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1. Ogólne cele kształcenia w Szkołach Europejskich 
 

Średnie Szkoły Europejskie realizują dwa cele: zapewnienie edukacji formalnej opartej na 
poszczególnych dydaktykach przedmiotowych oraz stymulowanie osobistego rozwoju 
uczniów w szerszym kontekście społecznym oraz kulturowym. Edukacja formalna dotyczy 
nabywania kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw w wielu dziedzinach. Rozwój 
osobisty następuje w różnorodnych – intelektualnych, moralnych, społecznych oraz 
kulturowych - kontekstach. Obejmuje on świadomość właściwego zachowania, rozumienie i 
poszanowanie środowiska, w którym żyją uczniowie, oraz rozwój ich indywidualnej 
tożsamości.  
Do opisanych wyżej celów dąży się, biorąc pod uwagę kontekst różnorodności kulturowej 
wspólnoty europejskiej. Świadomość i doświadczenie wspólnego życia w zjednoczonej 
Europie powinny rozwijać u uczniów szacunek dla tradycji każdego kraju europejskiego  
i regionu, jednocześnie budując i wzmacniając ich tożsamość narodową. 
Uczniowie Szkół Europejskich to przyszli obywatele Europy i świata. Aby sprostać 
wyzwaniom szybko zmieniającej się rzeczywistości, potrzebują oni odpowiednich, szerokich 
kompetencji. W 2006 roku Rada Europejska i Parlament Europejski przyjęły dokument 
Europejskie ramy dla kluczowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie. 
Wyróżniono w nim osiem kompetencji niezbędnych każdemu człowiekowi do rozwoju 
osobistego i samorealizacji, aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim, integracji 
społecznej oraz pracy zawodowej: 

1. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji 
2. kompetencje w zakresie wielojęzyczności 
3. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, 

technologii i inżynierii 
4. kompetencje cyfrowe 
5. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się  
6. kompetencje obywatelskie 
7. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości 
8. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej. 

Celem programów realizowanych w Szkołach Europejskich jest rozwijanie u uczniów 
wszystkich wymienionych wyżej kompetencji kluczowych. Programy nauczania języków 
obcych w znacznym stopniu przyczyniają się nie tylko do rozwijania kompetencji 
komunikacyjnych, ale także kompetencji społecznych i obywatelskich oraz świadomości i 
ekspresji kulturowej uczniów.  
Nauka języka L4 dostępna jest dla wszystkich uczniów szkół średnich od klasy 4 do 7. Kurs 
podstawowy jest adresowany do uczniów klas 4 i 5. Kurs proponowany w klasach 6 i 7, 
kończący się egzaminem maturalnym, opiera się na umiejętnościach zdobytych w trakcie kursu 
podstawowego.  
Cele nauczania określające umiejętności wymagane pod koniec klasy 5. dotyczą pierwszych 
dwóch lat ciągłej nauki języka L4 (cztery godziny lekcyjne tygodniowo w klasach 4 i 5), a 
wiedza i umiejętności sprawdzane podczas egzaminu maturalnego opierają się na wymaganiach 
sformułowanych dla czterech lat ciągłej nauki (cztery godziny lekcyjne tygodniowo w klasach 
6 i 7). 



2016-07-D-12-pl-4  4/41 

Cele nauczania są zgodne z poziomami biegłości językowej wyznaczonymi w Europejskim 
systemie opisu kształcenia językowego (CEFR). 
 
CEFR dopuszcza również poziomy pośrednie, określone jako A1 i A2+: 
 

Cykl Poziom osiągnięć 
2. cykl szkoły średniej – klasy S4 – S5 
 

Poziom A1 

3. cykl szkoły średniej – klasy S6 – S7 
 

Poziom A2+ 

 
W systemie uczenia się i nauczania języków obcych w Szkołach Europejskich wykorzystuje 
się odniesienia do następujących poziomów odniesienia CEFR: 
 

L2 C1 
L3 B1+ 
L4 A2+ 

 

 
2. Ogólne założenia dydaktyczne  
 

Uczenie się i nauczanie L4 w Szkołach Europejskich jest oparte na następujących zasadach: 
 

 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej jest nadrzędnym celem nauczania. 
 Umiejętności słuchania, czytania, uczestniczenia w rozmowie oraz tworzenia 

wypowiedzi pisanych i mówionych rozwijane są w sposób ciągły, ale waga każdej z 
tych umiejętności zależy od cyklu kształcenia. 

 Nauczanie i uczenie się w kontekście zakłada stopniowe budowanie świadomości 
językowej umożliwiające rozumienie języka jako systemu.  

 W nauczaniu gramatyki, słowotwórstwa i słownictwa priorytetem powinna być 
funkcjonalność proponowanych uczniom słów i konstrukcji.  

 Kształcenie kompetencji socjolingwistycznej uczniów powinno obejmować 
rozwijanie świadomości językowej dotyczącej odmian i rejestrów (stylów 
funkcjonalnych) języka. 

 W nauczaniu i uczeniu się istotne jest rozwijanie autonomii uczącego się – 
aktywizacja uczniów w procesie uczenia się umożliwia stopniowe przejmowanie 
przez nich odpowiedzialności za swój rozwój.  

 W nauczaniu i uczeniu się należy wykorzystywać posiadane już przez uczniów 
umiejętności językowe i strategie uczenia się. 

 Zróżnicowane style uczenia się, tempo uczenia się, umiejętności społeczne, mocne i 
słabe strony uczniów powinny być wykorzystywane w optymalny sposób w procesie 
uczenia się i nauczania. 

 Należy stosować różnorodne podejścia oraz strategie nauczania i uczenia się. 
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 Bogaty zestaw metod i środków dydaktycznych, w tym narzędzi TIK (technologii 
informacyjno-komunikacyjnych), wspiera uczniów w rozwijaniu kompetencji 
językowych i komunikacyjnych. 

 Zindywidualizowane podejście w nauczaniu umożliwia zaspokojenie potrzeb 
poszczególnych uczniów. 

 W planowaniu nauczania i ocenie jego efektów należy uwzględniać i doceniać 
postępy uczniów na kolejnych etapach przyswajania języka.  

 Błędy popełniane przez uczniów są integralną częścią procesu kształcenia, a ich 
korekta powinna być konstruktywnie wykorzystywana jako narzędzie uczenia się;  

 Nauczanie i uczenie się w jak największym stopniu powinny opierać się na użyciu 
języka docelowego. 

 
Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich zasad i nie jest uporządkowana według 
ważności. 

 
3. Cele kształcenia 

 

Cele kształcenia dla II cyklu nauczania (klasy S4 – S5) 
 

Pod koniec drugiego cyklu kształcenia uczeń powinien: 
− rozumieć znane mu wyrazy i podstawowe wyrażenia o wysokiej frekwencji, odnoszące 

się do niego samego, jego rodziny i otoczenia, jeśli są wypowiadane wolno i wyraźnie; 
− czytać i rozumieć krótkie, proste teksty obejmujące tematy z życia codziennego; 
− porozumiewać się na podstawowym poziomie, formułować proste pytania, dotyczące 

najważniejszych potrzeb oraz bliskich mu tematów, i odpowiadać na nie; 
− opisywać ustnie znane mu osoby i obiekty za pomocą prostych wyrażeń i zdań; 
− tworzyć krótkie, proste wypowiedzi pisemne na podstawowe, bliskie mu tematy oraz 

wypełniać proste formularze; 
− wykazywać się podstawowym zrozumieniem kultury danego kraju/społeczności, która 

posługuje się językiem docelowym; 
− porównywać elementy własnej kultury i kultury danego kraju/społeczności, która 

posługuje się językiem docelowym; 
− rozpoznać i zastosować podstawowe strategie uczenia się języków obcych; 
− stosować podstawowe umiejętności i narzędzia do nauki języka docelowego. 

 
Cele kształcenia dla III cyklu nauczania (klasy S6 – S7) 
 

Po zakończeniu trzeciego cyklu kształcenia uczeń powinien: 
− rozumieć główny sens wypowiedzi mówionych, dotyczących istotnych dla niego 

kwestii oraz tematów ogólnych, sformułowanych w jasnym, standardowym języku; 
− czytać i rozumieć proste teksty literackie i nieliterackie, dotyczące istotnych dla niego 

kwestii oraz tematów ogólnych; 
− porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych oraz 
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uczestniczyć w rozmowie na bliskie mu tematy dotyczące spraw osobistych lub 
związane z życiem codziennym; 

− ustnie przedstawiać i opisywać doświadczenia oraz wydarzenia związane ze znanymi 
sobie tematami, które dotyczą własnych zainteresowań lub życia codziennego; 

− tworzyć krótkie, proste i spójne wypowiedzi pisemne na tematy dotyczące życia 
codziennego oraz własnych zainteresowań; 

− wykazywać się zrozumieniem kultury danego kraju/społeczności, która posługuje się 
językiem docelowym; 

− odnosić nabytą wiedzę kulturową do kultury danego kraju/społeczności, która posługuje 
się językiem docelowym; 

− wybierać i stosować skuteczne strategie uczenia się języków obcych; 
− stosować odpowiednie umiejętności i narzędzia do nauki języka docelowego. 

 
4. Treści kształcenia  
 

Treści kształcenia w II cyklu nauczania (klasy S4 – S5)  
 
Pod koniec drugiego cyklu kształcenia uczeń powinien nabyć: 

− podstawową wiedzę na temat zasad wymowy, intonacji i ortografii; 
− znajomość podstawowego słownictwa, w tym najczęściej używanych zwrotów i 

wyrażeń; 
− znajomość podstawowych zasad tworzenia wyrazów i ich budowy oraz podstawowych 

struktur gramatycznych; 
− wiedzę, jak korzystać ze słowników i innych zasobów, w tym technologii informacyjno-

komunikacyjnych; 
− podstawową znajomość kultury danego kraju/społeczności, która posługuje się 

językiem docelowym; 
− znajomość wybranych strategii uczenia się języka, w tym umiejętności oceny własnych 

postępów. 
 
