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W kwietniu uczniowie 
podstawówek przystąpią 
do pierwszych w historii 
egzaminów ósmoklasisty. 
Przeprowadzona przez 
Centralną Komisję Egza-
minacyjną diagnoza kom-
petencji ósmoklasistów 
pokazała, jakie zagadnienia 
uczniowie powinni wcześniej 
jeszcze przećwiczyć.

MAGDALENA WARCHALA

We wrześniu 2017 roku weszła w ży-
cie reforma edukacji, rozpoczyna-
jąc proces wygaszania gimnazjów 
i przywracając ośmioklasowe pod-
stawówki. System, który funkcjo-
nował przed 1999 rokiem, został 
reaktywowany jednak tylko pozor-
nie. W rzeczywistości nowa ośmio-
klasowa podstawówka ma niewiele 
wspólnego z tą, w której kształcili 
się rodzice obecnych nastolatków. 
Zmieniły się czasy, podstawy progra-
mowe i wymagania wobec uczniów.

Ci, którzy w tym roku jako pierwsi 
poszli do klas ósmych, są w wyjątko-
wo trudnej sytuacji.

Nie tylko przecierają szlaki, ale też 
mają mnóstwo nauki, bo cały mate-
riał, który dotąd omawiano w trakcie 
trzech lat gimnazjum, został skom-
pilowany w programie klas siódmej  
i ósmej. Uczniowie nie mogą jednak 
odpuścić, bo wiosną wezmą udział 
w szczególnie trudnej rekrutacji do 
szkół średnich. Ósmoklasiści spotkają 
się w niej z ostatnimi absolwentami 
wygaszanych gimnazjów. Co prawda 
teoretycznie obie grupy kandydatów 
nie będą ze sobą konkurować, bo szko-
ły średnie utworzą dla nich odrębne 
klasy. Szkolne budynki nie są jednak 
z gumy i dyrektorzy już zapowiadają, 
że chociaż postarają się zwiększyć 
liczbę klas pierwszych, to nie wszę-
dzie uda się ją podwoić. W tej sytuacji 
olbrzymie znaczenie dla uczniów 
będzie miał wynik egzaminu ósmokla-
sisty, który zadecyduje o przyjęciu do 
wymarzonej szkoły. Nic dziwnego, że 
uczniowie drżą przed nim, zwłaszcza 
że egzamin jest zupełną nowością. 

Poćwicz gramatykę 
i rachunki
Aby pomóc uczniom, nauczycie-
lom i rodzicom określić wiadomości 
i umiejętności, które jeszcze wy-
magają doskonalenia, oraz zapo-
znać młodzież z formułą nowego 
egzaminu, CKE wraz z okręgowymi 
komisjami egzaminacyjnymi od 10 
do 12 grudnia przeprowadziła dia-

gnozę kompetencji ósmoklasistów. 
Poddanych jej zostało 4770 uczniów 
z 99 podstawówek w całym kraju.

Poddani diagnozie uczniowie, 
tak jak będzie to na prawdziwym 
egzaminie, przez trzy dni mierzyli 
się z arkuszami: z języka polskie-
go, matematyki i języka obcego. 
Dodatkowo, na prośbę CKE, po 
każdej części wypełniali ankie-
tę, odpowiadając, czy polecenia  
w poszczególnych zadaniach były 
dla nich zrozumiałe i czy na rozwią-
zanie wszystkich zadań w arkuszu 
i sprawdzenie odpowiedzi było wy-
starczająco dużo czasu.

21 lutego dr Marcin Smolik, 
dyrektor CKE, przedstawił wy-
niki diagnozy. Okazuje się, że dla 
ósmoklasistów z języka polskiego 
najtrudniejsze były zadania spraw-
dzające umiejętność czytania utwo-
rów literackich i ich zrozumienie na 
poziomie niedosłownym, umiejęt-
ność tworzenia wypowiedzi, prak-
tyczne stosowanie zasad ortografii 
i interpunkcji oraz znajomość gra-
matyki. Jeśli chodzi o matematykę, 
ósmoklasiści powinni jeszcze po-
ćwiczyć umiejętność rozumowa-
nia i argumentacji oraz sprawność 
rachunkową. W przypadku języka 
angielskiego najtrudniejsze były 
zadania sprawdzające znajomość 
środków językowych i tworzenie 
wypowiedzi pisemnej.

