KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI
POZIOM ROZSZERZONY
Rozumienie ze słuchu
Zadanie 1.

Wszystkie arkusze maturalne znajdziesz na stronie: arkuszematuralne.pl

Wymagania ogólne
II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie
wypowiedzi ustne […]
o różnorodnej formie
i długości, w różnych
warunkach odbioru
[…].

Zadanie

Wymagania szczegółowe

Tematyka

Poprawna
odpowiedź

1.1.

2.1.R. Zdający oddziela fakty
od opinii.

1.1) człowiek

B

1.2.

2.3. Zdający znajduje w tekście
określone informacje.

1.13) świat przyrody

A

1.3.

2.1. Zdający określa główną
myśl tekstu.

1.12) nauka
i technika

A

Zadanie 2.
Wymagania ogólne

Zadanie

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie
wypowiedzi ustne […]
o różnorodnej formie
i długości, w różnych
warunkach odbioru
[…].

2.1.
2.2.
2.3.

Wymagania szczegółowe

Tematyka

Poprawna
odpowiedź
D

2.3. Zdający znajduje w tekście
określone informacje.

B
1.3) szkoła

2.4.

A
E

Zadanie 3.
Wymagania ogólne

Zadanie

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie
wypowiedzi ustne […]
o różnorodnej formie
i długości, w różnych
warunkach odbioru
[…].

3.1.

w w w. o p e r o n . p l

3.2.
3.3.

Wymagania szczegółowe

Poprawna
odpowiedź
D

2.3. Zdający znajduje w tekście
określone informacje.

3.4.
3.5.

Tematyka

D
1.3) szkoła / 1.9)
kultura

A
B

2.4. Zdający określa intencje
nadawcy/autora tekstu.

B
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Rozumienie tekstów pisanych
Zadanie 4.
Wymagania ogólne

Zadanie

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie wypowiedzi […] pisemne
o różnorodnej formie
i długości […].

4.1.
4.2.
4.3.

Wymagania szczegółowe

Tematyka

Poprawna
odpowiedź
C

3.3. Zdający znajduje w tekście
określone informacje.

1.11) zdrowie

4.4.

A
B
B

Zadanie 5.
Wymagania ogólne

Zadanie

II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie wypowiedzi […] pisemne
o różnorodnej formie
i długości […].

5.1.
5.2.
5.3.

Wymagania szczegółowe

Tematyka

Poprawna
odpowiedź
D

3.6. Zdający rozpoznaje związki
pomiędzy poszczególnymi czę- 1.9) kultura
ściami tekstu.

5.4.

E
B
C

Zadanie 6.
Wymagania ogólne
II. Rozumienie wypowiedzi.
Zdający rozumie wypowiedzi […] pisemne
o różnorodnej formie
i długości […].
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Tematyka

Poprawna
odpowiedź

Zadanie

Wymagania szczegółowe

6.1.

3.3. Zdający znajduje w tekście
określone informacje.

A

6.2.

3.3. Zdający znajduje w tekście
określone informacje.

B

6.3.

3.2. Zdający określa główną
myśl poszczególnych części tekstu.

6.4.

3.3. Zdający znajduje w tekście
określone informacje.

C

6.5.

3.1. Zdający określa główną
myśl tekstu.

C

1.13) świat
przyrody / 1.12)
nauka i technika

A
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Znajomość środków językowych
Zadanie 7.
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Wymagania ogólne

Zadanie

I. Znajomość środków językowych.
Zdający posługuje
się bogatym zasobem
środków językowych
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

Wymagania szczegółowe

Tematyka

Poprawna
odpowiedź

7.1.
7.2.
7.3.

A
1. Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

B

1.13) świat
przyrody / 1.12)
nauka i technika

B

7.4.

A

Zadanie 8.
Wymagania ogólne

Zadanie

I. Znajomość środków językowych.
Zdający posługuje
się bogatym zasobem
środków językowych
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

Wymagania szczegółowe

Tematyka

Poprawna
odpowiedź

8.1.
8.2.
8.3.

safety
1. Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

8.4.

1.8) podróżowanie
i turystyka

incredibly
comparable
inexpensive

Zadanie 9.
Wymagania ogólne

Zadanie

I. Znajomość środków językowych.
Zdający posługuje
się bogatym zasobem
środków językowych
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

Wymagania szczegółowe

9.1.
9.2.
9.3.

