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Rozumienie ze s uchu 

 

Wymagania 

ogólne 
Zadanie Wymagania szczegó owe 

Poprawna 

odpowied  

(1 pkt) 

II. Rozumienie 

wypowiedzi. 
 

Ucze  rozumie 

proste, krótkie 

wypowiedzi ustne 

artyku owane 

wyra nie, 

w standardowej 

odmianie j zyka […]. 

1.1. 2.3) Ucze  znajduje w tek cie okre lone 

informacje. 

C 

1.2. A 

1.3. 2.2) Ucze  okre la g ówn  my l tekstu. B 

1.4. 2.3) Ucze  znajduje w tek cie okre lone 

informacje. 

B 

1.5. C 

1.6. 2.4) Ucze  okre la intencj  nadawcy/autora tekstu. A 

2.1. 

2.3) Ucze  znajduje w tek cie okre lone 

informacje. 

B 

2.2. E 

2.3. A 

2.4. C 

 

 

 

Rozumienie tekstów pisanych 

 

Wymagania 

ogólne 
Zadanie Wymagania szczegó owe 

Poprawna 

odpowied  

(1 pkt) 

II. Rozumienie 

wypowiedzi. 
 

Ucze  rozumie […] 

proste wypowiedzi 

pisemne […]. 

 

3.1. 
3.2) Ucze  okre la g ówn  my l poszczególnych 

cz ci tekstu. 

B 

3.2. D 

3.3. A 

4.1. 

3.6) Ucze  rozpoznaje zwi zki pomi dzy 

poszczególnymi cz ciami tekstu. 

D 

4.2. A 

4.3. E 

4.4. B 

5.1. 
3.3) Ucze  znajduje w tek cie okre lone 

informacje.  

C 

5.2. D 

5.3. B 
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Znajomo  rodków j zykowych 

Wymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegó owe 
Poprawna odpowied  

(1 pkt) 

I. Znajomo  rodków 

j zykowych. 
 

Ucze  pos uguje si  

podstawowym zasobem 

rodków j zykowych 

(leksykalnych, 

gramatycznych, 

ortograficznych) […]. 

 

6.1. 
1. Ucze  pos uguje si  

podstawowym zasobem 

rodków j zykowych 

(leksykalnych, 

gramatycznych, 

ortograficznych) […]. 

bought 

6.2. more comfortable 

6.3. second 

6.4. us 

6.5. finally 

7.1. 
1. Ucze  pos uguje si  

podstawowym zasobem 

rodków j zykowych 

(leksykalnych, 

gramatycznych, 

ortograficznych) […]. 

could ride a bike / could ride 

her bike 

7.2. enjoys playing tennis 

7.3. 
better cooks / better at 

cooking 

7.4. was written 

7.5. went for a walk 
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Wypowied  pisemna  

 

Zadanie 8. 

Napisz wiadomo  e-mail do kolegi/kole anki z Anglii. 

Poinformuj, w jakich okoliczno ciach straci e / a  swój telefon komórkowy. 

Opisz, jak na to zdarzenie zareagowali Twoi rodzice. 

Wyja nij, jakie problemy masz z powodu braku telefonu. 

 

Ka da wypowied  jest oceniana przez egzaminatora w nast puj cych kryteriach: 

 wymagania ogólne wymagania szczegó owe 

tre  

spójno  i logika 

wypowiedzi 

zakres rodków 

j zykowych 

poprawno  rodków 

j zykowych. 

I. Znajomo  rodków 

j zykowych. 

 

1.

 

Ucze  pos uguje si  

podstawowym zasobem rodków 

j zykowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych), 

umo liwiaj cych realizacj  

pozosta ych wymaga  ogólnych 

w zakresie nast puj cych 

tematów: 

1) cz owiek 

12) nauka i technika. 

III. Tworzenie 

wypowiedzi. 

 

5. Ucze  tworzy krótkie, proste  

i zrozumia e wypowiedzi 

pisemne, np. e-mail: 

4) relacjonuje wydarzenia  

z przesz o ci 

6) przedstawia opinie innych 

osób 

1) opisuje ludzi 

8) opisuje swoje do wiadczenia 

9) stosuje formalny lub 

nieformalny styl wypowiedzi  

w zale no ci od sytuacji. 

IV. Reagowanie na 

wypowiedzi. 

7. Ucze  reaguje w formie prostego 

tekstu pisanego, np. e-mail,  

w typowych sytuacjach: 

2) uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyja nienia. 
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Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych s  zamieszczone poni ej wraz z krótkim 

komentarzem. 

