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Rozumienie ze sáuchu
Wymagania
ogólne

II. Rozumienie
wypowiedzi.
UczeĔ rozumie
proste, krótkie
wypowiedzi ustne
artykuáowane
wyraĨnie,
w standardowej
odmianie jĊzyka […].

Zadanie
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Wymagania szczegóáowe
2.3) UczeĔ znajduje w tekĞcie okreĞlone
informacje.
2.2) UczeĔ okreĞla gáówną myĞl tekstu.
2.3) UczeĔ znajduje w tekĞcie okreĞlone
informacje.
2.4) UczeĔ okreĞla intencjĊ nadawcy/autora tekstu.
2.3) UczeĔ znajduje w tekĞcie okreĞlone
informacje.

Poprawna
odpowiedĨ
(1 pkt)
C
A
B
B
C
A
B
E
A
C

Rozumienie tekstów pisanych
Wymagania
ogólne

II. Rozumienie
wypowiedzi.
UczeĔ rozumie […]
proste wypowiedzi
pisemne […].

Zadanie
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.1.
5.2.
5.3.

Wymagania szczegóáowe
3.2) UczeĔ okreĞla gáówną myĞl poszczególnych
czĊĞci tekstu.

3.6) UczeĔ rozpoznaje związki pomiĊdzy
poszczególnymi czĊĞciami tekstu.

3.3) UczeĔ znajduje w tekĞcie okreĞlone
informacje.
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Poprawna
odpowiedĨ
(1 pkt)
B
D
A
D
A
E
B
C
D
B
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ZnajomoĞü Ğrodków jĊzykowych
Wymagania ogólne

Zadanie

Wymagania szczegóáowe

6.1.
6.2.

Poprawna odpowiedĨ
(1 pkt)
bought

1. UczeĔ posáuguje siĊ
podstawowym zasobem
Ğrodków jĊzykowych
(leksykalnych,
gramatycznych,
ortograficznych) […].

more comfortable

I. ZnajomoĞü Ğrodków
jĊzykowych.

6.3.

UczeĔ posáuguje siĊ
podstawowym zasobem
Ğrodków jĊzykowych
(leksykalnych,
gramatycznych,
ortograficznych) […].

6.5.

finally

7.1.

could ride a bike / could ride
her bike

6.4.

7.2.
7.3.
7.4.

1. UczeĔ posáuguje siĊ
podstawowym zasobem
Ğrodków jĊzykowych
(leksykalnych,
gramatycznych,
ortograficznych) […].

7.5.

second
us

enjoys playing tennis
better cooks / better at
cooking
was written
went for a walk
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WypowiedĨ pisemna
Zadanie 8.
Napisz wiadomoĞü e-mail do kolegi/koleĪanki z Anglii.
x Poinformuj, w jakich okolicznoĞciach straciáeĞ/áaĞ swój telefon komórkowy.
x Opisz, jak na to zdarzenie zareagowali Twoi rodzice.
x WyjaĞnij, jakie problemy masz z powodu braku telefonu.
KaĪda wypowiedĨ jest oceniana przez egzaminatora w nastĊpujących kryteriach:
x treĞü
x spójnoĞü i logika
wypowiedzi
x zakres Ğrodków
jĊzykowych
x poprawnoĞü Ğrodków
jĊzykowych.

wymagania ogólne

wymagania szczegóáowe

I. ZnajomoĞü Ğrodków
jĊzykowych.

1. UczeĔ posáuguje siĊ
podstawowym zasobem Ğrodków
jĊzykowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych),
umoĪliwiających realizacjĊ
pozostaáych wymagaĔ ogólnych
w zakresie nastĊpujących
tematów:
1) czáowiek
12) nauka i technika.
5. UczeĔ tworzy krótkie, proste
i zrozumiaáe wypowiedzi
pisemne, np. e-mail:
4) relacjonuje wydarzenia
z przeszáoĞci
6) przedstawia opinie innych
osób
1) opisuje ludzi
8) opisuje swoje doĞwiadczenia
9) stosuje formalny lub
nieformalny styl wypowiedzi
w zaleĪnoĞci od sytuacji.
7. UczeĔ reaguje w formie prostego
tekstu pisanego, np. e-mail,
w typowych sytuacjach:
2) uzyskuje i przekazuje
informacje i wyjaĞnienia.