Treści kształcenia w III cyklu nauczania (klasy S6 – S7)  
 
Opierając się na wiedzy i umiejętnościach zdobytych w cyklu drugim, do końca trzeciego cyklu 
kształcenia uczeń powinien nabyć: 

− dobrą znajomość zasad wymowy, intonacji i ortografii; 
− znajomość słownictwa, w tym zwrotów i wyrażeń, w rozszerzonym zakresie; 
− znajomość zasad tworzenia wyrazów i ich budowy oraz struktur gramatycznych w 

rozszerzonym zakresie; 
− umiejętność krytycznej analizy informacji z wykorzystaniem różnych zasobów, w tym 

w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych; 
− znajomość kultury danego kraju/społeczności, która posługuje się językiem 

docelowym, z uwzględnieniem wybranych tekstów literackich; 
− zestaw strategii uczenia się języka i narzędzi do oceny własnych postępów. 
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5. Ocenianie 

II cykl nauczania (klasy S4 – S5)  
A) Ocena formatywna 

W drugim cyklu kształcenia ocena powinna mieć przede wszystkim charakter kształtujący 
(formatywny) i wskazywać osiągnięcia ucznia oraz dokonany przez niego postęp. Korzystając 
z takich metod oceny, jak testy diagnozujące, obserwacja, analiza bieżących zadań z 
rozbudowaną informacją zwrotną nauczyciela, ocena koleżeńska czy autoewaluacja, uczeń 
powinien rozwijać świadomość dotyczącą zarówno aktualnego poziomu osiągnięć w każdym 
z obszarów przedmiotowych, jak i możliwości pogłębiania wiedzy i doskonalenia 
umiejętności. Podstawą do tych działań są cele kształcenia wskazane w rozdziale 3. oraz 
zamieszczone niżej opisy osiągnięć.  
W ocenie postępów ucznia można wykorzystać skale samooceny z Europejskiego systemu 
opisu kształcenia językowego (CEFR) oraz Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ). 

B) Ocena sumatywna 
Na koniec cyklu odbywa się egzamin klasowy z zakresu słuchania, czytania, interakcji 
słownej, produkcji ustnej i pisania. 
 

III cykl nauczania (klasy S6 – S7)  
 
A) Ocena formatywna 

W trzecim cyklu kształcenia, który kończy się egzaminem maturalnym, ocena kształtująca 
powinna być stosowana przede wszystkim w klasie S6. Podobnie jak w cyklu drugim, celem 
oceniania jest dokumentowanie osiągnięć ucznia. Poprzez wstępną diagnozę, obserwację 
nauczyciela, testy osiągnięć i samoocenę uczniowie nabywają świadomość swojego poziomu 
i dokonywanych w toku nauki postępów. Podstawą oceny powinny być cele dydaktyczne 
wyznaczone dla trzeciego cyklu. W procesie autoewaluacji osiągnięć uczniów można 
wykorzystać skale samooceny z Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (CEFR) 
oraz Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ). 

B) Ocena sumatywna 
Na zakończenie cyklu należy przeprowadzić egzamin pisemny, sprawdzający osiągnięcia 
uczniów w zakresie odbioru i tworzenia tekstu, lub egzamin ustny, umożliwiający ocenę 
osiągnięć w zakresie odbioru tekstu pisanego i mówionego, uczestnictwa w rozmowie 
(mówienia i słuchanie), oraz tworzenia wypowiedzi ustnych.  

 

Opisy osiągnięć – wymagania edukacyjne 
Egzaminy końcowe pozwalają ocenić poziom osiągnięć w zakresie celów edukacyjnych 
wyznaczonych dla danego cyklu. Ważną umiejętnością sprawdzaną podczas egzaminów jest 
umiejętność rozumienia tekstu w języku docelowym, w tym wskazania jego przesłania i 



 

2016-07-D-12-pl-4  8/41 

głównych wniosków. W procesie odbioru tekstu uczeń powinien odnieść się do odpowiednich 
aspektów kultury docelowej i wykazać się właściwym użyciem języka. 
 
Poniższa tabela zawiera opisy osiągnięć – wymagania edukacyjne odnoszące się do opisanych 
wyżej obszarów kompetencji. 
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5.1. Opisy osiągnięć – wymagania edukacyjne dla języka L4 
 

Ocena 
 w pkt.  

Ocena 
słowna 

Ocena 
literowa 

Kompetencje Cykl 2. Cykl 3. 

9-10 
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A Słuchanie 
 
 

Uczeń wykazuje się biegłością w rozumieniu znanych mu 
wyrazów i podstawowych wyrażeń o wysokiej frekwencji, 
odnoszących się do niego samego, jego rodziny i otoczenia, jeśli 
są wypowiadane wolno i wyraźnie.  
 

Uczeń wykazuje się biegłością w rozumieniu głównego sensu 
wypowiedzi mówionych, dotyczących istotnych dla niego 
kwestii oraz tematów ogólnych, sformułowanych w jasnym, 
standardowym języku. 
 
 

Odbiór tekstu 
 
 

Uczeń wykazuje się biegłością w rozumieniu krótkich, prostych 
tekstów dotyczących tematów z życia codziennego.   

Uczeń wykazuje się biegłością w rozumieniu prostych tekstów 
literackich i nieliterackich, dotyczących istotnych dla niego 
kwestii oraz tematów ogólnych.  

Uczestnictwo w 
rozmowie 
(mówienie i 
słuchanie) 
  

Uczeń potrafi biegle porozumiewać się na podstawowym 
poziomie, formułować proste pytania, dotyczące najważniejszych 
potrzeb oraz bliskich mu tematów, i odpowiadać na nie. 

Uczeń potrafi biegle porozumiewać się w prostych, rutynowych 
sytuacjach komunikacyjnych oraz uczestniczyć w rozmowie na 
bliskie mu tematy dotyczące spraw osobistych lub związane z 
życiem codziennym. 
 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
 

Uczeń potrafi biegle opisywać ustnie znane mu osoby i obiekty za 
pomocą prostych wyrażeń i zdań. 

Uczeń potrafi biegle przedstawiać i opisywać ustnie 
doświadczenia oraz wydarzenia związane ze znanymi sobie 
tematami, które dotyczą jego zainteresowań lub życia 
codziennego. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 
 

Uczeń wykazuje się biegłością w tworzeniu krótkich, prostych 
wypowiedzi pisemnych na podstawowe, bliskie mu tematy oraz w 
wypełnianiu prostych formularzy. 
 

Uczeń wykazuje się biegłością w tworzeniu krótkich, prostych i 
spójnych wypowiedzi pisemnych na tematy dotyczące życia 
codziennego oraz własnych zainteresowań. 
 

Świadomość 
kulturowa 

Uczeń wykazuje się biegłością w podstawowym zrozumieniu 
kultury danego kraju i/lub społeczności, która posługuje się 
językiem docelowym, oraz porównywaniu elementów własnej 
kultury i kultury danego kraju i/lub społeczności, która posługuje 
się językiem docelowym.  

 

Uczeń wykazuje się biegłością w zrozumieniu kultury danego 
kraju i/lub społeczności, która posługuje się językiem 
docelowym, oraz potrafi doskonale odnosić nabytą wiedzę 
kulturową do kultury danego kraju i/lub społeczności, która 
posługuje się językiem docelowym. 

 



 

2016-07-D-12-pl-4  10/41 

Ocena 
 w pkt.  

Ocena 
słowna 

Ocena 
literowa 

Kompetencje Cykl 2. Cykl 3. 

Kompetencje 
zakresie uczenia 
się języka obcego 

Uczeń jest w stanie biegle rozpoznać i zastosować podstawowe 
strategie uczenia się języków obcych oraz stosować podstawowe 
umiejętności i narzędzia do nauki języka docelowego. 
 
 

Uczeń jest w stanie biegle wybierać i stosować skuteczne 
strategie uczenia się języków obcych oraz stosować odpowiednie 
umiejętności i narzędzia do nauki języka docelowego. 
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B Słuchanie 
 
 

Uczeń bardzo dobrze rozumie znane mu wyrazy i podstawowe 
wyrażenia o wysokiej frekwencji, odnoszące się do niego samego, 
jego rodziny i otoczenia, jeśli są wypowiadane wolno i wyraźnie.  
 
 

Uczeń bardzo dobrze rozumie główny sens wypowiedzi 
mówionych, dotyczących istotnych dla niego kwestii oraz 
tematów ogólnych, sformułowanych w jasnym, standardowym 
języku. 
 
 

Odbiór tekstu 
 
 

Uczeń bardzo dobrze rozumie krótkie, proste teksty dotyczące 
tematów z życia codziennego.   

Uczeń bardzo dobrze rozumie proste teksty literackie i 
nieliterackie, dotyczące istotnych dla niego kwestii oraz tematów 
ogólnych.  
 
 

Uczestnictwo w 
rozmowie 
(mówienie i 
słuchanie) 
  

Uczeń bardzo dobrze porozumiewa się na podstawowym 
poziomie, formułuje proste pytania, dotyczące najważniejszych 
potrzeb oraz bliskich mu tematów, i odpowiada na nie. 

Uczeń bardzo dobrze porozumiewa się w prostych, rutynowych 
sytuacjach komunikacyjnych oraz uczestniczy w rozmowie na 
bliskie mu tematy dotyczące spraw osobistych lub związane z 
życiem codziennym. 
 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 

Uczeń bardzo dobrze potrafi opisywać ustnie znane mu osoby i 
obiekty za pomocą prostych wyrażeń i zdań. 

Uczeń potrafi bardzo dobrze przedstawiać i opisywać ustnie 
doświadczenia oraz wydarzenia związane ze znanymi sobie 
tematami, które dotyczą jego zainteresowań lub życia 
codziennego. 
 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 
 

Uczeń bardzo dobrze potrafi tworzyć krótkie, proste wypowiedzi 
pisemne na podstawowe, bliskie mu tematy oraz wypełniać proste 
formularze. 
 

Uczeń bardzo dobrze potrafi tworzyć krótkie, proste i spójne 
wypowiedzi pisemne na tematy dotyczące życia codziennego 
oraz własnych zainteresowań. 
 



 

2016-07-D-12-pl-4  11/41 

Ocena 
 w pkt.  

Ocena 
słowna 

Ocena 
literowa 

Kompetencje Cykl 2. Cykl 3. 

Świadomość 
kulturowa 

Uczeń wykazuje się bardzo dobrym zrozumieniem kultury 
danego kraju i/lub społeczności, która posługuje się językiem 
docelowym, oraz bardzo dobrą umiejętnością porównywania 
elementów własnej kultury i kultury danego kraju i/lub 
społeczności, która posługuje się językiem docelowym.  
 

Uczeń wykazuje się bardzo dobrym zrozumieniem kultury 
danego kraju i/lub społeczności, która posługuje się językiem 
docelowym, oraz potrafi bardzo dobrze odnosić nabytą wiedzę 
kulturową do kultury danego kraju i/lub społeczności, która 
posługuje się językiem docelowym. 
 

Kompetencje 
zakresie uczenia 
się języka obcego 

Uczeń jest w stanie bardzo dobrze rozpoznać i zastosować 
podstawowe strategie uczenia się języków obcych oraz stosować 
podstawowe umiejętności i narzędzia do nauki języka docelowego. 
 