Po przeprowadzeniu diagno-
zy CKE udostępniła arkusze 
szkołom, by mogły zorganizować  
u siebie egzaminy próbne. Odbyły 
się one w dniach od 18 do 20 grud-

nia. Teraz arkusze są dostępne na 
stronie www.cke.gov.pl dla wszyst-
kich chętnych.

Przynieś tylko  
długopis i linijkę
Do prawdziwych egzaminów ucznio-
wie przystąpią w terminie od 15 do 
17 kwietnia. Pierwszego dnia o godz. 
9 zmierzą się z językiem polskim. 
Na rozwiązanie zadań będą mieli 
120 minut. W arkuszu egzamina-
cyjnym znajdą się zarówno zadania 
zamknięte, w których uczeń musi 
wybrać odpowiedź spośród poda-
nych, jak i otwarte, wymagające 
uzupełnienia zdania lub krótkiego 
tekstu, samodzielnego stworzenia 
krótkiego tekstu (np. ogłoszenia, 
zaproszenia, dedykacji) oraz napi-
sania wypracowania. W zadaniach 
szczególny nacisk zostanie poło-
żony na sprawdzanie umiejętności 
związanych z argumentowaniem, 
wnioskowaniem i formułowaniem 
opinii. Sprawdzane będą również 
kompetencje literackie, kulturowe 
i językowe uczniów. Uczniowie 
powinni znać treść i problematykę 
lektur obowiązkowych, ale - dla uła-
twienia - tylko tych, które omawiali 
w klasach siódmej i ósmej.

Egzamin z matematyki  zaplano-
wano na 16 kwietnia, również o godz. 9. 
Jego czas wyniesie 100 minut. Tak 
jak w przypadku egzaminu z języ-
ka polskiego uczniowie będą mie-
rzyć się z zadaniami zamkniętymi 
i otwartymi. Wśród zadań otwartych 
znajdą się zarówno takie, które bę-
dzie można rozwiązać typowym 

sposobem, jak i wymagające zasto-
sowania niestandardowych metod. 
Będą sprawdzały m.in. sprawność 
rachunkową, umiejętność rozumo-
wania i argumentacji.

17 kwietnia o godz. 9 uczniowie 
napiszą ostatni egzamin, z języka ob-
cego nowożytnego. Do 30 września 
ósmoklasiści musieli zdecydować, 
czy chcą zdawać język angielski, 
francuski, hiszpański, niemiecki, 
rosyjski, ukraiński czy włoski, ale 
uwaga: każdy uczeń mógł wybie-
rać tylko spośród języków, których 
uczy się w szkole w ramach obo-
wiązkowych zajęć edukacyjnych. 
Na egzamin z języka obcego prze-
widziano 90 minut. W arkuszu znaj-
dą się zadania zamknięte i otwarte. 
Większość zadań otwartych wyma-
gać będzie uzupełnienia podanego 
tekstu. W arkuszu mogą wystąpić 
też zadania, w których uczeń na 
podstawie tekstu w języku obcym 
przekazywać będzie informacje w ję-
zyku polskim. Pojawi się również 
zadanie polegające na napisaniu 
dłuższej wypowiedzi. Postawi ono 
ucznia w określonej sytuacji z życia 
codziennego i sprawdzi, czy potrafił-
by on porozumieć się z obcokrajow-
cem, np. udzielić mu informacji lub 
uzyskać wyjaśnienia, opowiedzieć 
o jakimś wydarzeniu lub złożyć mu 
życzenia czy propozycję. 

Na każdy z egzaminów uczeń 
przynieść może ze sobą wyłącz-
nie przybory do pisania: pióro lub 
długopis z czarnym tuszem, a w 
przypadku egzaminu z matematyki 
również linijkę.

Na egzaminie nie wolno korzystać 
z kalkulatora oraz słowników. Nie 
wolno także mieć ze sobą na sali 
żadnych urządzeń telekomunika-
cyjnych.

Spokojnie, i tak zdasz
Uczniowie szkół lub oddziałów, w któ-
rych zajęcia są prowadzone w języku 
mniejszości narodowej, mniejszości 
etnicznej lub języku regionalnym, 
mogą rozwiązywać zadania z matema-
tyki w języku swojej mniejszości, pod 
warunkiem że rodzice do 30 września 
złożyli w szkole stosowną deklarację. 
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi przystępują do egza-
minu ósmoklasisty w warunkach 
dostosowanych do ich potrzeb - to 
znaczy otrzymują odpowiednio 
dostosowane arkusze, mogą mieć 
też wydłużony czas na rozwiązanie 
zadań - do 180 minut w przypadku 
języka polskiego, 150 minut - w przy-
padku matematyki oraz 135 minut 
- w przypadku języka angielskiego.