III. Tworzenie
wypowiedzi.

IV. Reagowanie na
wypowiedzi.
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Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych są zamieszczone poniĪej wraz z krótkim
komentarzem.
TreĞü
W ocenie treĞci bierze siĊ najpierw pod uwagĊ, do ilu elementów z polecenia uczeĔ siĊ
odniósá w swojej wypowiedzi, a nastĊpnie, ile z tych elementów rozwinąá w zadowalającym
stopniu. Za wypowiedĨ przyznaje siĊ od 0 do 4 punktów, zgodnie z poniĪszą tabelą.
Do ilu elementów
uczeĔ siĊ odniósá?
3
2
1
0

Ile elementów rozwinąá?
3
2
1
0
4 p.
3 p.
2 p.
1 p.
2 p.
1 p.
1 p.
1 p.
0 p.
0 p.

Dla przykáadu, za wypowiedĨ ucznia, który odniósá siĊ do 2 elementów i oba rozwinąá,
przyznaje siĊ 2 punkty.
SpójnoĞü i logika wypowiedzi
W ocenie spójnoĞci bierze siĊ pod uwagĊ, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako caáoĞü
dziĊki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdaĔ oraz miĊdzy
zdaniami/akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze siĊ pod uwagĊ, czy i w jakim
stopniu wypowiedĨ jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowo zebranych
myĞli).
2 p.
1 p.
0 p.

wypowiedĨ jest w caáoĞci lub w znacznej wiĊkszoĞci spójna i logiczna zarówno
na poziomie poszczególnych zdaĔ, jak i caáego tekstu
wypowiedĨ zawiera usterki w spójnoĞci/logice na poziomie poszczególnych zdaĔ
oraz/lub caáego tekstu
wypowiedĨ jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna; zbudowana jest z trudnych
do powiązania w caáoĞü fragmentów

Zakres Ğrodków jĊzykowych
W ocenie zakresu Ğrodków jĊzykowych bierze siĊ pod uwagĊ zróĪnicowanie struktur
leksykalno-gramatycznych uĪytych w wypowiedzi.
zadowalający zakres Ğrodków jĊzykowych; oprócz Ğrodków jĊzykowych o wysokim
2 p.
stopniu pospolitoĞci w wypowiedzi wystĊpuje kilka precyzyjnych sformuáowaĔ
ograniczony zakres Ğrodków jĊzykowych; w wypowiedzi uĪyte są gáównie Ğrodki
1 p.
jĊzykowe o wysokim stopniu pospolitoĞci
bardzo ograniczony zakres Ğrodków jĊzykowych w znacznym stopniu
0 p.
uniemoĪliwiający realizacjĊ polecenia
Pod pojĊciem „precyzyjne sformuáowania” rozumiemy wyraĪanie myĞli z wykorzystaniem
sáownictwa swoistego dla tematu i unikanie sáów oraz struktur o wysokim stopniu pospolitoĞci, takich
jak It’s a big problem., It’s not OK. W precyzji wyraĪania myĞli mieĞci siĊ równieĪ charakterystyczny
dla danego jĊzyka sposób wyraĪania znaczeĔ, np. There were many people on the bus and someone
stole my phone. zamiast On the bus were many people and someone stole my phone.
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PoprawnoĞü Ğrodków jĊzykowych
W ocenie poprawnoĞci Ğrodków jĊzykowych bierze siĊ pod uwagĊ báĊdy gramatyczne,
leksykalne i ortograficzne oraz ich wpáyw na komunikatywnoĞü wypowiedzi.
brak báĊdów lub nieliczne báĊdy niezakáócające komunikacji / sporadycznie zakáócające
2 p.
komunikacjĊ
1 p. liczne báĊdy niezakáócające komunikacji lub czasami zakáócające komunikacjĊ
0 p. bardzo liczne báĊdy w znacznym stopniu zakáócające komunikacjĊ
Przykáadowe poprawne odpowiedzi:
Napisz wiadomoĞü e-mail do kolegi/koleĪanki z Anglii.
podpunkt z polecenia
Poinformuj, w jakich
okolicznoĞciach
straciáeĞ/áaĞ swój telefon
komórkowy.

Opisz, jak na to
zdarzenie zareagowali
Twoi rodzice.

WyjaĞnij, jakie
problemy masz
z powodu braku
telefonu.

odniósá siĊ
1. I lost my mobile phone
on Monday.
2. I lost my phone in the park.

odniósá siĊ i rozwinąá
1. I lost my mobile phone
yesterday in the park.
2. I was on a school trip last
week. I lost my phone then.

1. My parents were very angry.
2. My mum and dad shouted at
me.

1. My parents say I’m silly
and I won’t get a new
phone.
2. My mum was angry and
my dad didn’t want to talk
to me.

1. Now I don’t know the time.
2. I can’t contact my friends.

1. I can’t call my friends
and listen to music.
2. I lost all messages
and photos of my friends.
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