
Język obcy nowożytny  
na egzaminie maturalnym od 2015 roku 

 
 
 

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO 
 

Czas trwania egzaminu – bez określania poziomu egzaminu 
 
 

Matura 2014 Matura 2015 

około 15 minut około 15 minut 

 
Zawartość arkusza 

 
 

 2014 2015 

Rozmowa wstępna ok. 2 min. ok. 2 min. 

Zadanie 1 

Rozmowa z odgrywaniem roli 
3 min. 4 min.  

Zadanie 2 
Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania 

4 min. 3 min. 

Zadanie 3 

Wypowiedź na podstawie materiału 
stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania 

5 min. 5 min. 

 

 
 

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO 
 

Czas trwania egzaminu – poziom podstawowy 
 
 

Matura 2014 Matura 2015 

120 minut 120 minut 

 
Czas trwania egzaminu – poziom rozszerzony 

 
 

Matura 2014 Matura 2015 

120 + 70 minut 150 minut 
 

 
 



Zawartość arkusza 
 

 Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

Zawartość arkusza w 2014 

‒ rozumienie ze słuchu 
‒ rozumienie tekstów 

pisanych 
‒ wypowiedź pisemna 

‒ rozumienie ze słuchu 
‒ rozumienie tekstów 

pisanych 
‒ znajomość środków 

językowych 
‒ wypowiedź pisemna 

Zawartość arkusza od 2015 

‒ rozumienie ze słuchu 
‒ rozumienie tekstów pisanych 
‒ znajomość środków językowych 
‒ wypowiedź pisemna 

 

 
Waga poszczególnych części matury od 2015 roku 

 
 

Rozumienie ze słuchu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

Matura 2014 30% 30% 

Matura 2015 30% 24%  
 
 

Rozumienie tekstów pisanych Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

Matura 2014 40% 18% 

Matura 2015 30%  26%  
 
 

Znajomość środków językowych Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

Matura 2014 Brak 16% 

Matura 2015 20%  24%  
 
 

Wypowiedź pisemna Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

Matura 2014 30% 36% 

Matura 2015 20%  26%  
 
 
 

  



Rozumienie ze słuchu Matura 2015 
 
 

 Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

Typy zadań Prawda/fałsz, wielokrotny wybór, dobieranie; 3-4 zadania 

Czas trwania 20 min. 25 min. 

Punktacja 1 pkt za prawidłową odpowiedź 

 
 

Rozumienie tekstów pisanych Matura 2015 
 
 

 Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

Typy zadań Prawda/fałsz, wielokrotny wybór, dobieranie; 3-4 zadania 

Długość tekstów 900 – 1200 wyrazów 1300 – 1600 wyrazów 

Punktacja 1 pkt za prawidłową odpowiedź 

 
 

Znajomość środków językowych Matura 2015 
 
 

 Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

Typ zadań 

Zadania zamknięte: 
‒ wielokrotny wybór 
‒ dobieranie 
 
2-3 zadania 

Zadania zamknięte: 
‒ wielokrotny wybór 
‒ dobieranie 
 
Zadania otwarte: 
‒ zadania z luką 
‒ parafraza zdań 
‒ słowotwórstwo 
‒ tłumaczenie 

fragmentów zdań 
‒ układanie fragmentów 

zdań z podanych 
elementów 
leksykalnych 

 
2-3 zadania 

Zakres struktur Podane informatorze CKE 

Punktacja 1 pkt za prawidłową odpowiedź 

 
 

  



Wypowiedź pisemna Matura 2015 
 
 

 Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

Typ tekstu 

Tekst użytkowy: 
‒ list tradycyjny lub 

elektroniczny (e-mail) 
‒ wiadomość 

umieszczana na blogu 
lub forum 

 
1 zadanie – bez 
możliwości wyboru 

Tekst argumentacyjny: 
‒ list formalny 
‒ rozprawka 
‒ artykuł publicystyczny 
 
1 zadanie - 2 tematy do 
wyboru 

Długość tekstu 80 – 130 słów 200 – 250 słów 

Kryteria oceniania 

Treść: 0-4 
Spójność i logika: 0-2 
Zakres środków 
językowych: 0-2 
Poprawność środków 
językowych: 0-2 

Zgodność z poleceniem: 
0-5 
Spójność i logika: 0-2 
Zakres środków 
językowych: 0-3 
Poprawność środków 
językowych: 0-3 

 
 
 