 

Uczeń jest w stanie bardzo dobrze wybierać i stosować 
skuteczne strategie uczenia się języków obcych oraz stosować 
odpowiednie umiejętności i narzędzia do nauki języka 
docelowego. 
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Uczeń dobrze rozumie znane mu wyrazy i podstawowe 
wyrażenia o wysokiej frekwencji, odnoszące się do niego samego, 
jego rodziny i otoczenia, jeśli są wypowiadane wolno i wyraźnie.  
 
 

Uczeń dobrze rozumie główny sens wypowiedzi mówionych, 
dotyczących istotnych dla niego kwestii oraz tematów ogólnych, 
sformułowanych w jasnym, standardowym języku. 
 
 

Odbiór tekstu 
 
 

Uczeń dobrze rozumie krótkie, proste teksty dotyczące tematów z 
życia codziennego.   

Uczeń dobrze rozumie proste teksty literackie i nieliterackie, 
dotyczące istotnych dla niego kwestii oraz tematów ogólnych.  
 

Uczestnictwo w 
rozmowie 
(mówienie i 
słuchanie) 
  

Uczeń dobrze porozumiewa się na podstawowym poziomie, 
formułuje proste pytania, dotyczące najważniejszych potrzeb oraz 
bliskich mu tematów, i odpowiada na nie. 

Uczeń dobrze porozumiewa się w prostych, rutynowych 
sytuacjach komunikacyjnych oraz uczestniczy w rozmowie na 
bliskie mu tematy dotyczące spraw osobistych lub związane z 
życiem codziennym. 
 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
 
 

Uczeń dobrze potrafi opisywać ustnie znane mu osoby i obiekty 
za pomocą prostych wyrażeń i zdań. 

Uczeń potrafi dobrze przedstawiać i opisywać ustnie 
doświadczenia oraz wydarzenia związane ze znanymi sobie 
tematami, które dotyczą jego zainteresowań lub życia 
codziennego. 
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literowa 

Kompetencje Cykl 2. Cykl 3. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 

Uczeń dobrze potrafi tworzyć krótkie, proste wypowiedzi pisemne 
na podstawowe, bliskie mu tematy oraz wypełniać proste 
formularze. 

Uczeń dobrze potrafi tworzyć krótkie, proste i spójne 
wypowiedzi pisemne na tematy dotyczące życia codziennego 
oraz własnych zainteresowań. 

Świadomość 
kulturowa 

Uczeń wykazuje się dobrym zrozumieniem kultury danego kraju 
i/lub społeczności, która posługuje się językiem docelowym, oraz 
dobrą umiejętnością porównywania elementów własnej kultury i 
kultury danego kraju i/lub społeczności, która posługuje się 
językiem docelowym.  
 

Uczeń wykazuje się dobrym zrozumieniem kultury danego kraju 
i/lub społeczności, która posługuje się językiem docelowym, 
oraz potrafi dobrze odnosić nabytą wiedzę kulturową do kultury 
danego kraju i/lub społeczności, która posługuje się językiem 
docelowym. 
 

Kompetencje 
zakresie uczenia 
się języka obcego 

Uczeń jest w stanie dobrze rozpoznać i zastosować podstawowe 
strategie uczenia się języków obcych oraz stosować podstawowe 
umiejętności i narzędzia do nauki języka docelowego. 

Uczeń jest w stanie dobrze wybierać i stosować skuteczne 
strategie uczenia się języków obcych oraz stosować odpowiednie 
umiejętności i narzędzia do nauki języka docelowego. 

      

6-6,9 

   
   

   
   

   
   

 D
os

ta
te

cz
ny

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

D Słuchanie 
 
 

Uczeń dostatecznie rozumie znane mu wyrazy i podstawowe 
wyrażenia o wysokiej frekwencji, odnoszące się do niego samego, 
jego rodziny i otoczenia, jeśli są wypowiadane wolno i wyraźnie.  

Uczeń dostatecznie rozumie główny sens wypowiedzi 
mówionych, dotyczących istotnych dla niego kwestii oraz 
tematów ogólnych, sformułowanych w jasnym, standardowym 
języku. 
 

Odbiór tekstu 
 
 

Uczeń dostatecznie rozumie krótkie, proste teksty dotyczące 
tematów z życia codziennego.   

Uczeń dostatecznie rozumie proste teksty literackie i 
nieliterackie, dotyczące istotnych dla niego kwestii oraz tematów 
ogólnych.  
 

Uczestnictwo w 
rozmowie 
(mówienie i 
słuchanie) 
  

Uczeń dostatecznie porozumiewa się na podstawowym poziomie, 
formułuje proste pytania, dotyczące najważniejszych potrzeb oraz 
bliskich mu tematów, i odpowiada na nie. 

Uczeń dostatecznie porozumiewa się w prostych, rutynowych 
sytuacjach komunikacyjnych oraz uczestniczy w rozmowie na 
bliskie mu tematy dotyczące spraw osobistych lub związane z 
życiem codziennym. 
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Ocena 
słowna 

Ocena 
literowa 

Kompetencje Cykl 2. Cykl 3. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
 
 

Uczeń dostatecznie potrafi opisywać ustnie znane mu osoby i 
obiekty za pomocą prostych wyrażeń i zdań. 

Uczeń potrafi dostatecznie przedstawiać i opisywać ustnie 
doświadczenia oraz wydarzenia związane ze znanymi sobie 
tematami, które dotyczą jego zainteresowań lub życia 
codziennego. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 

Uczeń dostatecznie potrafi tworzyć krótkie, proste wypowiedzi 
pisemne na podstawowe, bliskie mu tematy oraz wypełniać proste 
formularze. 

Uczeń dostatecznie potrafi tworzyć krótkie, proste i spójne 
wypowiedzi pisemne na tematy dotyczące życia codziennego 
oraz własnych zainteresowań. 

Świadomość 
kulturowa 

Uczeń wykazuje się dostatecznym zrozumieniem kultury danego 
kraju i/lub społeczności, która posługuje się językiem docelowym, 
oraz dostateczną umiejętnością porównywania elementów 
własnej kultury i kultury danego kraju i/lub społeczności, która 
posługuje się językiem docelowym.  
 

Uczeń wykazuje się dostatecznym zrozumieniem kultury 
danego kraju i/lub społeczności, która posługuje się językiem 
docelowym, oraz potrafi dostatecznie odnosić nabytą wiedzę 
kulturową do kultury danego kraju i/lub społeczności, która 
posługuje się językiem docelowym. 
 

Kompetencje 
zakresie uczenia 
się języka obcego 

Uczeń jest w stanie dostatecznie rozpoznać i zastosować 
podstawowe strategie uczenia się języków obcych oraz stosować 
podstawowe umiejętności i narzędzia do nauki języka docelowego. 

Uczeń jest w stanie dostatecznie wybierać i stosować skuteczne 
strategie uczenia się języków obcych oraz stosować odpowiednie 
umiejętności i narzędzia do nauki języka docelowego. 
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Uczeń na poziomie dopuszczającym rozumie znane mu wyrazy i 
podstawowe wyrażenia o wysokiej frekwencji, odnoszące się do 
niego samego, jego rodziny i otoczenia, jeśli są wypowiadane 
wolno i wyraźnie.  

Uczeń na poziomie dopuszczającym rozumie główny sens 
wypowiedzi mówionych, dotyczących istotnych dla niego 
kwestii oraz tematów ogólnych, sformułowanych w jasnym, 
standardowym języku. 
 

Odbiór tekstu Uczeń na poziomie dopuszczającym rozumie krótkie, proste 
teksty dotyczące tematów z życia codziennego.   

Uczeń na poziomie dopuszczającym rozumie proste teksty 
literackie i nieliterackie, dotyczące istotnych dla niego kwestii 
oraz tematów ogólnych.  
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 w pkt.  
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słowna 

Ocena 
literowa 

Kompetencje Cykl 2. Cykl 3. 

Uczestnictwo w 
rozmowie 
(mówienie i 
słuchanie) 
  

Uczeń na poziomie dopuszczającym porozumiewa się na 
podstawowym poziomie, formułuje proste pytania, dotyczące 
najważniejszych potrzeb oraz bliskich mu tematów, i odpowiada 
na nie. 

Uczeń na poziomie dopuszczającym porozumiewa się w 
prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych oraz 
uczestniczy w rozmowie na bliskie mu tematy dotyczące spraw 
osobistych lub związane z życiem codziennym. 
 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
 

Uczeń na poziomie dopuszczającym potrafi opisywać ustnie 
znane mu osoby i obiekty za pomocą prostych wyrażeń i zdań. 

Uczeń potrafi na poziomie dopuszczającym przedstawiać i 
opisywać ustnie doświadczenia oraz wydarzenia związane ze 
znanymi sobie tematami, które dotyczą jego zainteresowań lub 
życia codziennego. 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 

Uczeń na poziomie dopuszczającym potrafi tworzyć krótkie, 
proste wypowiedzi pisemne na podstawowe, bliskie mu tematy 
oraz wypełniać proste formularze. 

Uczeń na poziomie dopuszczającym potrafi tworzyć krótkie, 
proste i spójne wypowiedzi pisemne na tematy dotyczące życia 
codziennego oraz własnych zainteresowań. 

Świadomość 
kulturowa 

Uczeń wykazuje się dopuszczającym zrozumieniem kultury 
danego kraju i/lub społeczności, która posługuje się językiem 
docelowym, oraz dopuszczającą umiejętnością porównywania 
elementów własnej kultury i kultury danego kraju i/lub 
społeczności, która posługuje się językiem docelowym.  
 

Uczeń wykazuje się dopuszczającym zrozumieniem kultury 
danego kraju i/lub społeczności, która posługuje się językiem 
docelowym, oraz potrafi na poziomie dopuszczającym odnosić 
nabytą wiedzę kulturową do kultury danego kraju i/lub 
społeczności, która posługuje się językiem docelowym. 
 

Kompetencje 
zakresie uczenia 
się języka obcego 

Uczeń jest w stanie na poziomie dopuszczającym rozpoznać i 
zastosować podstawowe strategie uczenia się języków obcych oraz 
stosować podstawowe umiejętności i narzędzia do nauki języka 
docelowego. 

Uczeń jest w stanie na poziomie dopuszczającym wybierać i 
stosować skuteczne strategie uczenia się języków obcych oraz 
stosować odpowiednie umiejętności i narzędzia do nauki języka 
docelowego. 
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Uczeń nie rozumie na poziomie wystarczającym znanych mu 
wyrazów i podstawowych wyrażeń o wysokiej frekwencji, 
odnoszących się do niego samego, jego rodziny i otoczenia, nawet 
jeśli są wypowiadane wolno i wyraźnie.  

