Przykładowe
zadania
z języka angielskiego
Poziom rozszerzony

Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

Student’s Book,
EXAM SKILLS PRACTICE
Workbook & Grammar

A2+/B1 – C2

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 rozszerzonym.
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 On Screen Workbook & Grammar
i Student’s Book na poziomie B2+ oraz C1).

POZIOM ROZSZERZONY
B2+/C1

Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
CZAS TRWANIA
NAGRANIA

TYPY ZADAŃ

LICZBA ZADAŃ
UDZIAŁ W WYNIKU
SUMARYCZNYM

ok. 30 min

ROZUMIENIE TEKSTÓWPISANYCH
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ
TEKSTÓW

zadania zamknięte, np.:
• wybór wielokrotny
• dobieranie
zadania otwarte, np.:
• zdania/tekst z lukami
• odpowiedzi na pytania
15 zadań (3–4 wiązki, w
tym przynajmniej 1
wiązka z zadaniami
otwartymi)
25%

ok. 1600–1800
wyrazów

zadania zamknięte, np.:
• wybór wielokrotny
• dobieranie
TYPY ZADAŃ

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

LICZBA ZADAŃ

18 zadań (4–5 wiązek,
w tym przynajmniej 1
wiązka z zadaniami
otwartymi)

UDZIAŁ W WYNIKU
SUMARYCZNYM

30%

ZNAJOMOŚĆŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
ZAKRES
ŚRODKÓW
GRAMATYCZNYCH

określony w Informatorze
(str. 33–42)
zadania zamknięte: wybór
wielokrotny
(tekst lub zdania)

TYPY ZADAŃ

LICZBA ZADAŃ
UDZIAŁ
W WYNIKU
SUMARYCZNYM

zadania otwarte oparte na
tekście lub na zdaniach, np.:
• zadanie z lukami;
• transformacje;
• słowotwórstwo;
• tłumaczenie;
• gramatykalizacja;
• set leksykalny
14 zadań (3–4 wiązki,
w tym przynajmniej
1 wiązka
z zadaniami otwartymi)
23%

WYPOWIEDŹPISEMNA
DŁUGOŚĆ
WYPOWIEDZI

200–250 wyrazów

FORMY
WYPOWIEDZI

tekst argumentacyjny:
list formalny, rozprawka,
artykuł publicystyczny

OPIS ZADANIA

jedno zadanie (2 tematy
w j. pol.); 2 elementy
do omówienia

PUNKTACJA

• zgodność z
poleceniem: 0-5
• spójność i logika: 0-2
• zakres środków jęz.: 03
• poprawność środków
jęz.: 0-3

UDZIAŁ
W WYNIKU
SUMARYCZNYM

22%

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ROZUMIENIE
ZE
SŁUCHU
ZADANIA ZAMKNIĘTE
• wybór wielokrotny
• dobieranie

ZADANIA OTWARTE
• zdania/tekst z lukami
• odpowiedzi na pytania

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA ZAMKNIĘTE

❑ 1 pkt – poprawna odpowiedź.
❑ 0 pkt – odpowiedź niepoprawna
albo brak odpowiedzi.

ZASADY OCENIANIA

ZADANIA OTWARTE

❑ 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.

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. ower 150
years zamiast over 150 years). 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.
W konkretnym arkuszu egzaminacyjnym mogą zostać określone wyjątki
od powyższych zasad, np. dopuszczające uzgodniony katalog błędów
w przypadku danego wyrazu.

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA ZAMKNIĘTE

WYBÓR WIELOKROTNY (A, B, C) | (A, B, C, D)

Zadanie wyboru wielokrotnego, oparte na 3 tekstach, składa się z dwóch części. W pierwszej zdający
słuchają dwóch krótkich tekstów i wykonują zadania z trzema opcjami odpowiedzi (A, B, C).
W drugiej do wysłuchania jest nieco dłuższy tekst i cztery opcje odpowiedzi (A, B, C, D). Transkrypcja
do zadań jest przedstawiona na kolejnym slajdzie.
W zadaniu zwykle sprawdzana jest umiejętność określania głównej myśli wypowiedzi lub fragmentu
wypowiedzi (1.3.; 1.6.); określania intencji, nastawienia i postawy autora wypowiedzi (1.4.);
określania kontekstu wypowiedzi (1.1.); znajdowania w wypowiedzi określonych informacji;
wyciągania wniosków wynikających z informacji zawartych w wypowiedzi (1.5.); odróżniania
informacji o faktach od opinii (1.2.); rozpoznawania informacji wyrażonych pośrednio.

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA ZAMKNIĘTE

WYBÓR WIELOKROTNY (A, B, C) | (A, B, C, D)

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA ZAMKNIĘTE

DOBIERANIE

Zadanie typu dobieranie może być oparte na 4 lub 5 wypowiedziach.
W przykładowym zadaniu sprawdzana jest umiejętność znajdowania w wypowiedzi
określonych informacji.

