
Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŜytnego od 2012 
Uszczegółowienia dotyczące oceniania wypowiedzi 

 
Oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŜytnego dokonują członkowie 
przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego, przyznając punkty zgodnie z kryteriami oceniania 
egzaminu ustnego. KaŜda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach: 
 

sprawność komunikacyjna 0–6 pkt oceniana w kaŜdym zadaniu osobno 
(ogółem maksymalnie 18 punktów) 

zakres struktur leksykalno-
gramatycznych 

0–4 pkt 

poprawność struktur leksykalno-
gramatycznych 

0–4 pkt 

wymowa 0–2 pkt 
płynność wypowiedzi 0–2 pkt 

 

oceniane w całej wypowiedzi 
(ogółem maksymalnie 12 punktów) 

 
Kryteria oceniania wypowiedzi ustnej 
 

Sprawność komunikacyjna 

W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się pod uwagę stopień realizacji przez zdającego 
czterech elementów kluczowych wskazanych dla kaŜdego zadania: 
• w zadaniu 1.: omówienie czterech elementów podanych w poleceniu (‘chmurek’) 
• w zadaniu 2.: opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania 
• w zadaniu 3.: uzasadnienie wyboru elementu najlepiej spełniającego warunki wskazane  

w poleceniu, wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych elementów oraz odpowiedzi 
na dwa pytania. 

Zdający powinien odnieść się do wszystkich wskazanych elementów zadania oraz rozwinąć 
swoją wypowiedź dotyczącą kaŜdego elementu.  

W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się równieŜ pod uwagę: 
• zakres pomocy ze strony egzaminującego (w zadaniach 1.–3.) 
• adekwatność wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy / zadanego pytania  

(tylko w zadaniu 1.). 
 
W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów  
z polecenia uczeń się odniósł w swojej wypowiedzi oraz ile z tych elementów rozwinął  
w zadowalającym stopniu. Punkty przyznaje się zgodnie z Tabelą A.  
 

Tabela A 
 

Ile elementów rozwinął? Do ilu elementów 
zdający się odniósł? 4 3 2 1 0 

4 6 p. 5 p. 4 p. 3 p. 2 p. 
3  4 p. 3 p. 2 p. 1 p. 
2   3 p. 2 p. 1 p. 
1    1 p. 0 p. 
0     0 p. 

 
 
 



Od uzyskanej w ten sposób liczby punktów moŜna następnie odjąć punkty, w zaleŜności  
od zakresu pomocy, jakiej zdający potrzebuje ze strony egzaminującego, oraz – w przypadku 
zadania 1. – adekwatności wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy lub zadanego pytania, 
zgodnie z Tabelą B.  
 
Tabela B 
 

• zdający nie potrzebuje LUB bardzo rzadko potrzebuje pomocy ze 
strony egzaminującego 

• [dodatkowo w zad. 1]: ORAZ wypowiedzi zdającego są adekwatne 
do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi egzaminującego 

punkty wg tabeli A 

• zdający czasami  potrzebuje pomocy ze strony egzaminującego  
• [dodatkowo w zad. 1]: ORAZ/LUB wypowiedzi zdającego są 

częściowo nieadekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz 
wypowiedzi egzaminującego 

punkty wg tabeli A 
minus 1 
(do zera) 

• zdający potrzebuje znacznej pomocy ze strony egzaminującego 
• [dodatkowo w zad. 1]: ORAZ/LUB wypowiedzi zdającego są często 

nieadekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi 
egzaminującego 

punkty wg tabeli A 
minus 2 
(do zera) 

 
Uszczegółowienia dotyczące Tabeli B 
 

1. W zadaniu 1. jako „pomoc” ze strony egzaminującego naleŜy rozumieć (a) konieczność 
pomocy językowej poprzez uproszczenie oraz (b) negocjację znaczenia nieczytelnego 
komunikatu zdającego podczas realizacji kluczowego elementu zadania. Nie jest pomocą 
działanie proceduralne nakierowane na umoŜliwienie zdającemu realizacji wymogów 
zadania. 

2. W zadaniu 1. nie naleŜy odejmować punktów za pomoc, jeŜeli zdający jedynie 
sporadycznie / rzadko potrzebował pomocy ze strony egzaminującego (np. podczas 
negocjacji znaczenia lub 1–2 pytań o uproszczenie). 