Uczeń nie rozumie na poziomie wystarczającym głównego 
sensu wypowiedzi mówionych, dotyczących istotnych dla niego 
kwestii oraz tematów ogólnych, nawet jeśli są sformułowane w 
jasnym, standardowym języku. 
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Ocena 
 w pkt.  

Ocena 
słowna 

Ocena 
literowa 

Kompetencje Cykl 2. Cykl 3. 

Odbiór tekstu 
 
 

Uczeń nie rozumie na poziomie wystarczającym krótkich, 
prostych tekstów dotyczących tematów z życia codziennego.   

Uczeń nie rozumie na poziomie wystarczającym prostych 
tekstów literackich i nieliterackich, dotyczących istotnych dla 
niego kwestii oraz tematów ogólnych.  

Uczestnictwo w 
rozmowie 
(mówienie i 
słuchanie) 
  

Uczeń nie porozumiewa się na poziomie wystarczającym na 
podstawowym poziomie, nie formułuje na poziomie 
wystarczającym prostych pytań, dotyczących najważniejszych 
potrzeb oraz bliskich mu tematów, i nie odpowiada na nie na 
poziomie wystarczającym. 
 

Uczeń nie porozumiewa się na poziomie wystarczającym w 
prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych oraz nie 
uczestniczy na poziomie wystarczającym w rozmowie na 
bliskie mu tematy dotyczące spraw osobistych lub związane z 
życiem codziennym. 
 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
 
 

Uczeń nie potrafi na poziomie wystarczającym opisywać ustnie 
znanych mu osób i obiekty za pomocą prostych wyrażeń i zdań. 

Uczeń nie potrafi na poziomie wystarczającym przedstawiać i 
opisywać ustnie doświadczeń oraz wydarzeń związanych ze 
znanymi sobie tematami, które dotyczą jego zainteresowań lub 
życia codziennego. 
 

   Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 

Uczeń nie potrafi na poziomie wystarczającym tworzyć 
krótkich, prostych wypowiedzi pisemnych na podstawowe, bliskie 
mu oraz nie potrafi na poziomie wystarczającym wypełniać 
prostych formularzy. 

Uczeń nie potrafi na poziomie wystarczającym tworzyć 
krótkich, prostych i spójnych wypowiedzi pisemnych na tematy 
dotyczące życia codziennego oraz własnych zainteresowań. 

Świadomość 
kulturowa 

Uczeń nie wykazuje się wystarczającym zrozumieniem kultury 
danego kraju i/lub społeczności, która posługuje się językiem 
docelowym, oraz nie wykazuje się wystarczającą umiejętnością 
porównywania elementów własnej kultury i kultury danego kraju 
i/lub społeczności, która posługuje się językiem docelowym.  
 

Uczeń nie wykazuje się wystarczającym zrozumieniem kultury 
danego kraju i/lub społeczności, która posługuje się językiem 
docelowym, oraz nie potrafi na poziomie wystarczającym 
odnosić nabytej wiedzy kulturowej do kultury danego kraju i/lub 
społeczności, która posługuje się językiem docelowym. 
 

Kompetencje 
zakresie uczenia 
się języka obcego 

Uczeń nie jest w stanie na poziomie wystarczającym rozpoznać 
i zastosować podstawowych strategii uczenia się języków obcych 
oraz nie potrafi na poziomie wystarczającym stosować 
podstawowych umiejętności i narzędzi do nauki języka 
docelowego. 

Uczeń nie jest w stanie na poziomie wystarczającym wybierać 
i stosować skutecznych strategii uczenia się języków obcych oraz 
nie potrafi na poziomie wystarczającym stosować 
odpowiednich umiejętności i narzędzi do nauki języka 
docelowego. 
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literowa 

Kompetencje Cykl 2. Cykl 3. 
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Uczeń nie wykazuje się zrozumieniem znanych mu wyrazów i 
podstawowych wyrażeń o wysokiej frekwencji, odnoszących się 
do niego samego, jego rodziny i otoczenia, nawet jeśli są 
wypowiadane wolno i wyraźnie.  

Uczeń nie wykazuje się zrozumieniem głównego sensu 
wypowiedzi mówionych, dotyczących istotnych dla niego 
kwestii oraz tematów ogólnych, nawet jeśli są sformułowane w 
jasnym, standardowym języku. 
 

Odbiór tekstu 
 
 

Uczeń nie rozumie krótkich, prostych tekstów dotyczących 
tematów z życia codziennego.   

Uczeń nie rozumie prostych tekstów literackich i nieliterackich, 
dotyczących istotnych dla niego kwestii oraz tematów ogólnych.  

Uczestnictwo w 
rozmowie 
(mówienie i 
słuchanie) 
  

Uczeń nie potrafi porozumiewać się na podstawowym poziomie, 
nie formułuje prostych pytań, dotyczących najważniejszych 
potrzeb oraz bliskich mu tematów, i nie odpowiada na nie. 

Uczeń nie potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych 
sytuacjach komunikacyjnych oraz uczestniczyć na poziomie 
wystarczającym w rozmowie na bliskie mu tematy dotyczące 
spraw osobistych lub związane z życiem codziennym. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
 

Uczeń nie potrafi opisywać ustnie znanych mu osób i obiekty za 
pomocą prostych wyrażeń i zdań. 

Uczeń nie potrafi przedstawiać i opisywać ustnie doświadczeń 
oraz wydarzeń związanych ze znanymi sobie tematami, które 
dotyczą jego zainteresowań lub życia codziennego. 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 

Uczeń nie potrafi tworzyć krótkich, prostych wypowiedzi 
pisemnych na podstawowe, bliskie mu tematy oraz wypełniać 
prostych formularzy. 

Uczeń nie potrafi tworzyć krótkich, prostych i spójnych 
wypowiedzi pisemnych na tematy dotyczące życia codziennego 
oraz własnych zainteresowań. 

Świadomość 
kulturowa 

Uczeń nie wykazuje się zrozumieniem kultury danego kraju i/lub 
społeczności, która posługuje się językiem docelowym, oraz 
miejętnością porównywania elementów własnej kultury i kultury 
danego kraju i/lub społeczności, która posługuje się językiem 
docelowym.  
 

Uczeń nie wykazuje się zrozumieniem kultury danego kraju 
i/lub społeczności, która posługuje się językiem docelowym, 
oraz nie potrafi odnosić nabytej wiedzy kulturowej do kultury 
danego kraju i/lub społeczności, która posługuje się językiem 
docelowym. 
 

Kompetencje 
zakresie uczenia 
się języka obcego 

Uczeń nie jest w stanie rozpoznać i zastosować podstawowych 
strategii uczenia się języków obcych oraz nie potrafi stosować 
podstawowych umiejętności i narzędzi do nauki języka 
docelowego. 

Uczeń nie jest w stanie wybierać i stosować skutecznych 
strategii uczenia się języków obcych oraz nie potrafi stosować 
odpowiednich umiejętności i narzędzi do nauki języka 
docelowego. 
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6. Aneksy 

Aneks nr 1. Egzamin maturalny z języka IV 
 
W kwietniu 2015 r. Rada Inspektorów Szkół Europejskich zatwierdziła wprowadzenie do 
użytku nowej skali ocen w Szkołach Europejskich. Nowa skala weszła w życie w cyklu 3. 
we wrześniu 2019 r. W 2021 r. nowa skala została zastosowana po raz pierwszy na 
poziomie Matury Europejskiej. 
 
PISEMNY EGZAMIN MATURALNY 
 

1. Organizacja pisemnego egzaminu maturalnego i kompetencje sprawdzane 
podczas egzaminu  

 
Pisemny egzamin maturalny opiera się na treściach i umiejętnościach z klas 6 i 7, ale 
obejmuje także wiadomości i umiejętności nabyte we wcześniejszych klasach (por. rozdz. 
3.: Cele kształcenia dla III cyklu nauczania (klasy S6 – S7)). Do kompetencji sprawdzanych 
podczas pisemnego egzaminu maturalnego należą:  

• odbiór tekstu, 
• tworzenie wypowiedzi pisemnych. 

 
Umiejętności te oceniane są zgodnie z podejściem komunikacyjnym, opartym na 
kompetencjach, na których opiera się cały program nauczania. Oznacza to, że podstawą 
zadań egzaminacyjnych są teksty autentyczne, a zadania sprawdzają umiejętności odbioru 
współczesnej polszczyzny pisanej oraz używania języka polskiego w konkretnych 
sytuacjach komunikacyjnych (język w kontekście). 
 
Egzamin pisemny jest dwuczęściowy: w pierwszej części, za którą można uzyskać 60 
punktów, sprawdza się przede wszystkim umiejętność odbioru tekstu, w drugiej – za którą 
można uzyskać 40 punktów – umiejętność tworzenia wypowiedzi w określonej formie 
gatunkowej.  
 
Procedury przeprowadzenia egzaminu pisemnego określone są w stosownych 
dokumentach zatwierdzonych przez Radę Inspektorów i Radę Zarządzającą Szkół 
Europejskich.    
 

a) Umiejętność odbioru tekstu 
 
Uczeń kończący 3. Cykl nauczania powinien sprawnie czytać i rozumieć proste teksty 
literackie i nieliterackie, dotyczące istotnych dla niego kwestii oraz tematów ogólnych 
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(por. rozdz. 3.: Cele kształcenia dla III cyklu nauczania (klasy S6 – S7)). W ocenie 
umiejętności odbioru tekstu można wykorzystać zróżnicowane teksty nieliterackie i 
literackie, takie jak: artykuły z gazet i czasopism, broszury, przewodniki turystyczne, 
formularze, listy, materiały reklamowe, wiersze i piosenki, fragmenty powieści i 
opowiadań. Mogą one zawierać obrazki, komiksy i zdjęcia.  
Wszystkie teksty muszą być napisane prostym i komunikatywnym językiem, odpowiednim 
dla poziomu A2+. 
Rozumienie tekstu czytanego jest oceniane za pomocą pytań zamkniętych (wybór 
wielokrotny, prawda/fałsz, itp.). 
 

b) Umiejętność tworzenia wypowiedzi w określonej formie gatunkowej 
 
Pod koniec cyklu 3. uczniowie powinni opanować umiejętność tworzenia krótkich, 
prostych i spójnych wypowiedzi pisemnych na tematy dotyczące życia codziennego oraz 
własnych zainteresowań (por. rozdz. 3.: Cele kształcenia dla III cyklu nauczania (klasy S6 
– S7)). W ocenie umiejętności tworzenia wypowiedzi uczniowie wykonują dwa zadania o 
charakterze praktycznym, polegające na stworzeniu wypowiedzi w takiej formie, jak list 
nieoficjalny/nieformalny, notatka, wiadomość, e-mail, wpis na blogi, wpis do 
dziennika/pamiętnika, itp.). 
 