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ON SCREEN

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ON SCREEN Workbook & Grammar
M3,
p. 50 SKILLS PRACTICE
EXAM
Wybór wielokrotny (A, B, C)

ZADANIA
ZAMKNIĘTE

B2+

WYBÓR WIELOKROTNY (A, B, C | A, B, C, D) – PODOBNE
ZADANIA

ON SCREEN Workbook & Grammar
M4,
p. 66 SKILLS PRACTICE
EXAM
Wybór wielokrotny (A, B, C)

B2+

ON SCREEN Workbook & Grammar
M8,
p. 130 SKILLS PRACTICE
EXAM
Wybór wielokrotny (A, B, C, D)

B2+

W zadaniach wyboru wielokrotnego
z trzema opcjami odpowiedzi (A, B, C)
sprawdzana jest umiejętność określania
kontekstu wypowiedzi (M3, 1; M4, 1, 2),
określania intencji autora wypowiedzi
(M3, 2), określania głównej myśli
wypowiedzi (M3, 3), a także odróżniania
informacji o faktach od opinii (M4, 3).
W zadaniu z czterema opcjami odpowiedzi
(A, B, C, D) należy się wykazać
umiejętnością
określania
intencji,
nastawienia i postawy autora wypowiedzi
(2, 5); znajdowania w wypowiedzi
określonych informacji oraz wyciągania
wniosków wynikających z informacji
zawartych w wypowiedzi (1, 3, 4).

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

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ON SCREEN

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA ZAMKNIĘTE

DOBIERANIE – PODOBNE ZADANIA

ON SCREEN Workbook & Grammar
M1,
p. 18 SKILLS PRACTICE
EXAM
Dobieranie (4 wypowiedzi)

ON SCREEN Workbook & Grammar
M1,
p. 10 SKILLS PRACTICE
EXAM
Dobieranie (5 wypowiedzi)

B2+

Istotną rolę w przygotowaniu
do
wykonywania
zadań
egzaminacyjnych pełni trening
strategii
egzaminacyjnych,
który w serii On Screen jest
realizowany m. in. w sekcjach
Preparing for the task i Exam
Tip.

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

C1

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA OTWARTE

ZDANIA/TEKST Z LUKAMI

Uzupełnianie luk w zdaniach

W zadaniu, oprócz umiejętności znajdowania w wypowiedzi określonych informacji, sprawdzana jest także
umiejętność przetwarzania wypowiedzi – zdający powinien potrafić przekazać w języku obcym informacje
sformułowane w tym języku. To oznacza, że prawidłowa odpowiedź często wymaga sparafrazowania informacji
z wypowiedzi i dostosowania jej do otoczenia luki, a nie wpisania słów/wyrażeń usłyszanych w wypowiedzi.
Przykładowo, odpowiedzią oczekiwaną w zadaniu 3.1. jest taking pictures/ taking photos, którą zdający
formułuje na podstawie następującego fragmentu wypowiedzi: Justin is a photographer and his task on the
project was to visually document the cultures and rural environments in each of the places we visited.
Odpowiedzi akceptowalne to także: photographing / being a photographer / making photos keeping a visual
record / visually documenting the cultures on photos. W każdym przypadku zdający musi przetworzyć
zasłyszaną informację tak, aby pasowała do otoczenia luki.

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA OTWARTE

ZDANIA/TEKST Z LUKAMI

Uzupełnianie luk w notatce

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, wpisie na blogu
lub w pojedynczych zdaniach.

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

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.

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ON SCREEN

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA OTWARTE

ON SCREEN Student’s Book
M5,
p. 76 SKILLS PRACTICE
EXAM
Zdania i tekst z lukami (wywiad)

B2+

ZDANIA/TEKST Z LUKAMI | ODPOWIEDZI NA PYTANIA –
PODOBNE ZADANIA
ON SCREEN Workbook & Grammar
M3
& 6, p. 132
EXAM
SKILLS PRACTICE
Zdania z lukami (Dictation)

B2+

W dziale Dictation można znaleźć zadania
polegające na uzupełnianiu luk w zdaniach
do każdego rozdziału 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

ON SCREEN Student’s Book
M3,
p. 44 SKILLS PRACTICE
EXAM
Tekst z lukami (notatka z wykładu)

B2+

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ON SCREEN

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA OTWARTE

ON SCREEN Workbook & Grammar
M4,
p. 46 SKILLS PRACTICE
EXAM
Tekst z lukami (notatka)

C1

ZDANIA/TEKST Z LUKAMI | ODPOWIEDZI NA PYTANIA –
PODOBNE ZADANIA
ON SCREEN Student’s Book
M4,
p. 66 SKILLS PRACTICE
EXAM
Tekst z lukami (notatka)

C1

ON SCREEN Workbook & Grammar
IELTS
Practice
Test 1,PRACTICE
p. 157
EXAM
SKILLS
Tekst z lukami (tabela)

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

C1

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ROZUMIENIE
TEKSTÓW
PISANYCH
ZADANIA ZAMKNIĘTE
• wybór wielokrotny
• dobieranie

ZADANIA OTWARTE
• zdania/tekst z lukami
• odpowiedzi na pytania

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA ZAMKNIĘTE

❑ 1 pkt – poprawna odpowiedź.
❑ 0 pkt – odpowiedź niepoprawna
albo brak odpowiedzi.

ZASADY OCENIANIA

ZADANIA OTWARTE

❑ 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.

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. surgary
zamiast surgery; disapped zamiast disappeared). 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.
W konkretnym arkuszu egzaminacyjnym mogą zostać określone wyjątki
od powyższych zasad, np. dopuszczające uzgodniony katalog błędów
w przypadku danego wyrazu.