 

Tre  

W ocenie tre ci bierze si  najpierw pod uwag , do ilu elementów z polecenia ucze  si  

odniós  w swojej wypowiedzi, a nast pnie, ile z tych elementów rozwin  w zadowalaj cym 

stopniu. Za wypowied  przyznaje si  od 0 do 4 punktów, zgodnie z poni sz  tabel . 

Do ilu elementów 

ucze  si  odniós ? 

Ile elementów rozwin ? 

3 2 1 0 

3 4 p. 3 p. 2 p. 1 p. 

2  2 p. 1 p. 1 p. 

1   1 p. 0 p. 

0    0 p. 

Dla przyk adu, za wypowied  ucznia, który odniós  si  do 2 elementów i oba rozwin , 

przyznaje si  2 punkty.  

 

Spójno  i logika wypowiedzi 

W ocenie spójno ci bierze si  pod uwag , czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako ca o  

dzi ki jasnym powi zaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewn trz zda  oraz mi dzy 

zdaniami/akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze si  pod uwag , czy i w jakim 

stopniu wypowied  jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowo zebranych 

my li). 

2 p. 
wypowied  jest w ca o ci lub w znacznej wi kszo ci spójna i logiczna zarówno 

na poziomie poszczególnych zda , jak i ca ego tekstu 

1 p. 
wypowied  zawiera usterki w spójno ci/logice na poziomie poszczególnych zda  

oraz/lub ca ego tekstu 

0 p. 
wypowied  jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna; zbudowana jest z trudnych 

do powi zania w ca o  fragmentów 

 

Zakres rodków j zykowych  

W ocenie zakresu rodków j zykowych bierze si  pod uwag  zró nicowanie struktur 

leksykalno-gramatycznych u ytych w wypowiedzi. 

2 p. 
zadowalaj cy zakres rodków j zykowych; oprócz rodków j zykowych o wysokim 

stopniu pospolito ci w wypowiedzi wyst puje kilka precyzyjnych sformu owa  

1 p. 
ograniczony zakres rodków j zykowych; w wypowiedzi u yte s  g ównie rodki 

j zykowe o wysokim stopniu pospolito ci 

0 p. 
bardzo ograniczony zakres rodków j zykowych w znacznym stopniu 

uniemo liwiaj cy realizacj  polecenia 

Pod poj ciem „precyzyjne sformu owania” rozumiemy wyra anie my li z wykorzystaniem 

s ownictwa swoistego dla tematu i unikanie s ów oraz struktur o wysokim stopniu pospolito ci, takich 

jak It’s a big problem., It’s not OK. W precyzji wyra ania my li mie ci si  równie  charakterystyczny 

dla danego j zyka sposób wyra ania znacze , np.  There were many people on the bus and someone 

stole my phone. zamiast On the bus were many people and someone stole my phone. 
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Poprawno  rodków j zykowych 

W ocenie poprawno ci rodków j zykowych bierze si  pod uwag  b dy gramatyczne, 

leksykalne i ortograficzne oraz ich wp yw na komunikatywno  wypowiedzi. 

2 p. 
brak b dów lub nieliczne b dy niezak ócaj ce komunikacji / sporadycznie zak ócaj ce 

komunikacj  

1 p. liczne b dy niezak ócaj ce komunikacji lub czasami zak ócaj ce komunikacj  

0 p. bardzo liczne b dy w znacznym stopniu zak ócaj ce komunikacj  

 

Przyk adowe poprawne odpowiedzi: 

 

Napisz wiadomo  e-mail do kolegi/kole anki z Anglii. 

 

podpunkt z polecenia odniós  si  odniós  si  i rozwin  

Poinformuj, w jakich 

okoliczno ciach 

straci e / a  swój telefon 

komórkowy.

1. I lost my mobile phone  

on Monday. 

2. I lost my phone in the park. 

 

1. I lost my mobile phone 

yesterday in the park. 

2. I was on a school trip last  

week. I lost my phone then.

Opisz, jak na to 

zdarzenie zareagowali 

Twoi rodzice. 

1. My parents were very angry. 

2. My mum and dad shouted at 

me. 

1. My parents say I’m silly 

and I won’t get a new 

phone. 

2. My mum was angry and 

my dad didn’t want to talk 

to me. 

Wyja nij, jakie 

problemy masz  

z powodu braku 

telefonu. 

1. Now I don’t know the time. 

2. I can’t contact my friends. 

1. I can’t call my friends  

and listen to music. 

2. I lost all messages  

and photos of my friends. 
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