
klasa IV TG 

22 kwietnia - środa 

 

Temat: Kryteria oceniania egzaminu maturalnego  

             w części ustnej i pisemnej 

 

 
Część ustna (około 30 minut) 
 

Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi 
na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Inspiracją do wypowiedzi 
jest tekst kultury.  
 
Charakterystyka egzaminu ustnego  
 
Egzamin trwa około 30 minut i składa się z trzech części: przygotowania, wypowiedzi monologowej 
zdającego dotyczącej wylosowanego polecenia i związanej z tą wypowiedzią rozmowy zdającego  
z zespołem przedmiotowym.  
 

 Przebieg egzaminu Czas trwania 

Czynności organizacyjne Zdający losuje zadanie egzaminacyjne - 

Przygotowanie wypowiedzi 

monologowej 

Zdający przygotowuje się do wygłoszenia 

wypowiedzi na wylosowany temat (może  w tym 

czasie przygotować ramowy plan wypowiedzi, 

konspekt, notatki pomocnicze). 

Nie więcej niż  

15 minut 

Wypowiedź monologowa  Zdający wygłasza wypowiedź monologową. Około 10 minut 

Rozmowa Zdający uczestniczy w rozmowie z zespołem 

przedmiotowym (dotyczącej wygłoszonej 

wypowiedzi monologowej). 

Około 5 minut 

 
 
Wypowiedź monologowa 
 
Zdający losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub 
popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie. 



Tekst kultury powinien zainspirować zdającego, którego zadaniem jest rozwinięcie  i poszerzenie 
zasygnalizowanych w poleceniu wątków – także poprzez odwołanie się  do innych, dowolnie wybranych 
tekstów.  
 
Rozmowa zdającego z zespołem egzaminacyjnym  
 
Rozmowa może dotyczyć wyłącznie wygłoszonej przez zdającego wypowiedzi monologowej. Członkowie 
zespołu egzaminacyjnego nie mogą odwoływać się do faktów lub lektur nieprzywołanych w tej wypowiedzi. 
W trakcie rozmowy, która trwa około 5 minut, członkowie zespołu mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia, 
zachęcać do pogłębienia wybranych aspektów wypowiedzi itp.  
 
Wykonanie zadania egzaminacyjnego wymaga: 
 
• rozpoznania zadanej w poleceniu intencji i przygotowania wypowiedzi zgodnie z tą intencją; 
• odczytania (interpretacji) dołączonego tekstu kultury pod kątem wskazanego w poleceniu problemu; 
• odwołania się do innych tekstów kultury (dowolnych) i problemów, które łączą się z tematem 

wypowiedzi; 
• opracowania wypowiedzi pod względem kompozycyjnym i językowo-stylistycznym; 
• wygłoszenia wypowiedzi zgodnie z zasadami kultury żywego słowa; 
• udziału w rozmowie dotyczącej wygłoszonej wypowiedzi monologowej. 
 

Ocenianie 
 

Monologowa wypowiedź egzaminacyjna oraz udział zdającego w rozmowie oceniane są pod względem 

merytorycznym (treść), formalnym (organizacja), językowym i stylowym. Oceny dokonują członkowie 

zespołu przedmiotowego, przyznając punkty zgodnie ze skalą oceniania egzaminu ustnego. Waga 

poszczególnych aspektów ocenianych w trakcie tej części egzaminu jest następująca: 

1. meritum wypowiedzi monologowej: 40% (16 pkt), 

2. organizacja wypowiedzi monologowej: 20% (8 pkt), 

3. język i styl wypowiedzi monologowej i dialogowej: 20% (8 pkt), 

4. meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzeganie zasad uczestniczenia w rozmowie: 20% (8 pkt). 

 

Za wypowiedź w części ustnej egzaminu maturalnego zdający może otrzymać maksymalnie 40 punktów.  

Wymagane minimum to 12 pkt. (30 %). 

 

 

 

 

 



Część pisemna (170 minut) 
 

Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym sprawdza 
umiejętność wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia na różnych 
poziomach (część testowa) oraz tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowanie) w związku  
z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. 

Podczas egzaminu zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny, który składa się z dwóch części: 
a) testu sprawdzającego umiejętność wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego 
rozumienia na różnych poziomach,  

b) części sprawdzającej umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania).  

Na rozwiązanie zadań z arkusza zdający ma 170 minut i sam decyduje o rozłożeniu w czasie pracy 
nad testem 

 

Test  

Część testowa arkusza egzaminacyjnego składa się z dwóch zestawów, z których każdy obejmuje: 

a) dwa lub trzy teksty liczące łącznie nie więcej niż 500 słów, 

b) wiązkę 5–7 zamkniętych i/lub otwartych zadań do tekstu z miejscem na wpisanie odpowiedzi. 

Zdający rozwiązuje zadania w obu zestawach.  

Łącznie w obu zestawach składających się na test znajdzie się 10–13 zadań zróżnicowanych pod względem 
formy oraz sprawdzających różne kompetencje. 

Tekst 

Teksty, do których odnoszą się zadania, zgodnie z podstawą programową mogą mieć charakter 
popularnonaukowy, publicystyczny lub polityczny. 