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA ZAMKNIĘTE

DOBIERANIE

Dobieranie tekstów/części tekstu do zdań

Zadanie może być oparte na 3 lub 4 tekstach lub częściach tekstu. Zwykle jeden
tekst lub jedna część tekstu pasuje do dwóch zdań.
Zazwyczaj w zadaniu sprawdzane są umiejętności znajdowania w tekście
określonych informacji; wyciągania wniosków wynikających z informacji
zawartych w tekście; określania intencji, nastawienia i postawy nadawcy/ autora
tekstu; odróżniania informacji o faktach od opinii; rozpoznawania informacji
wyrażonych pośrednio oraz znaczeń przenośnych.

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA ZAMKNIĘTE

DOBIERANIE

Dobieranie zdań do luk w tekście

Zadanie typu dobieranie zdań do luk w tekście sprawdza umiejętność rozpoznawania
związków między poszczególnymi częściami tekstu.
Usuniętych może być 4 lub 5 zdań albo fragmentów tekstu. Zwykle jedno zdanie
lub jeden fragment tekstu jest podany dodatkowo.

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego
ON SCREEN Workbook & Grammar
M4,
p. 66 SKILLS PRACTICE
EXAM
Dobieranie tekstów do zdań

ZADANIA ZAMKNIĘTE

ON SCREEN

DOBIERANIE – PODOBNE ZADANIA

ON SCREEN Workbook & Grammar
M5,
p. 82 SKILLS PRACTICE
EXAM
Dobieranie zdań do luk w tekście

B2+

W zadaniu sprawdzającym
umiejętność rozpoznawania
związków pomiędzy
poszczególnymi częściami
tekstu ważna jest zdolność
do dobierania usuniętych zdań
tak, aby pasowały
do otoczenia luki (zarówno
przed nią, jak i po niej).

B2+

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH
ZADANIA ZAMKNIĘTE
I
OTWARTE

Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

WYBÓR WIELOKROTNY (A, B, C, D)
I
ZDANIA/TEKST Z LUKAMI LUB ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zadanie dwuczęściowe, oparte na dwóch tekstach, które zwykle łączy podobny temat.
•

TEKST 1: ZADANIE ZAMKNIĘTE – wybór wielokrotny (A, B, C, D).

W tej części sprawdzane są najczęściej umiejętności znajdowania w tekście określonych informacji; wyciągania wniosków wynikających
z informacji zawartych w tekście; układania informacji w określonym porządku; określania intencji, nastawienia i postawy nadawcy/autora tekstu;
odróżniania informacji o faktach od opinii, rozpoznawania informacji wyrażonych pośrednio oraz znaczeń przenośnych; określania głównej myśli
tekstu lub fragmentu tekstu.
•

TEKST 2: ZADANIE OTWARTE – uzupełnianie luk w tekście/zdaniach lub odpowiedzi na pytania (w języku angielskim).
Zadanie sprawdza umiejętność przetwarzania wypowiedzi (mediacji językowej). Przede wszystkim sprawdzana jest umiejętność przekazania
w języku obcym informacji sformułowanych w tym języku obcym.

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA ZAMKNIĘTE
I OTWARTE

WYBÓR WIELOKROTNY (A, B, C, D)
I ZDANIA/TEKST Z LUKAMI

TEKST 1: ZADANIE ZAMKNIĘTE – wybór wielokrotny
(A, B, C, D).

Zdający czyta tekst i wykonuje zadanie wyboru
wielokrotnego z czterema opcjami odpowiedzi.
W przykładowym zadaniu sprawdzana jest umiejętność:
• wyciągania wniosków wynikających z informacji
zawartych w tekście (7.1.);
• układania informacji w określonym porządku (7.2.);
• znajdowania w tekście określonych informacji (7.3.,
7.4.).

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA ZAMKNIĘTE
I OTWARTE

WYBÓR WIELOKROTNY (A, B, C, D)
I ZDANIA/TEKST Z LUKAMI

TEKST 2: ZADANIE OTWARTE – uzupełnianie luk w tekście/zdaniach.
Zdający czyta tekst i uzupełnia luki w zdaniach zgodnie z treścią tekstu.
W przykładowym zadaniu sprawdzana jest umiejętność:
• przekazywania w języku obcym nowożytnym […] informacji sformułowanych w tym
języku obcym. (7.5., 7.6., 7.7., 7.8.);
• znajdowania w tekście określonych informacji (7.6., 7.7., 7.8.);
• rozpoznawania informacji wyrażonych pośrednio oraz znaczeń przenośnych (7.5.).

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA ZAMKNIĘTE
I OTWARTE

WYBÓR WIELOKROTNY (A, B, C, D)
I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Przykład z języka rosyjskiego

TEKST 2: ZADANIE OTWARTE – odpowiedzi na pytania.
Zdający czyta tekst i odpowiada krótko na pytania zgodnie z treścią tekstu.
Odpowiedzi należy udzielić w języku angielskim (w tym przykładzie w języku rosyjskim).

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA ZAMKNIĘTE
I OTWARTE

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

ON SCREEN Student’s Book
M1, pp. 6-7
EXAM
SKILLS(A,PRACTICE
Wybór
wielokrotny
B, C, D) | Zdania z lukami |
Odpowiedzi na pytania

B2+

W serii On Screen można znaleźć wiele działów Reading łączących
zadania zamknięte typu wybór wielokrotny z czterema opcjami
odpowiedzi i otwarte typu zdania/tekst z lukami i/lub odpowiedzi
na pytania.