Poprawna odpowiedź
live up to

1. Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

9.4.

spite of being
allowed to take photos
whose name is John
whose name’s John

Uwagi do zadań 8. i 9.
Odpowiedź uznaje się za poprawną tylko wtedy, gdy wpisywane wyrazy lub fragmenty zdań są
w pełni poprawne gramatycznie i ortograficznie.
Akceptowane są również inne odpowiedzi, jeżeli są merytorycznie poprawne i spełniają
wszystkie warunki zadania.

Schemat punktowania w zadaniach od 1. do 9.
1 pkt – poprawna odpowiedź
0 pkt – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi
w w w. o p e r o n . p l
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Wypowiedź pisemna
W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi. W tego
typu zadaniach należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale
ich sens jest zgodny z podanym schematem, oraz inne poprawne odpowiedzi w nim nieprzewidziane.
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Zadanie 10.
W zadaniu oceniana jest:
– zgodność z poleceniem (5 punktów),
– spójność i logika wypowiedzi (2 punkty),
– zakres środków językowych (3 punkty),
– poprawność językowa (3 punkty).
Za zadanie przyznaje się maksymalnie 13 punktów. Wypowiedź powinna zawierać odniesienie
do wszystkich czterech elementów wskazanych w poleceniu oraz mieć od 200 do 250 słów.
Sprawdza egzaminator zgodnie z kryteriami podanymi w aneksie do Informatora o egzaminie
maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 (www.cke.edu.pl).
Zdający mógł zredagować wypowiedź na jeden z dwóch zaproponowanych w zadaniu tematów.
Ocena pod względem kryterium zgodności z poleceniem (elementy treści i formy) jest powiązana z tematem, pozostałe kryteria (spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych,
poprawność językowa) są identyczne, niezależnie od tematu wybranego przez zdającego.
Zgodność z poleceniem
W ocenie zgodności z poleceniem bierze się pod uwagę liczbę zrealizowanych w wypowiedzi
zdającego elementów treści (Tabela A) oraz elementów formy (Tabela B). Następnie przyznaje
się punkty w kryterium zgodności z poleceniem zgodnie z Tabelą C.
Tabela A. Zgodność z poleceniem: elementy treści
Elementy
treści

Forma

2

1

0

R*

teza zgodna z tematem ORAZ treścią
wypowiedzi (teza
„zapowiada” zawartość treściową oraz
typ rozprawki)

teza nie jest w pełni
poprawna, np. jest zgodna
z tematem ALBO z treścią
wypowiedzi; odbiegająca
od tematu LUB treści
wypowiedzi

brak tezy; teza niezgodna z tematem ORAZ
treścią wypowiedzi;
teza nieczytelna, niejasna, trudna do wskazania; wstęp niekomunikatywny

A*

wprowadzenie
zgodne z tematem
ORAZ np. ciekawe,
oryginalne, zachęcające do czytania,
w ciekawej formie
(np. pytanie, cytat)

wprowadzenie nie jest
w pełni poprawne, np.
wprowadzenie zgodne z tematem, ale schematyczne
ALBO bardziej typowe
dla innego typu tekstu
(np. rozprawki) ALBO
ciekawe, oryginalne, ale
odbiegające od tematu

1. wstęp:
właściwe
i adekwatne
do tematu
rozpoczęcie
wypowiedzi

w w w. o p e r o n . p l

brak wprowadzenia;
wprowadzenie niezgodne z tematem, niejasne,
nieczytelne, trudne do
wskazania; wprowadzenie niekomunikatywne
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Elementy
treści

Forma
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L*

2

1

wstęp zgodny
z tematem i treścią
wypowiedzi ORAZ
wskazujący cel/powód pisania listu

wstęp nie jest w pełni
poprawny, np. nie określa
celu ALBO określa cel/
powód pisania listu, ale
odbiega od tematu ALBO
cel nie jest określony jasno
ALBO wstęp nie jest
zgodny z treścią listu (np.
zapowiada poparcie, a opisuje argumenty przeciwne)

2. pierwszy
element
tematu
3. drugi element tematu

4. podsumowanie:
właściwe
i adekwatne
do tematu
zakończenie
wypowiedzi

5. fragmenty
odbiegające
od tematu
i/lub nie na
temat

powierzchowna realizacja
elementu, wypowiedzi
brak głębi, np. zdający
podaje tylko „listę” argumentów/cech/określeń,
żadnego nie rozwijając/
uzasadniając

0
brak wstępu; wstęp
niezgodny z tematem,
niejasny, nieczytelny,
trudny do wskazania;
wstęp niekomunikatywny

brak wypowiedzi LUB
wypowiedź nie jest
komunikatywna LUB
wypowiedź nie jest
związana z tematem/
nie realizuje elementu; wypowiedź bardzo
pobieżnie dotykająca
tematu, np. zdający podaje tylko jeden argument/cechę/określenie,
nie rozwijając go