Zadania egzaminacyjne 

Zadania w teście mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Nie ograniczają się do sprawdzania 
umiejętności wyszukiwania informacji w tekście, ale – obligatoryjnie – służą rozpoznaniu poziomu 
umiejętności analizy tekstu i jego przekształceń, a także świadomości językowej. Zadania sprawdzają także 
znajomość utworów literackich, których, zgodnie z podstawą programową, nie wolno pominąć w procesie 
kształcenia (oznaczonych w podstawie gwiazdką).  

Zadania testowe sprawdzające rozumienie czytanego tekstu mogą dotyczyć: 

1) na poziomie znaczeń: 
o wyszukiwania informacji złożonych, 
o dostrzegania powiązań między informacjami, 
o dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych między zdarzeniami, 
o odróżniania informacji ważnych od drugorzędnych, 
o wnioskowania na podstawie przesłanek zawartych w tekście, 
o określania tematu/głównej myśli/przesłania tekstu, 
o dostrzegania relacji między częściami składowymi tekstu, 



o określania stosunku autora do opisanych zagadnień, 
o zadawania pytań do tekstu, 
o rozpoznawania znaczeń przenośnych wyrazów i konstrukcji wyrazowych; 

2) na poziomie struktury: 
o rozumienia funkcji środków językowych w tekście, w tym epitetu, porównania, przenośni, 
o badania struktury tekstu, 
o określania tezy tekstu i wskazywania argumentów, 
o objaśniania funkcji wydzielonych fragmentów tekstu na tle całości, 
o wyodrębniania części składowych utworu, określania powiązań między nimi; 

3) na poziomie komunikacji: 
o rozpoznawania informacji i opinii, 
o wyrażania stosunku do opinii autora (czytanie krytyczne). 

 

Zadania testowe sprawdzające umiejętność wykonywania działań na tekście mogą dotyczyć: 

o wyszukiwania słów (pojęć) kluczowych; 
o transformacji tekstu, czyli różnych przekształceń jego struktury, opartych na zasadzie 

równoważności, służących m.in. dostosowaniu formy tekstu do zadanego celu (np. zmiana 
konwencji stylistycznej i pytanie o efekt takiego zabiegu czy przekształcenia składniowe 
podporządkowane różnym intencjom komunikacyjnym); 

o formułowania pytań, na które odpowiedzią są kolejne zdania lub fragmenty tekstu; 
o streszczenia; 
o tworzenia planu tekstu. 

Zadania testowe sprawdzające świadomość językową mogą dotyczyć: 

o słownictwa, czyli m.in. znaczenia wyrazów, wyrazów i konstrukcji synonimicznych, wyrazów 
wieloznacznych, definiowania pojęć; 

o słowotwórstwa, czyli analizowania budowy wyrazów pochodnych i sposobu ich tworzenia; 
o fleksji, czyli odmiany wyrazów; 
o składni w tekście, czyli m.in. budowy wypowiedzeń, funkcji wyrazów w zdaniu (podmiotu, 

orzeczenia, dopełnienia, przydawki, okolicznika), związków składniowych między częściami 
zdania, budowy zdań złożonych, szyku wyrazów i wypowiedzeń składowych w 
wypowiedzeniu złożonym, transformacji opartych na równoważności jednostek języka i 
konstrukcji językowych; 

o funkcji tekstu; 
o cech gatunkowych tekstu; 
o zagadnień stylistycznych, czyli m.in. wartości stylistycznej środków językowych w tekstach 

tworzonych w różnych celach i w różnych sytuacjach komunikacyjnych, cech tekstów 
należących do poszczególnych stylów funkcjonalnych polszczyzny (naukowego, 
popularnonaukowego, publicystycznego, potocznego, urzędowego, artystycznego), 
zabiegów stylizacyjnych (archaizacja, dialektyzacja, kolokwializacja), różnicy pomiędzy 
tekstem ustnym a pisanym. 

Wypracowanie 

Szczegółowe informacje na temat zadań II części arkusza podane zostały w pliku z 15 kwietnia. 



Ocena wypracowania  

W ocenie wypracowania za kryteria najważniejsze uznaje się: 

o w przypadku rozprawki: sformułowanie swojego stanowiska wobec problemu podanego w
poleceniu i uzasadnienie stanowiska,

o w przypadku interpretacji: sformułowanie koncepcji interpretacyjnej i uzasadnienie tezy
interpretacyjnej.

Za kryteria wspomagające w obu formach gatunkowych uznaje się: 

poprawność rzeczową, 

zamysł kompozycyjny, 

spójność lokalną tekstu, 

styl tekstu, 

poprawność językową, 

poprawność zapisu. 

Szczegółowe kryteria oceniania wypracowania znajdziesz na końcu. 

Ocenianie arkusza matury pisemnej 

Łącznie za test i wypracowanie można uzyskać 70 punktów, w tym: 

za część testową – 20 punktów, 

za wypracowanie – 50 punktów. 

Wymagane minimum – 30 % - to 21 pkt. 