Ocena wypowiedzi pisemnej opiera się na następujących kryteriach (por. Kryteria oceny 
wypowiedzi pisemnej – L4 (poziom A2+)): 

- treść  
- organizacja/kompozycja tekstu  
- precyzja wypowiedzi i poprawność językowa 
- dobór środków językowych i komunikatywność wypowiedzi 

 
2. Model testu na pisemnym egzaminie maturalnym 

 
Czas trwania egzaminu: 3 godz. 
 
Część 
egzaminu 

Typ tekstu stanowiącego 
podstawę zadań 
egzaminacyjnych 

Liczba i cechy zadań 
egzaminacyjnych 

Część 1.: 
Odbiór tekstu 
(60 punktów) 
 

1 tekst nieliteracki o 
charakterze informacyjnym, 
popularnonaukowym lub 
publicystycznym, bądź jego 
fragment 
 

Łącznie 8-12 zadań zamkniętych 
(zadania wielokrotnego wyboru, 
prawda/fałsz, itp.) 
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1 tekst literacki, epicki lub 
liryczny, bądź jego fragment 
 
Łączna długość obu tekstów 
nie może przekroczyć 500 
słów (+/- 10%). 

Część 2.: 
Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
(40 punktów) 
 

 
Brak tekstu. 

Zdający wybiera 2 spośród 3 
podanych w tej części zadań. Zadanie 
polega na stworzeniu wypowiedzi 
pisemnej o charakterze praktycznym 
takiej, jak list nieoficjalny/ 
nieformalny, notatka, wiadomość, e-
mail, wpis na blogu, wpis w 
dzienniku/pamiętniku, itp.) 
 
Oczekiwana długość wypowiedzi 
łącznie dla obu zadań łącznie: około 
400 słów.   

 
USTNY EGZAMIN MATURALNY 
 

1. Organizacja ustnego egzaminu maturalnego i kompetencje sprawdzane 
podczas egzaminu  

 
Uczniowie zdający egzamin maturalny z języka L4 mogą zdecydować się na przystąpienie 
do egzaminu pisemnego lub ustnego. Egzamin ustny, jako alternatywny dla egzaminu 
pisemnego, powinien umożliwiać ocenę tych samych kompetencji. Wyjątek stanowi tu 
umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych, zamiast której ocenie podlega umiejętność 
uczestniczenia w rozmowie oraz tworzenia wypowiedzi ustnych, w tym prezentacji na 
podany temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki.  
 
Do kompetencji sprawdzanych podczas ustnego egzaminu maturalnego należą: 
- czytanie i rozumienie prostych tekstów literackich i nieliterackich, dotyczących istotnych 
dla niego kwestii oraz tematów ogólnych; 
- porozumiewanie się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych oraz 
uczestniczenie w rozmowie na bliskie uczniowi tematy dotyczące spraw osobistych lub 
związane z życiem codziennym; 
- ustne przedstawianie i opisywanie doświadczeń oraz wydarzeń związanych z bliskimi 
uczniowi tematami, które dotyczą jego zainteresowań lub życia codziennego.  
Kompetencje sprawdzane na egzaminie ustnym odpowiadają umiejętnościom, które uczeń 
powinien opanować pod koniec 3. cyklu nauczania (por. rozdz. 3.: Cele kształcenia dla III 
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cyklu nauczania (klasy S6 – S7)).  
 
Celem ustnej części egzaminu maturalnego jest sprawdzenie umiejętności tworzenia 
samodzielnej wypowiedzi ustnej na podstawie tekstu ikonicznego oraz tekstu literackiego 
lub nieliterackiego, który nie był omawiany podczas zajęć i nie zawiera objaśnień oraz 
przypisów, a także uczestniczenia w rozmowie z zespołem przedmiotowym.  
 
Egzamin ustny jest dwuczęściowy: w pierwszej części, za którą można uzyskać 40 
punktów, sprawdza się przede wszystkim umiejętność odbioru tekstu pisanego, w drugiej 
– za którą można uzyskać 60 punktów – umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnej na 
podstawie tekstu ikonicznego oraz uczestnictwo w związanej z tą wypowiedzią rozmowie.  
 
Umiejętności zdającego sprawdzane podczas egzaminu oceniane są pod względem 
merytorycznym (treść), pod względem efektywności komunikacji, w tym podejmowania 
interakcji w rozmowie, pod względem precyzji doboru i stosowności środków językowych 
oraz poprawności gramatycznej i leksykalnej, a także płynności wypowiedzi.  
 
Procedury przeprowadzenia egzaminu pisemnego określone są w stosownych 
dokumentach zatwierdzonych przez Radę Inspektorów i Radę Zarządzającą Szkół 
Europejskich.    

 
2. Struktura ustnego egzaminu maturalnego i model zadań egzaminacyjnych 

 
Zdający losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst literacki lub nieliteracki wraz z 
odnoszącym się do niego, stałym pytaniem: „Jaki jest główny sens/ główne przesłanie tego 
tekstu?” oraz tekst ikoniczny (zdjęcie lub ilustrację) odnoszący się do zagadnień 
omawianych podczas zajęć w klasie. 
Po wylosowaniu zadań zdający ma 20 minut na przygotowanie wypowiedzi. 
 

Część 1. Wypowiedź monologowa zdającego na temat podanego tekstu literackiego 
lub nieliterackiego 

Zdający przez około 8 minut wygłasza wypowiedź monologową stanowiącą odpowiedź na 
zadane pytanie. Po zakończeniu wypowiedzi egzaminatorzy mogą zadawać dodatkowe 
pytania dotyczące głównych idei tekstu oraz jego istotnych szczegółów. 
 
Część 2. Wypowiedź zdającego na temat tekstu ikonicznego oraz rozmowa zdającego 
z zespołem egzaminacyjnym 
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a) Zdający przez około 4 minuty – 5 minut wygłasza wypowiedź monologową 
(prezentację) na temat wylosowanego zdjęcia lub ilustracji oraz zagadnienia, którego 
dotyczy zdjęcie lub ilustracja. 

 
b) Zdający bierze udział w trwającej około 6 minut rozmowie z zespołem egzaminacyjnym, 
dotyczącej bliskich mu tematów: spraw osobistych lub życia codziennego.  
 
W egzaminie uczestniczą aktywnie obaj egzaminatorzy będący członkami zespołu 
egzaminacyjnego.  
 
Część 
egzaminu 

Typ tekstu stanowiącego 
podstawę zadań 

Cechy zadania egzaminacyjnego 

Część 1.: 
Odbiór 
tekstu 
(40 punktów) 
 

Tekst nieliteracki o charakterze 
informacyjnym, 
popularnonaukowym lub 
publicystycznym, bądź jego 
fragment 
LUB 
Tekst literacki, epicki lub 
liryczny, bądź jego fragment 
 
Długość tekstu: 300 słów (+/- 
10%). 
 
Tekst nie był omawiany podczas 
zajęć i nie zawiera objaśnień oraz 
przypisów. 
 

Tekstowi stanowiącemu podstawę 
zadania towarzyszy pytanie: „Jaki 
jest główny sens/przesłanie tego 
tekstu?”.  
Zrozumienie tekstu przez ucznia 
jest oceniane przez egzaminatorów, 
którzy mogą zadawać dodatkowe 
pytania dotyczące głównych idei 
tekstu oraz jego istotnych 
szczegółów. 
 

Część 2.: 
Umiejętność 
tworzenia 
wypowiedzi 
ustnych oraz 
uczestnictwo 
w rozmowie.  
(60 punktów) 
 

Zdjęcie lub ilustracja odnoszące 
się do zagadnień omawianych w 
klasie.  

Umiejętności ustne ucznia są 
oceniane na podstawie krótkiej 
prezentacji ustnej z wykorzystaniem 
obrazu (zdjęcia lub ilustracji) jako  
bodźca do wypowiedzi.  
ORAZ 
b) uczestnictwa ucznia w prostej 
rozmowie na znane mu tematy 
dotyczące spraw osobistych lub 
związane z życiem codziennym 
(mówienie i słuchanie). 

 



Aneks nr 2. Ogólna matryca dla maturalnego egzaminu pisemnego L4 

Część 2.:  
Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 

Tworzenie wypowiedzi pisemnych  
 
Zgodność z poleceniem,  
organizacja wypowiedzi, 
sposób konstruowania wywodu i 
prezentacji własnych myśli 
 

30%  Tworzenie krótkich, prostych i spójnych wypowiedzi 
pisemnych na tematy dotyczące życia codziennego oraz 
indywidualnych zainteresowań 

Kryterium: treść 12 

 Tworzenie wypowiedzi pisemnych 
 
Spójność globalna (kompozycja) 
wypowiedzi, podkreślona segmentacją 
tekstu, oraz spójność lokalna wypowiedzi,  
stosowność stylu 
 

30% Kryterium: 
organizacja/kompozy
cja tekstu 
 

12 

 Kompetencje językowe 
 
Precyzja wypowiedzi i poprawność 
językowa (gramatyczna i leksykalna) 
 

30% Kryterium: precyzja 
wypowiedzi i 
poprawność 
językowa 
 

12 

 Tworzenie wypowiedzi pisemnych i 
kompetencje językowe 

  10% Kryterium: dobór 
środków językowych i 

4 

Ogólna matryca dla maturalnego egzaminu pisemnego L4 
Część egzaminu Kompetencje Waga  

w %** 
Cele kształcenia  Ocena Waga 

w 
punkt
ach 

Część 1:  
Odbiór tekstu 

Rozumienie pisanego tekstu   100% Czytanie i rozumienie prostych tekstów literackich i 
nieliterackich, dotyczących istotnych dla ucznia kwestii 
oraz tematów ogólnych 

Schemat oceniania 
dla poszczególnych 
zadań 

60 

Część 1. łącznie  100%   60 
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Dobór (zakres) środków językowych i 
komunikatywność wypowiedzi 

komunikatywność 
wypowiedzi 
 

Część 2. łącznie  100%   40 
Całość łącznie     100 

 
 



Aneks nr 3. Szczegółowa matryca dla maturalnego egzaminu pisemnego z języka polskiego jako L4  

Część 2.:  
Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 

Tworzenie wypowiedzi pisemnych  
 
Zgodność z poleceniem,  
organizacja wypowiedzi, 
sposób konstruowania wywodu i 
prezentacji własnych myśli 
 

30%  Tworzenie krótkich, prostych i spójnych 
wypowiedzi pisemnych na tematy dotyczące 
życia codziennego oraz indywidualnych 
zainteresowań 