ON SCREEN

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA
OTWARTE

TEKST Z LUKAMI – UZUPEŁNIANIE LUK
W STRESZCZENIU

Zdający czyta tekst i uzupełnia luki w streszczeniu tekstu w języku angielskim.
W przykładowym zadaniu sprawdzana jest umiejętność:
• znajdowania w wypowiedzi określonych informacji;
• przekazywania w języku obcym nowożytnym […] informacji sformułowanych
w tym języku obcym;
• streszczania w języku obcym przeczytanego tekstu.
Należy zwracać uwagę na limit wyrazów do wpisania w lukę. Przykładowo,
odpowiedź was nowhere in sight wpisana w lukę 8.4. zostanie zakwalifikowana jako
niepoprawna (4 wyrazy zamiast maksymalnie 3). Odpowiedzi oczekiwane //
akceptowalne to: had disappeared / was gone // just vanished / (has) disappeared.

POZIOM ROZSZERZONY B2+/C1

ON SCREEN

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA
OTWARTE
ON SCREEN Workbook & Grammar
IELTS
Practice
Test 1,PRACTICE
pp. 162-164
EXAM
SKILLS
Uzupełnianie luk w streszczeniu

TEKST Z LUKAMI – UZUPEŁNIANIE LUK W STRESZCZENIU –
PODOBNE ZADANIA

C1

ON SCREEN Workbook & Grammar
IELTS
Practice
Test 2,PRACTICE
pp. 179-180
EXAM
SKILLS
Uzupełnianie luk w streszczeniu

C1

Do wykonania zadań otwartych polegających
na uzupełnianiu luk w streszczeniu tekstu
przygotowują również zadania ćwiczące pisanie
streszczeń tekstów (np. On Screen Student’s
Book B2+, p. 139, ex. 2; On Screen Student’s
Book C1, p. 123, ex. 2c).

POZIOM ROZSZERZONY B2+

Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZNAJOMOŚĆ
ŚRODKÓW
JĘZYKOWYCH

ZADANIA ZAMKNIĘTE wyboru wielokrotnego

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

oparte na tekście lub na zdaniach, np. tekst z sześcioma
lukami i czterema opcjami odpowiedzi (A, B, C, D).

•

•
•

•
•
•

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 (3 zdania) – zdający wpisuje wyraz, który poprawnie uzupełnia luki
we wszystkich trzech zdaniach,
transformacje – parafraza zdań ze słowem kluczem lub bez słowa klucza,
tłumaczenie fragmentów zdań z j. polskiego na j. angielski,
słowotwórstwo – uzupełnianie każdej luki jednym słowem utworzonym
od podanego wyrazu.

POZIOM ROZSZERZONY B2+

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
ZASADY OCENIANIA

Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA ZAMKNIĘTE

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

Zasady oceniania:
❑ 1 pkt – poprawna odpowiedź.
❑ 0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

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

POZIOM ROZSZERZONY B2+

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Zadanie sprawdza zarówno znajomość struktur
leksykalnych (w tym związków frazeologicznych),
jak i gramatycznych.

WYBÓR WIELOKROTNY (A, B, C, D)

POZIOM ROZSZERZONY B2+

ON SCREEN

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA ZAMKNIĘTE

WYBÓR WIELOKROTNY (A, B, C, D) – PODOBNE ZADANIA
ON SCREEN Workbook & Grammar
M8,
p. 129 SKILLS PRACTICE
EXAM
Wybór wielokrotny (A, B, C)

B2+

Podobne zadania z czterema opcjami
odpowiedzi można znaleźć w dziale
Language Knowledge, np. M3, p. 48;
M5, p. 80; M8, p. 128).

ON SCREEN Student’s Book
M1,
p. 16 SKILLS PRACTICE
EXAM
Wybór wielokrotny (A, B, C, D)

B2+

POZIOM ROZSZERZONY B2+

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA OTWARTE

ZADANIE Z LUKAMI

Uzupełnianie luk odpowiednią formą wyrazów z ramki

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.

W wielu przypadkach w lukę należy wpisać tylko
jeden wyraz (np. 10.1. advertisement / advert; 10.2.
necessarily; 10.3. length), ale czasem może to być
więcej niż jeden wyraz (np. 10.4. remains / has
remained).

POZIOM ROZSZERZONY B2+

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA OTWARTE

ZADANIE Z LUKAMI

Test luk (cloze test) – przykłady z języków niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i włoskiego

Zadanie polega na uzupełnieniu każdej luki w tekście jednym wyrazem
(nie ma podanych podpowiedzi). Należy zwracać uwagę na poprawność
zapisu wpisywanego wyrazu.

POZIOM ROZSZERZONY B2+

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

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 4 lub 5 wyrazów)
oraz na ich poprawny zapis.
Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne.
Przykładowo, w zadaniu 12.1. odpowiedzią prawidłową jest zarówno
refuses to stop smoking, jak i refused to stop smoking, a w zadaniu
12.2. - relies exclusively on, jak i will rely exclusively on.