R
A
L

wieloaspektowa
ORAZ/LUB pogłębiona realizacja elementu (np. wsparta
przykładami, szczegółowo omówiona)

R
A
L

zakończenie nie jest
w pełni poprawne, np. jest
zgodne z tematem ALBO
zakończenie zgodtreścią wypowiedzi; odbiene z tematem oraz
ga trochę od tematu LUB
treścią wypowiedzi;
treści wypowiedzi; zdający
jeżeli zdający powtastosuje zakończenie scherza wstęp – czyni to
matyczne (sztampowe)
innymi słowami
LUB powtarza wstęp
praktycznie tymi samymi
słowami

brak zakończenia
LUB zakończenie nie
jest komunikatywne
LUB zakończenie jest
jedynie luźno związane
z tematem oraz treścią
wypowiedzi
(też jeśli nie jest zgodne)

R
A
L

wypowiedź nie
zawiera fragmentów odbiegających
od tematu i/lub nie
na temat

wypowiedź nie spełnia
warunków określonych
dla poziomu 1.

wypowiedź zawiera dłuższy fragment/nieliczne
krótkie fragmenty odbiegające od tematu i/lub nie
na temat

*R – rozprawka; A – artykuł; L – list formalny

w w w. o p e r o n . p l
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Tabela B. Zgodność z poleceniem: elementy formy
Elementy formy

Forma

1. elementy charakterystyczne dla
formy

R

teza jest poprawnie umiejscowio- wypowiedź nie spełnia warunna w wypowiedzi
ków określonych dla poziomu 1.

A

wypowiedź jest zatytułowana

L

wypowiedź zawiera odpowiedni
zwrot rozpoczynający i kończący

R
A
L

wypowiedź cechuje widoczny
wypowiedź nie spełnia warunzamysł kompozycyjny wyrażający ków określonych dla poziomu 1.
się w funkcjonalnie uzasadnionych proporcjach wstępu, rozwinięcia i zakończenia

3. segmentacja

R
A
L

tekst jest uporządkowany; układ
graficzny pracy (podział na akapity) jest konsekwentny

wypowiedź nie spełnia warunków określonych dla poziomu 1.

4. długość pracy

R
A
L

długość pracy mieści się w granicach 180–280 słów

wypowiedź nie spełnia warunków określonych dla poziomu 1.
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2. kompozycja

1

0

Uwaga: jedna usterka jest wystarczająca, żeby zakwalifikować pracę na 0 w tym podkryterium.
Ostateczną liczbę punktów za zgodność z poleceniem ustala się na podstawie oceny elementów
treści i elementów formy, zgodnie z Tabelą C.
Tabela C
Elementy treści

Elementy formy
4–3

2–1

0

10–9

5 pkt

4 pkt

3 pkt

8–7

4 pkt

3 pkt

2 pkt

6–5

3 pkt

2 pkt

1 pkt

4–3

2 pkt

1 pkt

0 pkt

2–1

1 pkt

0 pkt

0 pkt

0

0 pkt

0 pkt

0 pkt

Na przykład za wypowiedź, w której elementy treści oceniono na 5, a elementy formy oceniono
na 2, za zgodność z poleceniem przyznaje się 2 punkty.

w w w. o p e r o n . p l
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Spójność i logika wypowiedzi
2 pkt wypowiedź zawiera najwyżej 2 usterki w spójności ORAZ/LUB logice na poziomie zdania
i/lub akapitu i/lub całego tekstu
1 pkt wypowiedź zawiera od 3 do 5 usterek w spójności ORAZ/LUB logice na poziomie zdania
i/lub akapitu i/lub całego tekstu

Wszystkie arkusze maturalne znajdziesz na stronie: arkuszematuralne.pl

0 pkt wypowiedź zawiera 6 lub więcej usterek w spójności ORAZ/LUB logice na poziomie zdania
i/lub akapitu i/lub całego tekstu

Jeśli w pracy występuje dłuższy niekomunikatywny fragment pracy (np. dłuższe zdanie lub
2–3 krótkie zdania), przyznaje się 1 punkt; jeśli takich fragmentów jest więcej, przyznaje się
0 punktów.
Zakres środków językowych
W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie i precyzję środków
leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi.
3 pkt – szeroki zakres środków językowych
– w pracy występują dość liczne fragmenty charakteryzujące się naturalnością i różnorodnością frazeologiczną oraz precyzją użytych środków językowych
2 pkt. – zadowalający zakres środków językowych
– w pracy występuje kilka fragmentów charakteryzujących się naturalnością i różnorodnością frazeologiczną oraz precyzją użytych środków językowych, jednak w większości użyte
są struktury o wysokim stopniu pospolitości
1 pkt – ograniczony zakres środków językowych
– w pracy użyte są głównie struktury o wysokim stopniu pospolitości
0 pkt – bardzo ograniczony zakres środków językowych
– w pracy użyte są wyłącznie struktury o wysokim stopniu pospolitości

