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ZADANIA OTWARTE

Zadanie 1. 

Obszar 

standardów

Jednostka 

testu
Standard

Po

(0,5 pkt)

Przetwarzanie 

tekstu

1.1.

stosuje zmiany struktur leksykalno-

gramatycznych, rejestru, stylu lub formy tekstu 

(V. 2 b).

foolishness

1.2. deepen

1.3. quietly

1.4. coverage

1.5. glamorous

Zadanie 2.

Obszar 

standardów

Jednostka 

testu
Standard

(0,5 pkt)

Przetwarzanie 

tekstu

2.1.

stosuje zmiany struktur leksykalno-

gramatycznych, rejestru, stylu lub formy tekstu 

(V. 2 b).

moment he finishes

2.2. from Simon all the students 

2.3. get away with

2.4. to avoid speaking

2.5. may not have seen

Zadanie 3.

któw), kompozycja (4 punkty), bog

oraz

roku. 

rzech zaproponowanych w zadaniu tematów. Ocena pod 

oraz ,
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K

Temat 1.

wydarzenia historyczne. Opisz

Kryterium Standard Ocenianie Punktacja

wypowiedzi pisemnej 

opisywanie ludzi, 

przedmiotów, miejsc, 

(III. 2 a).

tem, tj. opisuje 

wydarzenie historyczne;

do walorów edukacyjnych tej imprezy oraz sposobu 

zapewni

przedstawia istotne informacje na temat opisywanej

imprezy (np. miejsce, termin, uczestników)

opisuje 

przedstawia swoje opinie na temat opisywanej

imprezy i uzasadnia je.

0–5

Temat 2.

Napisz opowiadanie o zawodach sportowych, w trakcie któ

Kryterium Standard Ocenianie Punktacja

w

wypowiedzi pisemnej 

relacjonowanie 

.

Wymagamy

pisze 

opowiadanie o

w czasie zawodów sportowych, niebezpieczny 

dla zawodników spowodowany przypadkowo 

logicznie odtwarza wydarzenia p

do

o opisuje reakcje ludzi lub/i przedstawia 

wnioski i konsekwencje wydarzenia.

0–5

Temat 3.

maturalnej. Napisz 

Kryterium Standard Ocenianie Punktacja

w

wypowiedzi pisemnej 

u

przedstawianie 

i uzasadnianie opinii 

(III. 2 d).

pisze 

wybierania przez uczniów przedmiotów w klasie 

maturalnej

omawia temat, 

za i przeciw

dokonuje podsumowania tematu. 

0–5

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Strona 4 z 6

:

KOMPOZYCJA

w

formie 

z zachowaniem 

podanego limitu 

(III. 2 f).

kompozycji, bierze

pod uw

tworzenie wypowiedzi ej, harmonijnej,

ej odniej

enie wszystkich

z zachowaniem

ych proporcji

zachowanie ej konsekwencji

graficznym pracy

zachowanie ci

w poleceniu (200–25

J , otrzymuje

0 punktów w kryterium kompozycji, ni

realizacji poszczególnych podkryteriów.

0–4

BOGACTWO 

struktury 

leksykalno-

gramatyczne 

wypowiedzi

(I. 1).

bierze 

stosowanie urozmaiconego a i frazeologii

na poziomie rozszerzonym

stosowanie urozmaiconych ych 

na poziomie rozszerzonym

zachowanie jednorodnego stylu, adekwatnego

do formy.

0 punktów w

.

0–5

poprawnie stosuje 

leksykalno-

gramatyczne, 

adekwatnie do ich 

funkcji

(III. 2 e).

,

oblicza procent

4 pkt – do 5% liczby wszystkich 

wyrazów

3 pkt –

ni

2 pkt –

% liczby wszystkich wyrazów

1 pkt –

ni

0 pkt –

wyrazów

otrzymuje 

0 punktów , n

.

0–4
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Zadanie 4. 

Obszar 

standardów

Jednostka 

testu
Standard

Poprawna 

(1 pkt)

Rozumienie 

ze

4.1.

(II. 1 c).

F

4.2. T

4.3. T

4.4. F

4.5. F

Zadanie 5.

Obszar 

standardów

Jednostka 

testu
Standard

Poprawna 

(1 pkt)

Rozumienie 

ze

5.1.

(II. 1 a).

E

5.2. C

5.3. A

5.4. F

5.5. D

Zadanie 6.

Obszar 

standardów

Jednostka 

testu
Standard

Poprawna 

(1 pkt)

Rozumienie 

ze

6.1.

y selekcjonuje informacje (II. 1 d).

D

6.2. C

6.3. B

6.4. B

6.5. A

Zadanie 7.

Obszar 

standardów

Jednostka 

testu
Standard

Poprawna 

(1 pkt)

Rozumienie 

tekstu czytanego

7.1.

selekcjonuje informacje (II. 2 d).

D

7.2. C

7.3. A

7.4. B

7.5. D
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Zadanie 8.

Obszar 

standardów

Jednostka 

testu
Standard

Poprawna 

(1 pkt)

Rozumienie 

tekstu czytanego

8.1.

(II. 2 f).

D

8.2. A

8.3. F

8.4. B

Zadanie 9.

Obszar 

standardów

Jednostka 

testu
Standard

Poprawna 

(0,5 pkt)

Rozumienie 

tekstu czytanego

9.1.

-

(II. 2 j).

C

9.2. B

9.3. A

9.4. D

9.5. C

9.6. A
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