POZIOM ROZSZERZONY B2+

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA OTWARTE

TŁUMACZENIA

Tłumaczenia fragmentów zdań z języka polskiego na język angielski
Zadanie polega na przetłumaczeniu fragmentu zdania podanego
w języku polskim na język angielski.
Należy zwracać uwagę na poprawność zapisu wpisywanych wyrazów
oraz na ich maksymalną liczbę.

Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne.
Przykładowo, w zadaniu 13.2. odpowiedzią prawidłową jest zarówno
should be encouraged to, jak i ought to be encouraged to.

POZIOM ROZSZERZONY B2+

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA OTWARTE

TRANSFORMACJE

Parafraza zdań bez słowa klucza – przykłady z języków hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego

Parafraza zdań ze słowem kluczem – przykład z języka włoskiego

POZIOM ROZSZERZONY B2+

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA OTWARTE

SŁOWOTWÓRSTWO

Przykłady z języków niemieckiego i hiszpańskiego

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

Należy zwracać uwagę na poprawność zapisu wpisywanych wyrazów.

POZIOM ROZSZERZONY B2+

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA OTWARTE

SET LEKSYKALNY

Set leksykalny na poziomie rozszerzonym oparty jest na trzech
zdaniach. Zdający wpisuje wyraz, który poprawnie uzupełnia luki
we wszystkich trzech zdaniach.
Należy zwracać uwagę na to, aby w wyznaczonym miejscu wpisywać
tylko jeden wyraz, który powinien być poprawnie zapisany i uzupełniać
wszystkie trzy zdania.
Przykładowo, w zadaniu 11.1. pierwsze zdanie można uzupełnić
zarówno słowem consideration (w zwrocie take something into
consideration), jak i account (take something into account), ale tylko
druga odpowiedź jest poprawna, ponieważ uzupełnia też drugie
i trzecie zdanie zdanie w wyrażeniach give a vivid account of i close my
account.

POZIOM ROZSZERZONY B2+

ON SCREEN

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA OTWARTE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M8, p. 118
EXAM
SKILLS PRACTICE
Zadanie
z lukami
(z podpowiedziami w ramce)

ZADANIE Z LUKAMI – PODOBNE ZADANIA
ON SCREEN Workbook & Grammar
M8,
p. 126 SKILLS PRACTICE
EXAM
Zadanie z lukami (bez podpowiedzi)

B2+

Podobnie jak w zadaniu z Informatora, większość
odpowiedzi jest jednowyrazowa (1 graduates,
2 getting, 3 challenging), ale w lukę 4 należy
wpisać więcej niż jeden wyraz (4 is done).

B2+

POZIOM ROZSZERZONY B2+

ON SCREEN

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA OTWARTE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M6,
p. 99 SKILLS PRACTICE
EXAM
Gramatykalizacja

GRAMATYKALIZACJA | TŁUMACZENIA – PODOBNE ZADANIA
ON SCREEN Workbook & Grammar
M7,
p. 115 SKILLS PRACTICE
EXAM
Tłumaczenia

B2+

W przypadku niektórych zdań
warianty odpowiedzi są
raczej ograniczone (np. 2 has
been trying to lose; 3 won
a gold).
W innych przypadkach
wariantów odpowiedzi może
być więcej. Akceptowane są
wszystkie odpowiedzi
merytorycznie poprawne,
które spełniają wszystkie
warunki polecenia, w tym
nie przekraczają limitu
wyrazów (np. 1 are you
planning to join us/ do you
plan to join us/ do you plan
on joining us; 4 are a good/
are the best).

B2+

POZIOM ROZSZERZONY B2+

ON SCREEN

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

Liczne zadania typu
parafraza zdań,
zarówno ze słowem
kluczem, jak i bez
niego, można znaleźć
zarówno w książkach
ucznia, jak i w
zeszytach ćwiczeń.

ZADANIA OTWARTE

TRANSFORMACJE – PODOBNE ZADANIA

ON SCREEN Workbook & Grammar
M5,
p. 73 SKILLS PRACTICE
EXAM
Parafraza zdań bez słowa klucza

B2+

ON SCREEN Student’s Book
M4,
p. 59 SKILLS PRACTICE
EXAM
Parafraza zdań ze słowem kluczem

B2+

ON SCREEN Workbook & Grammar
M4,
p. 67 SKILLS PRACTICE
EXAM
Parafraza zdań ze słowem kluczem

B2+

POZIOM ROZSZERZONY B2+

ON SCREEN

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA OTWARTE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M4,
p. 67 SKILLS PRACTICE
EXAM
Słowotwórstwo (tekst)

B2+

SŁOWOTWÓRSTWO – PODOBNE ZADANIA
ON SCREEN Workbook & Grammar
M6,
p. 99 SKILLS PRACTICE
EXAM
Słowotwórstwo (tekst)

B2+
ON SCREEN Student’s Book
M2,
p. 34 SKILLS PRACTICE
EXAM
Słowotwórstwo (zdania)

W serii On Screen umiejętność
przekształcania wyrazów jest ćwiczona
w każdym rozdziale w licznych zadaniach
na bazie tekstów (podobnych jak
w Informatorze) lub na podstawie
pojedynczych zdań.
Ważny jest też trening strategii
egzaminacyjnych w sekcjach Preparing
for the task i Exam Tip.