A; B; C; Kryterium: treść 12 

 Tworzenie wypowiedzi pisemnych 
 
Spójność globalna (kompozycja) 
wypowiedzi, podkreślona segmentacją 
tekstu, oraz spójność lokalna 
wypowiedzi,  
stosowność stylu 
 

30% Kryterium: 
organizacja/kompozy
cja tekstu 
 

12 

 Kompetencje językowe 
 
Precyzja wypowiedzi i poprawność 
językowa (gramatyczna i leksykalna) 
 

30% Kryterium: precyzja 
wypowiedzi i 
poprawność 
językowa 
 

12 

Szczegółowa matryca dla maturalnego egzaminu pisemnego  
z języka polskiego jako L4 

Część egzaminu Kompetencje Waga  
w %** 

Cele kształcenia  Zadanie Ocena Waga 
w 

punkt
ach 

Część 1:  
Odbiór tekstu 

Rozumienie pisanego tekstu   100% Czytanie i rozumienie prostych tekstów 
literackich i nieliterackich, dotyczących 
istotnych dla ucznia kwestii oraz tematów 
ogólnych 

A: 1 – 6 
B: 1 – 6   

Schemat oceniania 
dla poszczególnych 
zadań 

60 

Część 1. łącznie  100%    60 
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 Tworzenie wypowiedzi pisemnych i 
kompetencje językowe 
 
Dobór (zakres) środków językowych i 
komunikatywność wypowiedzi 

  10% Kryterium: dobór 
środków językowych i 
komunikatywność 
wypowiedzi 
 

4 

Część 2. łącznie  100%    40 
Całość łącznie      100 
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Aneks nr 4. Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego jako L4 – 
przykładowy arkusz egzaminacyjny 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                               DATA:   
 
 
 
 
CZAS EGZAMINU: 3 godziny (180 minut) 
 
 
 
 
 
MATERIAŁY POMOCNICZE: Nie przewidziano. 
 
 
 
 
UWAGI SZCZEGÓŁOWE:   
Egzamin składa się z dwóch części: 

• Odbiór tekstu 
• Tworzenie wypowiedzi pisemnych 

Należy rozwiązać część A oraz część B. 
 
Rozwiązania zadań zapisz długopisem lub piórem z czarnym lub granatowym 
tuszem bądź atramentem. 
 

 

WAŻNE: 
Rozwiązania zadań w części 1. zapisz na żółtej karcie odpowiedzi.  
Rozwiązania zadań w części 2. zapisz na dostarczonym arkuszu.  
 

 
 

JĘZYK POLSKI – JĘZYK IV 
PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY 
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Część 1. – Odbiór tekstu – 60 punktów 

 
Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone na ŻÓŁTEJ karcie 
odpowiedzi.  
 

Zadanie A – 30 punktów 
 

Nie tylko Puszcza Białowieska! Na wakacyjnych odkrywców czekają też 
inne wspaniałe lasy i tereny przyrodnicze 

1. Puszcza Białowieska, Biebrza, Puszcza Kampinoska, Tatry, Bieszczady - te miejsca 
znają wszyscy. Ale są też inne, mniej popularne. Na wakacjach warto się w takie miejsca 
wybrać. Poniżej - całkowicie subiektywny - wybór propozycji. 

 

2. Turnicki Park Narodowy 
Dlaczego warto tam pojechać? Bo to piękne góry z malowniczymi ścieżkami, dolinami 
strumieni i starymi drzewami. Część lasów zachowała charakter naturalny. Są tu wilki, rysie 
i niedźwiedzie. Występują także niezwykle rzadkie i cenne gatunki owadów. Dla części 
turystów może mieć znaczenie, że to nie jest teren bardzo wymagający kondycyjnie. To 
góry, ale nie tak wysokie, jak najwyższe w Polsce Tatry. Podejścia są łagodniejsze, dobre 
dla mniej wprawionych osób. Turnicki Park Narodowy to świetna alternatywa dla takich gór, 
jak pobliskie Bieszczady, które z roku na rok stają się coraz bardziej zatłoczone. 
 

3. Najmniej znana z najcenniejszych puszcz 

 Kolejny las, który warto odwiedzić, znajduje się na przeciwległym końcu Polski - na 
Pomorzu Zachodnim. To Puszcza Bukowa - królestwo majestatycznych buków. 
Szczególnie okazałe są rosną w rezerwacie Trawiasta Buczyna. Można tam też zobaczyć, 
jak wygląda prawdziwy las, w którym drzewa nie rosną po posadzeniu ich od linijki. I nie 
usuwa się ich, jeśli się przewrócą,  

4. Rzeka na granicy Polski i Niemiec 
Skoro jesteśmy w Puszczy Bukowej, to już niedaleko do Doliny Dolnej Odry. Odra płynie w 
tym miejscu wzdłuż granicy dwóch krajów. Dlaczego warto tu przyjechać? Po pierwsze - 

ale pozwala, by umierając, stworzyły 
warunki rozwoju dla fantastycznie 
wyglądających grzybów czy 
tajemniczych owadów. W Puszczy 
Bukowej szczególnie lubię głazy zwane 
eratykami. Lokalna legenda głosi, że to 
pozostałość po... toczonych przed 
wiekami walkach olbrzymów. Ale bajki 
na bok: to, podobnie jak tutejsze 
wzgórza, pozostałości po ostatnim 
zlodowaceniu. Dotąd takich głazów 
naliczono tu 880.  

 

Buki w rezerwacie przyrody w Puszczy Bukowej, fot. 
Klub Kniejołaza 
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dla ptaków. To królestwo tych zwierząt, również rzadkich - można tu zaobserwować 
kilkanaście gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi – rejestru zagrożonych gatunków 
zwierząt. Dolina Dolnej Odry to też doskonałe miejsce dla miłośników wodnej rekreacji. 
Liczne kanały są idealne do eksplorowania kajakiem, a rozległe jezioro Dąbie stwarza 
doskonałe warunki do żeglowania.  
5. Podałem zaledwie trzy przykłady wspaniałych, cennych przyrodniczo miejsc. Szukajcie 

też na własną rękę! Polska ma wiele atrakcji przyrodniczych, które wciąż czekają na 
odkrycie przez turystów. Warto je poznać, zobaczyć i się zachwycić! 

(385 słów) 
 

Na podstawie: R. Jurszo, Gazeta Wyborcza, 4 sierpnia 2022. 
https://wyborcza.pl/7,177851,28753166,nie-tylko-puszcza-bialowieska-na-wakacyjnych-odkrywcow-

czekaja.html [dostęp: 20.08.2022]. 
 

 
 

Zadanie B – 30 punktów 
 

Orzeł 

Pewien człowiek znalazł jajko orła. Zabrał je i włożył do kurzego gniazda  
w zagrodzie. Orzełek wylągł się ze stadem kurcząt i wyrósł wraz z nimi. Przez całe życie myślał, 
że jest podwórkowym kogutem. Grzebał w ziemi, szukając dżdżownic  
i robaków, piał i gdakał. Potrafił nawet trzepotać skrzydłami i przefrunąć kilka metrów. No bo 
przecież czy nie tak właśnie fruwają koguty?  

Minęły lata i orzeł się zestarzał. Pewnego dnia zauważył, że wysoko na czystym niebie 
majestatycznie szybuje wspaniały ptak, ledwo poruszając potężnymi skrzydłami.  Stary orzeł 
patrzył w górę oszołomiony.  

– Co to jest? – zapytał stojącą obok kurę. 
– To jest orzeł, król ptaków – odrzekła kura. – Ale nie myśl o tym. My jesteśmy inni niż 

on.  
Tak więc orzeł więcej o tym nie myślał. I umarł w zagrodzie, wierząc do końca, że jest 

kogutem. 
 

(130 słów) 
 

Na podstawie: A. de Mello, Przebudzenie, Warszawa 2007. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Część 2. egzaminu na kolejnej stronie.

https://wyborcza.pl/7,177851,28753166,nie-tylko-puszcza-bialowieska-na-wakacyjnych-odkrywcow-czekaja.html
https://wyborcza.pl/7,177851,28753166,nie-tylko-puszcza-bialowieska-na-wakacyjnych-odkrywcow-czekaja.html
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Część 2. – Tworzenie tekstu – 40 punktów 
 

Wybierz dwa spośród poniższych trzech zadań.  
 
Wskaż wyraźnie, które zadania wykonujesz. 
 
Zapisz swoją odpowiedzi na dostarczonych kartkach z liniaturą.  
 
Każda z Twoich wypowiedzi powinna liczyć około 200 słów. Zanotuj liczbę użytych słów 
bezpośrednio po wykonanym zadaniu. 
 
 

Zadanie A  
 

 

 
Nazywasz się Anna Kowalska/Jakub Kowalski. Wraz z rodziną planujesz podróż do 
Krakowa. Zauważyłaś/zauważyłeś w sieci powyższe ogłoszenie i chcesz dokonać rezerwacji. 
Napisz e-mail do Doroty, w którym:  
- przedstawisz się i wyjaśnisz, dlaczego zamierzasz odwiedzić Kraków, 
- poinformujesz, jak długo będzie trwał wasz pobyt,  
- zapytasz o zasady oraz godziny przyjazdu i wyjazdu, 
- poprosisz o informacje na temat atrakcji w okolicy. 
 
 

 

Niezwykły apartament w Krakowie! 
 

DO WYNAJĘCIA: duży, jasny, dobrze wyposażony apartament w centrum Starego 
Miasta. Kuchnia, salon, 3 sypialnie, 2 łazienki i taras na dachu. Tuż przy Rynku 
Głównym, 15 minut spacerem do zabytkowej dzielnicy Kazimierz. W pobliżu 
wszystkie udogodnienia, muzea, galerie, kawiarnie i restauracje. Zatrzymaj się u 
nas i ciesz się Krakowem! 
Kontakt mailowy i telefoniczny: Dorota  
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Zadanie B 
 
Zostałaś/zostałeś poproszony o przygotowanie wpisu na blog na temat ostatniej akcji 
charytatywnej w Twojej szkole. W swoim wpisie: 
- przedstaw, jaki był cel akcji, 
- wyjaśnij, jak zorganizowano tę akcję, 
- oceń, czy wydarzenie było udane, 
- sformułuj kilka rad dla uczniów, którzy w przyszłości będą organizować podobną akcję.  

 
 

Zadanie C 
 

Ostatnio wygrałeś/wygrałaś organizowany przez Szkoły Europejskie konkurs poetycki. 
Przygotuj wpis w pamiętniku, w którym: 
- wyjaśnisz, na czym polegał konkurs, 
- poinformujesz, jaki utwór napisałeś/napisałaś, 
- opiszesz uzyskaną nagrodę,  
- opowiesz, jak się czujesz z powodu wygranej. 
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Część 1. – Odbiór tekstu – 60 punktów 
 

Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj poniższe zadania. 
 
