POZIOM PODSTAWOWY B1+/B2 
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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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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.
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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
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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
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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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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

NEW
ENTERPRISE

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


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