Kryteria oceny rozprawki  

A 

Sformułowanie 
stanowiska 

wobec 
problemu 
podanego  

w poleceniu 

B 
Uzasadnienie 
stanowiska 

C 
Poprawność 

rzeczowa D 
Zamysł 

kompozycyjny E 
Spójność 
lokalna F Styl tekstu G 

Poprawność 
językowa H 

Poprawność 
zapisu 

6 

Stanowisko jest 
adekwatne  
do problemu 
podanego  
w poleceniu 

18 

Uzasadnienie 
trafne, 
szerokie  
i pogłębione 4 

Brak błędów 
rzeczowych 6 

Kompozycja 
funkcjonalna 2 

Pełna 
spójność 
wypowiedzi 
lub 
nieznaczne 
zaburzenia 
spójności 

4 
Styl 
stosowny 

6 

Brak błędów 
lub nieliczne 
błędy 
nierażące 

4 

Zapis  
w pełni 
poprawny 
lub nieliczne 
błędy 
nierażące 12 

Uzasadnienie 
trafne  
i szerokie 

3 

Stanowisko jest 
częściowo 
adekwatne  
do problemu 
podanego  
w poleceniu

8 
Uzasadnienie 
trafne,  
ale wąskie 2 

Nie więcej 
niż jeden 
błąd 
rzeczowy 

3 
Zaburzenia 
funkcjonalności 
kompozycji 

1 
Znaczne 
zaburzenia 
spójności 

2 
Styl 
częściowo 
stosowny 

3 

Liczne błędy 
nierażące 
lub nieliczne 
błędy rażące 

2 

Liczne 
błędy 
nierażące 
lub nieliczne 
błędy rażące 4 

Uzasadnienie 
częściowe 

0 

Stanowisko jest 
nieadekwatne 
lub brak 
stanowiska 

0 
Brak 
uzasadnienia 
stanowiska 

0 
Błędy 
rzeczowe 0 

Brak zamysłu 
kompozycyjnego 0 

Wypowiedź 
niespójna 0 

Styl 
niestosowny 0 

Liczne błędy 
rażące 0 

Liczne 
błędy rażące 

UWAGA 
Jeśli w kategorii A praca uzyska 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach. 
Jeśli w kategorii A praca uzyska 3 punkty, a w kategorii B – 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach. 
Jeśli praca składa się z mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C. 
Pojawienie się rzeczowego błędu kardynalnego dyskwalifikuje pracę – zdający otrzymuje 0 punktów. 



Kryteria oceny interpretacji utworu poetyckiego 

A 
Koncepcja 

interpretacyjna B 
Uzasadnienie 

tezy 
interpretacyjnej 

C 
Poprawność 

rzeczowa D 
Zamysł 

kompozycyjny E 
Spójność 
lokalna F Styl tekstu G 

Poprawność 
językowa H 

Poprawność 
zapisu 

9 

Koncepcja 
niesprzeczna  
z utworem, 
spójna  
i obejmująca 
sensy 
niedosłowne

15 
Uzasadnienie 
trafne  
i pogłębione 

4 
Brak błędów 
rzeczowych 6 

Kompozycja 
funkcjonalna 2 

Pełna 
spójność 
wypowiedzi 
lub 
nieznaczne 
zaburzenia 
spójności 

4 
Styl 
stosowny 

6 

Brak błędów 
lub nieliczne 
błędy 
nierażące 

4 

Zapis  
w pełni 
poprawny 
lub nieliczne 
błędy 
nierażące 

6 

Koncepcja 
niesprzeczna  
z utworem,  
ale niespójna 
i/lub obejmująca 
w większości 
znaczenia 
dosłowne 

10 
Uzasadnienie 
trafne, ale 
niepogłębione 

2 

Nie więcej 
niż jeden 
błąd 
rzeczowy 

3 
Zaburzenia 
funkcjonalności 
kompozycji 

1 
Znaczne 
zaburzenia 
spójności  

2 
Styl 
częściowo 
stosowny 

3 

Liczne błędy 
nierażące 
lub nieliczne 
błędy rażące 

2 

Liczne błędy 
nierażące 
lub nieliczne 
błędy rażące 

3 

Koncepcja 
częściowo 
sprzeczna  
z utworem 

5 
Uzasadnienie 
częściowo trafne 

0 

Brak koncepcji 
lub koncepcja 
całkowicie 
sprzeczna  
z utworem 

0 

Brak trafnych 
argumentów 
uzasadniających 
interpretację 

0 
Błędy 
rzeczowe 

0 
Brak zamysłu 
kompozycyjnego 

0 
Wypowiedź 
niespójna 

0 
Styl 
niestosowny 

0 
Liczne błędy 
rażące 

0 
Liczne błędy 
rażące 

UWAGA 
Jeśli w kategorii A praca uzyska 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach. 
Jeśli w kategorii A praca uzyska 3 punkty, a w kategorii B – 0 punktów, egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach. 
Jeśli praca składa się z mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C. 
Pojawienie się rzeczowego błędu kardynalnego dyskwalifikuje pracę – zdający otrzymuje 0 punktów.