Jeżeli w wypowiedzi występują rażące/liczne uchybienia w stosowności i/lub jednolitości stylu,
wówczas liczbę punktów przyznanych za zakres środków językowych można obniżyć o 1 punkt
(maksymalnie do zera).

w w w. o p e r o n . p l
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Poprawność środków językowych
W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne. Punkty przyznaje się zgodnie z poniższą tabelą.
Poprawność językowa
(leksykalno-gramatyczna)

Poprawność zapisu (ortograficzna, interpunkcyjna)
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nieliczne błędy zapisu

liczne LUB bardzo liczne błędy zapisu

nieliczne błędy językowe

3 pkt

2 pkt

liczne błędy językowe

2 pkt

1 pkt

bardzo liczne błędy językowe

1 pkt

0 pkt

Przykładowe wypowiedzi
Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250
słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zakreśl numer
wybranego tematu.
1. Niektórzy uważają, że dzieci już od najmłodszych lat powinny brać udział w wypełnianiu
obowiązków domowych. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz wady i zalety tego zdania.
Many people believe that raising a child involves making it perform basic household duties from
an early age. After all, if a child is not taught to understand the concept of responsibility how can
it become a rational adult? It seems that making a child perform household duties has both advantages and disadvantages.
Firstly, each member of a family should have some part of the duties assigned because families
should be based on partnership and sharing. Even if a child is small, teaching it to collect toys
after play could be a significant relief for busy parents. Secondly, doing chores prepares children
for taking care of their own household in the future. It also helps them earn their parents’ trust.
On the other hand, children nowadays have numerous responsibilities connected with going to
school. Education plays a vital role in children’s lives and is also crucial for their professional
future. Sometimes kids are so exhausted from preparing for tests and doing their homework, that
adding extra chores to that load seems unfair. Furthermore, childhood should be connected with
positive memories of carefreeness and joy. Taking it away in order to make a child perform tedious
chores seems cruel.
Summing up, parents should decide on their own how they want to raise their children. Upbringing
should involve some responsibilities, but at the same time children should be given freedom to be
young and carefree.
234 wyrazy

w w w. o p e r o n . p l
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2. Czy muzyka odgrywa istotną rolę w życiu nastolatka? Napisz artykuł do gazetki szkolnej,
w którym odpowiesz na to pytanie, wykorzystując w swojej argumentacji własne doświadczenia.
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MUSIC MAKES MY WORLD GO ROUND
I was at a party yesterday and I met this nice boy. I wanted to keep the conversation going because
he seemed cool so I asked him: “What music do you listen to?” And imagine my shock when he
answered: “I don’t really like listening to music.”
Well, for me that was a deal breaker. How can you NOT like listening to music? Every part of my
teenage life is connected to music in some way. Take sport for example. There’s nothing better than
exercising to the rhythm of your favourite energetic song. Your boyfriend dumped you? Listen to
the ‘breakup songs’ playlist and you’ll feel better in a jiffy. Need to study and burn the midnight oil?
Classical music or smooth jazz will facilitate your learning. And it’s scientifically proven! I guess
you’ll agree that music is present in every aspect of teenage life. Friendships can also be created because of music. Sharing a love of a particular artist or band makes it easier to start a conversation
between strangers. And going to concerts together and being the part of such an experience may be
the beginning of a long-lasting bond.
Music is the perfect companion for various emotions – from utter sadness to immense joy. The
world of music is vast. We’re teens and we’re eager to explore. So – don’t hesitate to try different
genres. Explore the world of music, and I’m sure you’ll find your own islands on it. Just as I did.
250 wyrazów

Giełda maturalna - serwis do nauki on-line
TWÓJ KOD DOSTĘPU

F1276D7F7

* Kod umożliwia dostęp do wszystkich materiałów zawartych w serwisie gieldamaturalna.pl do 31.12.2018 r.

1

Zaloguj się na gieldamaturalna.pl

2

Wpisz swój kod

3

Odblokuj czasowy dostęp do bazy dodatkowych
zadań i arkuszy (masz dostęp do 31.12.2018 r.)