 

Zadanie A – 30 punktów 
 

Nie tylko Puszcza Białowieska! Na wakacyjnych odkrywców czekają też inne wspaniałe 
lasy i tereny przyrodnicze 

 
1. Uzupełnij poniższe streszczenie tekstu, wybierając odpowiednie słowa lub 

wyrażenia z podanych niżej par: 
 
Celem tekstu jest zaproszenie turystów do odwiedzania a) ……………………, cennych dla 
przyrody miejsc w Polsce. Autor b) ……………………… wyprawę do Turnickiego Parku 
Narodowego – c) …………………….  góry, które są d)…………………….  niż Tatry i e) 
………………….. zatłoczone niż sąsiednie Bieszczady. W Puszczy Bukowej warto podziwiać 
f) ………………….. las, a nad Odrą obserwować g)…………………  ptaki. 
 

a) znanych / nieznanych 
b) poleca / odradza 
c) w / na 
d) wyższe / niższe 
e) bardziej / mniej 
f) uregulowany przez człowieka / naturalny 
g) chronione / pospolite 

 
7 punktów 

JĘZYK POLSKI – JĘZYK IV 
PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY 

Karta odpowiedzi 
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2. Czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe? Wstaw X w odpowiednie 
miejsca tabeli. 

 
 Prawda Fałsz 

Według autora Puszcza Białowieska i Tatry to miejsce 
popularne wśród turystów. 

  

Aby wędrować po Turnickim Parku Narodowym, trzeba mieć 
doskonałą kondycję.  

  

Puszcza Bukowa leży niedaleko Turnickiego Parku 
Narodowego. 

  

Wielkie głazy w Puszczy Bukowej zostały przyniesione przez 
lodowiec. 

  

Dolina Dolnej Odry jest odpowiednim miejsce do odpoczynku w 
górach.  

  

 
5 punktów 

 
3. Z drugiego akapitu przepisz 3 zdania, które potwierdzają, że Turnicki Park 

Narodowy to miejsce cenne przyrodniczo.  
 
a) ……………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………………… 

 
3 punkty 

 
4. Znajdź w tekście słowo, które najlepiej pasuje do danej definicji, i zapisz je we 

właściwym miejscu.  
 
a) duży, gęsty las niezmieniony przez człowieka (akapit 1.) - ……………………….. 
b) piękny, zachwycający estetycznie (akapit 2.) - ……………………….. 
c) jedna w dwóch możliwości (akapit 2.) - ……………………….. 
d) obszar objęty ochroną przyrodniczą (akapit 3.) - ……………………….. 
e) duży kamień (akapit 3.) - ……………………….. 
f) opowieść dotycząca wydarzeń z przeszłości (akapit 3.) - ……………………….. 
g) rodzaj, odmiana czegoś (akapit 4.) - ……………………….. 
h) osoba, która bardzo się czymś interesuje i lubi to (akapit 4.) - ……………………….. 
i) inaczej: jedynie (akapit 5.) - ……………………….. 

 
9 punktów 

 
5. Wskaż poprawną odpowiedź. 

Wyrażenie „na własną rękę” użyte w akapicie 5 można zastąpić słowem 
a) sobie. 
b) siebie.  
c) sami. 
d) samego. 

 
1 punkt 
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6. Na podstawie tekstu wpisz w odpowiednie miejsca właściwe nazwy 

geograficzne.  
 

a) Najwyższe góry w Polsce:  ……………. 
b) Góry, niedaleko których znajduje się Turnicki Park Narodowy: ……………………. 
c) Puszcza, którą warto odwiedzić na Pomorzu Zachodnim: ……………………….. 
d) Rezerwat, w którym rosną wyjątkowo piękne buki: ……………………. 
e) Rzeka na pograniczu dwóch krajów:  ………………………………. 

 
5 punktów 

 
 
 
 

Zadanie B – 30 punktów 
 

Orzeł 

 
 

1. Uzupełnij poniższe streszczenie tekstu, wybierając odpowiednie słowa z 
poniższej ramki. 
 

głęboko   Nie próbował   niebie   robaki   wysoko    kury   Nie wiedział   Orzeł    kurą   niebo   kurami 
 

 
___________ , który wykluł się między ___________, myślał, że sam również jest 
___________. Zachowywał się tak jak ___________, grzebał ___________w ziemi, aby 
znaleźć ___________  . ___  ___________  latać. Kiedy po wielu latach zobaczył orła 
unoszącego się ___________ na ___________, podziwiał go. ___ ___________, że sam 
również mógłby wzlecieć pod ___________.  
 

11 punktów 
 

2. Wskaż poprawną odpowiedź. 

Na wyobrażenia bohatera o sobie samym wpłynęło to, 
a) jak wyglądał. 
b) o czym marzył.  
c) kim był naprawdę. 
d) gdzie się wychował. 

1 punkt 
 

3. Znajdź w tekście cytat, który potwierdza każde z poniższych stwierdzeń, i zapisz 
go w odpowiednim miejscu.  

 

a) Orzeł wychowany w kurniku nigdy nie próbował wzlecieć wysoko, bo nie robiły tego 
inne kury.  
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…………………………………………………………………………………………………… 
 
b) Widok szybującego orła wywołał u bohatera podziw. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
c) Kury uważały, że orzeł szybujący na niebie jest lepszy od nich.  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
d) Orzeł wychowany w kurniku nie tracił czasu na marzenia, które wydawały mu się 

nierealne.  
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
4 punkty 

 
4. Znajdź w tekście słowo, które najlepiej pasuje do danej definicji, i zapisz je we 

właściwym miejscu.  
 

a) ogrodzone miejsce dla zwierząt (wers 2) - ……………………….. 
b) rozgarniać (wers 3) - ……………………….. 
c) poruszać czymś szybko (wers 4) - ……………………….. 
d) bezchmurne (wers 6) - ……………………….. 
e) latać z rozpostartymi skrzydłami bez poruszania nimi (wers 7) - …………………… 
f) być przekonanym (wers 11) - ……………………….. 

 
6 punktów 

 
 

5. Uzupełnij tabelę. 
 

Wyraz z 
tekstu 

Wyraz o podobnym 
znaczeniu 

Wyraz o przeciwnym 
znaczeniu 
 

majestatycznie   
oszołomiony   
 

4 punkty 
 

6. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi w części a) i w części b). 
 

a) Autor tej historii chce nam dać do zrozumienia, że  
o nie wolno nikomu ufać. 
o warto mieć wielu przyjaciół. 
o trzeba wierzyć w swoje możliwości. 
o trudniej żyć na wolności niż w niewoli. 
o zbyt łatwo upodobniamy się do ludzi, wśród których żyjemy. 
o nigdy nie jest zbyt późno na zmiany. 
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b) Celem tej historii jest przede wszystkim 
 

o rozbawienie czytelnika. 
o przedstawienie czytelnikowi historii, która wydarzyła się naprawdę.  
o opis życia zwierząt w gospodarstwie. 
o przekonanie czytelnika do postawy uważanej przez autora za słuszną.  
o przekazanie czytelnikowi informacji na temat różnych gatunków ptaków. 

 
4 punkty 

 
Aneks nr 5. Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego jako L4 – 
rozwiązania zadań oraz kryteria oceniania 
 
 
 
 
 
 
 

Część 1. – Odbiór tekstu – 60 punktów 
 

 
Zadanie A – 30 punktów 

 

Nie tylko Puszcza Białowieska! Na wakacyjnych odkrywców czekają też inne wspaniałe 
lasy i tereny przyrodnicze 

 
1. Uzupełnij poniższe streszczenie tekstu, wybierając odpowiednie słowa lub 

wyrażenia z podanych niżej par: 
 
Celem tekstu jest zaproszenie turystów do odwiedzania a) nieznanych, cennych dla przyrody 
miejsc w Polsce. Autor b) poleca wyprawę do Turnickiego Parku Narodowego  
– c) w góry, które są d) niższe niż Tatry i e) mniej zatłoczone niż sąsiednie Bieszczady. W 
Puszczy Bukowej warto podziwiać f) naturalny las, a nad Odrą obserwować chronione ptaki. 
 

h) znanych / nieznanych 
i) poleca / odradza 
j) w / na 
k) wyższe / niższe 
l) bardziej / mniej 
m) uregulowany przez człowieka - naturalny 
n) chronione / pospolite 

 
Po 1 punkcie za każdą poprawnie wypełnioną lukę. Łącznie 7 punktów. 

 
2. Czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe? Wstaw X w odpowiednie 

miejsca tabeli. 
 

JĘZYK POLSKI – JĘZYK IV 
Rozwiązania zadań i kryteria oceniania 
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 Prawda Fałsz 
Według autora Puszcza Białowieska i Tatry to miejsce 
popularne wśród turystów. 

X  

Aby wędrować po Turnickim Parku Narodowym trzeba mieć 
doskonałą kondycję.  

 X 

Puszcza Bukowa leży niedaleko Turnickiego Parku 
Narodowego. 

 X 

Wielkie głazy w Puszczy Bukowej zostały przyniesione przez 
lodowiec. 

X  

Dolina Dolnej Odry jest odpowiednim miejsce do odpoczynku w 
górach.  

 X 

 
Po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź. Łącznie 5 punktów. 

 
 

3. Z drugiego akapitu przepisz 3 zdania, które potwierdzają, że Turnicki Park 
Narodowy to miejsce cenne przyrodniczo.  
 
a) Część lasów zachowała tu charakter naturalny. 
b) Są tu wilki, rysie i niedźwiedzie. 
c) Występują także niezwykle rzadkie i cenne gatunki owadów. 

 
   Po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź. Łącznie 3 punkty. 

 
 

4. Znajdź w tekście słowo, które najlepiej pasuje do danej definicji, i zapisz je we 
właściwym miejscu.  

 
a) duży, gęsty las niezmieniony przez człowieka (akapit 1.) - puszcza 
b) piękny, zachwycający estetycznie (akapit 2.) – malowniczy  
c) jedna w dwóch możliwości (akapit 2.) - alternatywa 
d) obszar objęty ochroną przyrodniczą (akapit 3.) - rezerwat 
e) kamień (akapit 3.) - głaz 
f) opowieść dotycząca wydarzeń z przeszłości (akapit 3.) - legenda 
g) rodzaj, odmiana czegoś (akapit 4.) - gatunek 
h) osoba, która bardzo się czymś interesuje i lubi to (akapit 4.) – miłośnik 
i) inaczej: jedynie (akapit 5.) - zaledwie 

 
[Uczeń może wpisać wyrazy z formie gramatycznej, w jakiej pojawiły się w tekście] 

Po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź. Łącznie 9 punktów. 
 
