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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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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+ 
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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
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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.
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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.
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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.
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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
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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