B2+

POZIOM ROZSZERZONY B2+

ON SCREEN

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

SET LEKSYKALNY – PODOBNE ZADANIA
ON SCREEN Workbook & Grammar
M1,
p. 17 SKILLS PRACTICE
EXAM
Pary zdań

ON SCREEN Workbook & Grammar
M2,
p. 23 SKILLS PRACTICE
EXAM
Pary zdań

B2+

Set leksykalny
na poziomie rozszerzonym
polega na wpisaniu
wyrazu, który poprawnie
uzupełnia luki w trzech
zdaniach. Warto jednak
zacząć trening
od rozwiązywania zadań
typu pary zdań, w których
uczeń wybiera wyraz
poprawnie uzupełniający
luki w dwóch zdaniach
i uzasadnia, dlaczego
odrzuca pozostałe
propozycje.
W przygotowaniu do
rozwiązywania tego typu
zadań pomocny będzie
trening strategii w sekcji
Preparing for the task.

B2+

POZIOM ROZSZERZONY B2+

ON SCREEN

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

SET LEKSYKALNY – PODOBNE ZADANIA
ON SCREEN Student’s Book
M4, p. 57
EXAM przyimki/
SKILLS PRACTICE
Kolokacje/
idiomy/
czasowniki frazowe

B2+

ON SCREEN Student’s Book
M2, p. 24; M3, p. 50
EXAM
SKILLS PRACTICE
Związki
frazeologiczne/
wyrazy
bliskoznaczne

B2+

Aby dobrze przygotować uczniów do
rozwiązywania zadań typu set leksykalny,
należy poszerzać i pogłębiać znajomość
nie tylko pojedynczych słówek, ale przede
wszystkim związków frazeologicznych,
szczególnie utartych wyrażeń i zwrotów.
Znajomość kolokacji, przyimków i ich
połączeń, idiomów i czasowników
frazowych oraz umiejętność zastosowania
właściwych wyrazów bliskoznacznych
w danym kontekście jest kluczowa.

POZIOM ROZSZERZONY B2+

WYPOWIEDŹ
PISEMNA

Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

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

Na poziomie rozszerzonym zdający wykonuje jedno zadanie; podane są dwa tematy do wyboru.
Każdy temat jest sformułowany w języku polskim i zawiera dwa elementy, które zdający powinien omówić w wypowiedzi.
Formą wypowiedzi wymaganą na poziomie rozszerzonym jest tekst argumentacyjny (rozprawka, artykuł publicystyczny, list
formalny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji.
Długość wypowiedzi powinna wynieść od 200 do 250 wyrazów.

ROZPRAWKA (typu za i przeciw lub opiniująca)
– zależnie od tematu, zdający powinien wyrazić
aprobatę albo dezaprobatę wobec omawianego
zagadnienia albo przedstawić argumenty
za i przeciw.
• Wstęp powinien zawierać tezę
zapowiadającą oczekiwaną strukturę
rozprawki.
• Rozwinięcie i podsumowanie powinny być
zgodne z tezą.
• Styl – formalny.

ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY – wypowiedź, w której
zdający wyraża swoje stanowisko wobec
problemu/zjawiska społecznego wskazanego
w poleceniu. Artykuł:
• powinien mieć tytuł przyciągający uwagę, wstęp
zachęcający do przeczytania tekstu oraz zakończenie
zgodne z treścią artykułu;
• może zawierać elementy opisu, sprawozdania,
recenzji, komentarze odautorskie, ocenę faktów,
elementy opinii oraz może także podejmować próbę
kształtowania opinii czytelników.

LIST FORMALNY – tekst napisany
w odpowiedzi na sytuację określoną w zadaniu
(np. list do gazety lub do władz miasta).
• Powinien zawierać elementy typowe dla
formy, w tym zwrot rozpoczynający
i kończący oraz wstęp z określeniem celu,
w jakim tekst został napisany.
• Zagadnienie powinno być omówione
w sposób przejrzysty i logiczny.
• Może zawierać elementy opisu,
sprawozdania, recenzji itp.
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z języka
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ZASADY OCENIANIA

Wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora zgodnie
z następującymi kryteriami:
❑ zgodność z poleceniem (elementy treści i formy):
od 0 do 5 punktów
❑ spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 punktów
❑ zakres środków językowych: od 0 do 3 punktów

Zgodność z poleceniem (TABELA C)*
Elementy
treści
10
8-9
6 -7
4 -5
2 -3
0 -1

Elementy formy
4–3
2–1
0
5 pkt
4 pkt
3 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt
2 pkt
1 pkt
0 pkt
1 pkt
0 pkt
0 pkt
0 pkt
0 pkt
0 pkt

Zakres środków językowych

❑ poprawność środków językowych: od 0 do 3 punktów.
3 pkt

Jeżeli wypowiedź zawiera mniej niż 160 wyrazów, jest
oceniana wyłącznie w kryterium zgodności
z poleceniem. W pozostałych kryteriach przyznaje się
0 punktów.
Jeżeli długość pracy mieści się w granicach
180–280 wyrazów, przyznaje się 1 punkt w kryterium
elementy formy – długość pracy (w przypadku
wypowiedzi nie spełniających tych warunków
przyznaje się 0 punktów w tym kryterium).

2 pkt

Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi
pisemnych na poziomie rozszerzonym wraz
z komentarzem znajdują się w Informatorze
na s. 24-30 (sekcja 1.3.8.).