 

5. Wskaż poprawną odpowiedź. 

Wyrażenie „na własną rękę” użyte w akapicie 5 można zastąpić słowem 
e) sobie. 
f) siebie.  
g) sami. 
h) samego. 

1 punkt za poprawną odpowiedź. 
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6. Na podstawie tekstu wpisz w odpowiednie miejsca właściwe nazwy 
geograficzne.  

 
a) Najwyższe góry w Polsce: Tatry 
b) Góry, niedaleko których znajduje się Turnicki Park Narodowy: Bieszczady 
c) Puszcza, którą warto odwiedzić na Pomorzu Zachodnim: Puszcza Bukowa 
d) Rezerwat, w którym rosną wyjątkowo piękne buki: Trawiasta Buczyna 
e) Rzeka na pograniczu dwóch krajów: Odra 

 
Po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź. Łącznie 5 punktów. 

 
 

Zadanie B – 30 punktów 
 

Orzeł 

 
 

1. Uzupełnij poniższe streszczenie tekstu, wybierając odpowiednie słowa z 
poniższej ramki. 
 

głęboko   Nie próbował   niebie   robaki   wysoko    kury   Nie wiedział   Orzeł    kurą   niebo   kurami 
 

 
Orzeł, który wykluł się między kurami, myślał, że sam również jest kurą. Zachowywał się tak 
jak kury, grzebał głęboko w ziemi, aby znaleźć robaki. Nie próbował latać. Kiedy po wielu 
latach zobaczył orła unoszącego się wysoko na niebie, podziwiał go. Nie wiedział, że sam 
również mógłby wzlecieć pod niebo.  
 

Po 1 punkcie za każdą poprawnie wypełnioną lukę. Łącznie 11 punktów. 
 

 
2. Wskaż poprawną odpowiedź. 

Na wyobrażenia bohatera o sobie samym wpłynęło to, 
a) jak wyglądał. 
b) o czym marzył.  
c) kim był naprawdę. 
d) gdzie się wychował. 

 
1 punkt za poprawną odpowiedź. 

 
 

3. Znajdź w tekście cytat, który potwierdza każde z poniższych stwierdzeń, i zapisz 
go w odpowiednim miejscu.  

 

a) Orzeł wychowany w kurniku nigdy nie próbował wzlecieć wysoko, bo nie robiły tego 
inne kury.  

            No bo przecież czy nie tak właśnie fruwają koguty?  
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a) Widok szybującego orła wywołał u bohatera podziw. 

Stary orzeł patrzył w górę oszołomiony.  

 
e) Kury uważały, że orzeł szybujący na niebie jest lepszy od nich.  
– To jest orzeł, król ptaków – odrzekła kura. 
 

b) Orzeł wychowany w kurniku nie tracił czasu na marzenia, które wydawały mu się 
nierealne.  

            Tak więc orzeł więcej o tym nie myślał. 
 
 

Po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź. Łącznie 4 punkty. 
 
 

4. Znajdź w tekście słowo, które najlepiej pasuje do danej definicji, i zapisz je we 
właściwym miejscu.  

 
a) ogrodzone miejsce dla zwierząt (wers 2) - zagroda 
b) rozgarniać coś (wers 3) - grzebać 
c) poruszać czymś szybko (wers 4) – trzepotać 
d) bezchmurne (wers 6) - czyste 
e) latać z rozpostartymi skrzydłami bez poruszania nimi (wers 7) - szybować 
f) być przekonanym (wers 11) - wierzyć 

 
[Uczeń może wpisać wyrazy z formie gramatycznej, w jakiej pojawiły się w tekście] 

Po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź. Łącznie 6 punktów. 
 

 
5. Uzupełnij tabelę. 

 
Wyraz z 
tekstu 

Wyraz o podobnym 
znaczeniu 

Wyraz o przeciwnym 
znaczeniu 
 

majestatycznie dostojnie, wspaniale, 
imponująco, etc.  

niepoważnie, śmiesznie, 
etc. 

oszołomiony osłupiały, zaszokowany, 
etc. 

spokojny, przytomny, etc.  

 
           [W każdej rubryce wystarczy podanie jednego synonimu lub antonimu, 

dopuszczalne są również dwu-, trzywyrazowe wyrażenia, w tym frazeologizmy]. 
Po 1 punkcie za każdą wypełnioną część tabeli. Łącznie 4 punkty. 

 
 

6. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi w części a) i w części b). 
 

c) Autor tej historii chce nam dać do zrozumienia, że  
o nie wolno nikomu ufać. 
o warto mieć wielu przyjaciół. 
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o trzeba wierzyć w swoje możliwości. 
o trudniej żyć na wolności niż w niewoli. 
o zbyt łatwo upodobniamy się do ludzi, wśród których żyjemy. 
o nigdy nie jest zbyt późno na zmiany. 
 

a) Celem tej historii jest przede wszystkim 
 

o rozbawienie czytelnika. 
o przedstawienie czytelnikowi historii, która wydarzyła się naprawdę.  
o opis życia zwierząt w gospodarstwie. 
o przekonanie czytelnika do postawy uważanej przez autora za słuszną.  
o przekazanie czytelnikowi informacji na temat różnych gatunków ptaków. 

 
 

Po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź. Łącznie 4 punkty. 
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Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej – L4 (poziom A2+) 
Kryterium oceny 11-12 9-10 8 7 6 4-5 0-3 

Treść  

Zgodność z poleceniem,  
 
Organizacja wypowiedzi, 
sposób konstruowania 
wywodu i prezentacji 
własnych myśli 

 

Zadanie 
wykonane w 
pełni zgodnie z 
poleceniem.  

Organizacja 
wypowiedzi, 
sposób 
konstruowania 
wywodu i 
prezentacji 
własnych myśli 
na poziomie 
doskonałym. 

 

Zgodność z 
poleceniem 
bardzo dobra. 

Organizacja 
wypowiedzi, 
sposób 
konstruowania 
wywodu i 
prezentacji 
własnych myśli 
na poziomie 
bardzo dobrym. 

Zgodność z 
poleceniem 
dobra. 

Organizacja 
wypowiedzi, 
sposób 
konstruowania 
wywodu i 
prezentacji 
własnych myśli 
na poziomie 
dobrym. 

Zgodność z 
poleceniem 
dostateczna. 

Organizacja 
wypowiedzi, 
sposób 
konstruowania 
wywodu i 
prezentacji 
własnych myśli 
na poziomie 
dostatecznym. 

Zgodność z 
poleceniem 
dopuszczająca. 

Organizacja 
wypowiedzi, 
sposób 
konstruowania 
wywodu i 
prezentacji 
własnych myśli 
na poziomie 
dopuszczającym. 

Zgodność z 
poleceniem 
niewystarczająca. 

Organizacja 
wypowiedzi, 
sposób 
konstruowania 
wywodu i 
prezentacji 
własnych myśli na 
poziomie 
niewystarczającym 
. 

Wymagania 
określone w 
poleceniu nie 
zostały spełnione.  

Brak organizacji 
wypowiedzi i/lub 
brak porządku w 
sposobie 
konstruowania 
wywodu i/lub 
prezentacji 
własnych myśli. 

Organizacja/kompozycja 
tekstu  

Spójność globalna 
(kompozycja) wypowiedzi, 
podkreślona segmentacją 
tekstu, oraz spójność 
lokalna wypowiedzi,  
stosowność stylu 
 

Wypowiedź w 
pełni 
zorganizowana, 
wykazująca 
pełną spójność 
wypowiedzi, 
podkreśloną 
segmentacją 
tekstu, oraz 
pełną spójność 
lokalną i 
stosowność stylu.  

 

Wypowiedź 
bardzo dobrze 
zorganizowana, 
wykazująca 
bardzo dobrą 
spójność 
wypowiedzi, 
podkreśloną 
segmentacją 
tekstu, oraz 
bardzo dobrą 
spójność lokalną 
i stosowność 
stylu.  

 

Wypowiedź 
dobrze 
zorganizowana, 
wykazująca 
dobrą spójność 
wypowiedzi, 
podkreśloną 
segmentacją 
tekstu, oraz 
dobrą spójność 
lokalną i 
stosowność 
stylu.  

 

Wypowiedź 
dostatecznie 
zorganizowana, 
wykazująca 
dostateczną 
spójność 
wypowiedzi, oraz 
dostateczną 
spójność lokalną 
i stosowność 
stylu.  

 

Wypowiedź  
zorganizowana 
na poziomie 
dopuszczającym, 
wykazująca 
dopuszczającą 
spójność 
wypowiedzi, oraz 
dopuszczającą 
spójność lokalną i 
stosowność stylu.  

 

Wypowiedź  
zorganizowana na 
poziomie 
niewystarczającym, 
wykazująca 
niewystarczającą 
spójność 
wypowiedzi, oraz 
niewystarczającą 
spójność lokalną i 
stosowność stylu.  

 

Brak organizacji 
wypowiedzi i/lub 
spójności lokalnej, 
i/lub stosowności 
stylu.  

Precyzja wypowiedzi i 
poprawność językowa 

Precyzja wypowiedzi i 
poprawność językowa 
(gramatyczna i 
leksykalna) 

Pełna precyzja 
wypowiedzi i 
poprawność 
językowa. 

 

Bardzo dobra 
precyzja 
wypowiedzi i 
poprawność 
językowa. 

Dobra precyzja 
wypowiedzi i 
poprawność 
językowa. 

 

Dostateczna 
precyzja 
wypowiedzi i 
poprawność 
językowa. 

Dopuszczająca 
precyzja 
wypowiedzi i 
poprawność 
językowa. 

Niewystarczająca 
precyzja 
wypowiedzi i 
poprawność 
językowa. 

Brak precyzji 
wypowiedzi i/lub 
bardzo liczne 
rażące błędy 
językowe.  
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 4 3 2 1                          0 

Dobór środków 
językowych i 
komunikatywność 
wypowiedzi 

Dobór (zakres) środków 
językowych i 
komunikatywność 
wypowiedzi 

Doskonały lub bardzo dobry dobór 
środków językowych i 
komunikatywność wypowiedzi.  
 

Dobry lub dostateczny dobór środków 
językowych i komunikatywność 
wypowiedzi.  
 

Dobór środków 
językowych i 
komunikatywność 
wypowiedzi na 
poziomie 
dopuszczającym.  
 

Niewystarczający 
dobór środków 
językowych i 
niewystarczająca 
komunikatywność 
wypowiedzi.  
 

Brak dowodów na 
celowy dobór 
środków 
językowych. 
Wypowiedź 
niekomunikatywna.  
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