3. W zadaniach 2. i 3., podobnie jak w zadaniu 1., konieczność uproszczenia pytania w celu 
umoŜliwienia zdającemu odpowiedzi na nie naleŜy rozumieć jako pomoc ze strony 
egzaminującego. Punkty odejmujemy zgodnie z poniŜszą tabelą: 

 
zadanie zdający czasami potrzebuje pomocy 

ze strony egzaminującego  
(minus 1 pkt) 

zdający potrzebuje znacznej pomocy 
ze strony egzaminującego  

(minus 2 pkt) 
2. przeformułowanie jednego lub 

dwóch pytań 
przeformułowanie wszystkich trzech 
pytań 

3. przeformułowanie jednego pytania przeformułowanie dwóch pytań 

4. JeŜeli po przeformułowaniu pytania zdający nadal nie udziela na nie Ŝadnej odpowiedzi, 
wówczas nie odejmujemy punktów za pomoc ze strony egzaminującego.  

5. Kryterium adekwatności obowiązuje wyłącznie w zadaniu 1. W zadaniach 2. i 3. 
udzielenie odpowiedzi nieadekwatnej do zadanego pytania automatycznie skutkuje 
uznaniem elementu zadania za niezrealizowany (oceniane jest w kryterium sprawności 
komunikacyjnej). 

 



Zakres struktur leksykalno-gramatycznych 
4 p. szeroki zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający swobodnie wypowiada  

się na tematy proste i złoŜone; formułując wypowiedź na tematy złoŜone, rzadko stosuje 
słowa oraz struktury o wysokim stopniu pospolitości, takie jak miły, interesujący, fajny 

3 p. zadowalający zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający swobodnie wypowiada się 
na tematy proste i złoŜone; formułując wypowiedź na tematy złoŜone, stosuje jednak głównie 
słowa oraz struktury o wysokim stopniu pospolitości, takie jak miły, interesujący, fajny 

2 p. ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający dość swobodnie 
wypowiada się na tematy proste, tematy bardziej złoŜone sprawiają mu kłopoty 

1 p. bardzo ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający ma kłopoty  
z wypowiadaniem się na tematy proste 

0 p. brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna; zdający  
nie jest w stanie wypowiedzieć się nawet na tematy bardzo proste 

 
Poprawność struktur leksykalno-gramatycznych 
4 p. sporadyczne błędy leksykalne i gramatyczne, niezakłócające komunikacji 
3 p. dość liczne błędy leksykalne i gramatyczne, niezakłócające komunikacji lub czasami 

zakłócające komunikację 
2 p. liczne błędy leksykalne i gramatyczne, często zakłócające komunikację 
1 p. bardzo liczne błędy leksykalne i gramatyczne, w znacznym stopniu zakłócające 

komunikację 
0 p. brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna 
 
Wymowa 
W ocenie wymowy bierze się pod uwagę błędy w wymowie dźwięków i/lub akcentowaniu 
i/lub intonacji oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi. 
 
2 p. brak błędów w wymowie LUB błędy w wymowie nie zakłócają komunikacji 
1 p. błędy w wymowie czasami zakłócają komunikację 
0 p. • błędy w wymowie często zakłócają komunikację LUB uniemoŜliwiają zrozumienie 

komunikatu 
• brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna 

 
Płynność wypowiedzi 
2 p. w wypowiedzi nie występują pauzy LUB występują pauzy, które czasem  

są nienaturalne, jednak nie zakłócają odbioru komunikatu 
1 p. pauzy w wypowiedzi występują często i są nienaturalne; zakłócają czasami odbiór 

komunikatu 
0 p. • pauzy w wypowiedzi występują bardzo często i są nienaturalne; zakłócają odbiór 

komunikatu 
• brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna 

Zdający, którzy nie przystąpili do realizacji wszystkich zadań, mogą za zakres i poprawność 
struktur leksykalno-gramatycznych oraz wymowę i płynność wypowiedzi otrzymać 
maksymalną liczbę punktów określoną w poniŜszej tabeli:  
 

LICZBA ZADAŃ, DO 
KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁ 

ZDAJĄCY 

ZAKRES 
STRUKTUR LEKS.-

GRAM. 

POPRAWNOŚĆ 
STRUKTUR LEKS.-

GRAM. 
WYMOWA 

PŁYNNOŚĆ  
WYPOWIEDZI 

2 zadania maks. 2 punkty maks. 2 punkty maks. 2 punkty maks. 2 punkty 
1 zadanie maks. 1 punkt maks. 1 punkt maks. 1 punkt maks. 1 punkt 

 