0 pkt

1 pkt

szeroki zakres środków językowych; liczne
fragmenty charakteryzujące się naturalnością,
różnorodnością frazeologiczną oraz precyzją
użytych środków językowych
zadowalający zakres środków językowych;
w pracy występuje kilka fragmentów
charakteryzujących się naturalnością,
różnorodnością frazeologiczną oraz precyzją
użytych środków językowych, jednak w
większości użyte są struktury o wysokim stopniu
pospolitości
ograniczony zakres środków językowych; głównie
struktury o wysokim stopniu pospolitości
bardzo ograniczony zakres środków językowych;
wyłącznie struktury o wysokim stopniu
pospolitości
ALBO
zakres środków językowych uniemożliwiający
zdającemu zrealizowanie polecenia

Spójność i logika wypowiedzi
2 pkt

1 pkt
0 pkt

Wypowiedź zawiera najwyżej 2 usterki w spójności ORAZ/LUB
w logice na poziomie zdania i/lub akapitu i/lub całego tekstu.
Wypowiedź zawiera od 3 do 5 usterek w spójności ORAZ/LUB
w logice na poziomie zdania i/lub akapitu i/lub całego tekstu.
Wypowiedź zawiera 6 lub więcej usterek w spójności ORAZ/LUB
w logice na poziomie zdania i/lub akapitu i/lub całego tekstu.

Poprawność środków językowych
Poprawność językowa
(leksykalnogramatyczna)
nieliczne błędy językowe
liczne błędy językowe
bardzo liczne
błędy językowe

Poprawność zapisu
(ortograficzna, interpunkcyjna)
nieliczne
liczne LUB bardzo
błędy zapisu
liczne błędy zapisu

3 pkt
2 pkt

2 pkt
1 pkt

1 pkt

0 pkt

* W ocenie zgodności z poleceniem bierze się pod uwagę elementy treści
oraz elementy formy.
Realizację każdego z 5 elementów treści ocenia się na skali 2-1-0, zgodnie
z TABELĄ A (Informator, s. 24-25).
Realizację każdego z 4 elementów formy ocenia się na skali 1-0, zgodnie
z TABELĄ B (Informator, s. 26).
Ostateczną liczbę punktów za zgodność z poleceniem ustala się na podstawie
oceny elementów treści i elementów formy, zgodnie z TABELĄ C.
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ZADANIE OTWARTE

ROZPRAWKA ZA I PRZECIW

Przykładowa rozprawka uzyskała maksymalną liczbę 13 punktów możliwych
do zdobycia:
•
5 punktów za zgodność z poleceniem,
•
2 punkty za spójność i logikę wypowiedzi,
•
3 punkty za zakres środków językowych,
•
3 punkty za poprawność środków językowych.
Uzasadnienie punktacji w kryterium zgodności z poleceniem:
•
elementy treści: teza adekwatna do tematu, zgodna z treścią rozprawki; zdający odnosi się
do obydwu elementów tematu, i obydwa popiera kilkoma argumentami; podsumowanie
wypowiedzi jest adekwatne do tematu i nawiązuje do argumentacji przedstawionej
w rozwinięciu; praca nie zawiera fragmentów odbiegających od tematu;
•
elementy formy: poprawnie umiejscowiona teza, uwzględnione wszystkie części pracy (wstęp,
rozwinięcie i zakończenie) z zachowaniem właściwych proporcji między nimi, pełna
konsekwencja w układzie graficznym pracy, długość pracy nie przekracza dopuszczalnych
granic.
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WYPOWIEDŹ PISEMNA
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ZADANIE OTWARTE

ROZPRAWKA OPINIUJĄCA

Przykładowa rozprawka uzyskała 5 punktów (na maksymalnie 13 punktów możliwych do zdobycia):
•
2 punkty za zgodność z poleceniem,
•
1 punkt za spójność i logikę wypowiedzi,
•
1 punkt za zakres środków językowych,
•
1 punkt za poprawność środków językowych.
Uzasadnienie punktacji w kryterium zgodności z poleceniem:
• elementy treści: teza adekwatna do tematu, ale niezgodna z treścią rozprawki – teza zapowiada
negatywny stosunek autora rozprawki do pomysłu trzymania psów w blokach, ale część rozwinięcia
przedstawia zalety (korzyści z posiadania psa dla osób starszych i samotnych); zdający odnosi się
do obydwu elementów tematu, ale nie są one zrealizowane poprawnie, pierwszy element – zapewnienie
odpowiednich warunków zwierzętom – jest omówiony bardzo pobieżnie, a argumentacja zdającego jest
w tej części pracy częściowo niejasna, natomiast drugi element – relacje z sąsiadami – jest zrealizowany
powierzchownie, zdający wymienia dwa argumenty (kwestię zabawy psów z dziećmi oraz problem
szczekania), ale omawia je zbyt ogólnikowo; podsumowanie wypowiedzi jest zgodne z tematem,
ale odbiega od treści rozwinięcia; praca nie zawiera fragmentów odbiegających od tematu (fragment
dotyczący osób starszych i samotnych nie jest realizacją żadnego elementu, ale jest zgodny z tematem);
• elementy formy: poprawnie umiejscowiona teza, uwzględnione wszystkie części pracy (wstęp, rozwinięcie
i zakończenie) w odpowiednich proporcjach; brak konsekwencji w układzie graficznym pracy (jeden akapit
niepotrzebnie wydzielony), długość pracy nie przekracza dopuszczalnych granic.
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ZADANIE OTWARTE

ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY

Przykładowy artykuł uzyskał 2 punkty (na 13 punktów możliwych do zdobycia):
•
1 punkt za zgodność z poleceniem,
•
1 punkt za spójność i logikę wypowiedzi,
•
0 punktów za zakres środków językowych,
•
0 punktów za poprawność środków językowych.
Uzasadnienie punktacji w kryterium zgodności z poleceniem:
•
elementy treści: wprowadzenie zgodne z tematem, ale mało oryginalne, niezachęcające
do lektury; pierwszy element tematu (przedstawienie przyczyn tego zjawiska) jest omówiony
powierzchownie, zdający pisze o chęci odizolowania się od innych ludzi, ale omawia
to zagadnienie dość ogólnikowo, a część wypowiedzi jest niejasna; drugi element tematu –
opis miejsca odciętego od cywilizacji – nie jest zrealizowany. Wypowiedź nie spełnia
wymogów tematu – zarówno lokalizacja apartamentu, jak i opisane atrakcje wskazują
na miejsce masowo odwiedzane przez turystów; brak zakończenia wypowiedzi; wypowiedź
zawiera fragment odbiegający od tematu (ostatni akapit);
•
elementy formy: artykuł jest zatytułowany, praca ma tylko wstęp i rozwinięcie, brak jest
zakończenia, co oznacza, że kompozycja pracy jest zaburzona; pełna konsekwencja w układzie
graficznym pracy; długość pracy w dopuszczalnych granicach.
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ZADANIE OTWARTE

LIST FORMALNY

Przykładowy list uzyskał 10 punktów (na 13 punktów możliwych do zdobycia):
•
4 punkty za zgodność z poleceniem,
•
2 punkty za spójność i logikę wypowiedzi,
•
2 punkty za zakres środków językowych,
•
2 punkty za poprawność środków językowych.
Uzasadnienie punktacji w kryterium zgodności z poleceniem:
• elementy treści: wstęp jest poprawny, zgodny z tematem i określa cel listu; realizując pierwszy
element tematu (uzasadnienie potrzeby zorganizowania akcji), zdający odnosi się do problemu
głodu na świecie, ale argumentacja jest powierzchowna; drugi element (projekt akcji) jest
właściwie zrealizowany: zdający omawia szczegółowo pomysł wystawienia pojemników
na żywność na terenie szkoły i dodatkowo wspomina o zorganizowaniu spotkania dla osób
zainteresowanych problemem marnowania żywności; zakończenie jest zgodne z tematem
i treścią listu, ale schematyczne; praca nie zawiera fragmentów odbiegających od tematu;
• elementy formy: odpowiedni zwrot rozpoczynający i kończący list; uwzględnione zostały
wszystkie części pracy (wstęp, rozwinięcie i zakończenie), ale proporcje są zaburzone
(zakończenie jest za krótkie); zachowana jest konsekwencja w układzie graficznym pracy;
długość pracy w granicach określonych w poleceniu.
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ZADANIA
OTWARTE

ROZPRAWKA ZA I PRZECIW |
ROZPRAWKA OPINIUJĄCA – PODOBNE ZADANIA

ON SCREEN Workbook & Grammar
M6,
p. 99 SKILLS PRACTICE
EXAM
Rozprawka za i przeciw

B2+

ON SCREEN Workbook & Grammar
M4,
p. 67 SKILLS PRACTICE
EXAM
Rozprawka opiniująca

Przykładowe wypowiedzi pochodzą z klucza odpowiedzi do On Screen
Workbook & Grammar B2+ i mogą stanowić teksty modelowe lub materiał
do analizy dla przygotowujących się do Matury 2023.

Dugość tekstów mieści się w granicach wymaganych w nowym Informatorze
(200 – 250 słów; bez zmian w stosunku do wymagań od 2015 r.).

B2+
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ON SCREEN

WYPOWIEDŹ PISEMNA
Przykładowe
zadania
z języka
angielskiego

ZADANIA OTWARTE
ON SCREEN Workbook & Grammar
M1,
p. 19 SKILLS PRACTICE
EXAM
Artykuł

ARTYKUŁ | LIST FORMALNY – PODOBNE ZADANIA

B1+/B2

ON SCREEN Workbook & Grammar
M7,
p. 115 SKILLS PRACTICE
EXAM
List formalny

Przykładowe wypowiedzi pochodzą z klucza odpowiedzi do On Screen
Workbook & Grammar B1+/B2 oraz B2+ i mogą stanowić materiał do analizy
dla przygotowujących się do Matury 2023.
Dugość tekstów mieści się w granicach wymaganych w nowym Informatorze
(200 – 250 słów; bez zmian w stosunku do wymagań od 2015 r.).

B2+

MATURA 2023

EXAM
SKILLS
PRACTICE
z On
Screen

Recepcja – Produkcja – Interakcja – Mediacja językowa
KSIĄŻKI UCZNIA (Student’s Book) realizują
wszystkie wymagania nowej podstawy
programowej, a także zawierają
wybrane zadania
w formacie egzaminacyjnym

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

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

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).

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)