Laureaci lub finaliści olim-
piad przedmiotowych i laureaci 
konkursów przedmiotowych  
o zasięgu wojewódzkim i ponad-
wojewódzkim zostają zwolnieni 
z egzaminu z przedmiotu, którego 
dotyczyła olimpiada lub konkurs, 
i automatycznie uzyskują z niego 
najwyższy wynik.

Ósmoklasiści, którzy z przyczyn 
losowych lub zdrowotnych nie 
przystąpią do egzaminu  w kwiet-
niu, dostaną na to szansę w termi-
nach dodatkowych, odpowiednio 
3, 4 i 5 czerwca o godz. 11. 

Wyniki egzaminów ósmoklasiści 
poznają 14 czerwca, zaś 21 czerwca 
odbiorą w szkołach zaświadczenia 
potrzebne podczas rekrutacji do 
szkół średnich. Na zaświadczeniu 
dla każdego przedmiotu podany 
zostanie wynik procentowy oraz 
wynik na skali centylowej, umoż-
liwiający uczniowi porównanie się 
z rówieśnikami z całego kraju.

Egzamin ósmoklasisty jest egzami-
nem obowiązkowym, co oznacza, że 
każdy uczeń musi do niego przystą-
pić, aby ukończyć szkołę. Ale uwaga: 
nie jest określony minimalny wynik, 
jaki należy uzyskać, dlatego egzaminu 
ósmoklasisty nie można nie zdać.

Dlatego zamiast się stresować, 
warto przysiąść do powtórek 
i sprawdzić swoją wiedzę, rozwią-
zując przykładowe zadania, przy 
okazji oswajając się z formułą egza-
minu. A przed samym egzaminem, 
zamiast zakuwać do późna, zrobić 
coś dla siebie: iść na spacer, spotkać 
się z przyjaciółmi, obejrzeć dobry 
film. Będzie dobrze!

Egzamin ósmoklasisty? 
Najwyższy czas na ostatnie powtórki 
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PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY: 
JĘZYK ANGIELSKI

Instrukcja dla ucznia:
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 14 zadań
2. Wpisz swój kod oraz PESEL w wyznaczonym miejscu.
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4.  Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 

Nie używaj korektora.
5.  Rozwiązania zadań, w których musisz samodzielnie sformułować odpowiedzi, 

zapisz czytelnie i starannie. Pomyłki przekreślaj.
6.  W arkuszu znajdują się różne typy zadań. Odpowiedzi do nich zaznacz lub 

zapisz w wyznaczonych miejscach.
7. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.

Powodzenia!

Czas pracy: 90 minut
Liczba punktów do uzyskania: 60

Zadanie 1. (0-5)
Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. W zadaniach 1.1. – 1.5. na podstawie infor-
macji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.  Zakreśl 
jedną z liter:  A, B albo C.

1.1. What sport does Lucas want to take up?

                          A.                                                B.                                           C.
                                         

 

1.2. What won’t Andrew buy at the supermarket?

                     A.                                                  B.                                                  C.
                          

1.3. Where did Bill spend his last weekend?

                     A.                                                  B.                                               C.
  

                                        

1.4. The boy is talking about
A. his best childhood friend.
B. a problem with his parent.
C. a bully from primary school.

1.5. The girl is talking to
A. explain how to enter the club.
B. recommend a new club for young people.
C. describe the club’s facilities.

Zadanie 2. (0-4)
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat sposobów radzenia sobie 
z grypą. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej 
wypowiedzi (2.1.-2.4.) odpowiadające jej zdanie (A-E). Wpisz rozwiązania 
do tabeli.
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypo-
wiedzi.

A.  Antibiotics can help you to get better from flu.
B.  Wash up the dishes very thoroughly if someone in your family has flu.
C.  One symptom of flu is an aching back.
D.  Senior citizens should tell their doctor if they think they’ve caught flu.
E.  It’s advisable to drink two or three litres of liquid a day.
                                                              

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Zadanie 3. (0-4)
Usłyszysz dwukrotnie tekst audycji radiowej dotyczącej tworzenia sztuki ze śmieci. 
Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.–3.4. w notat-
ce, tak aby najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu. Luki należy 
uzupełnić w języku angielskim. 
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie dwa wyrazy.

Pomysł na tekst do zadania 3 zaczerpnięty z czasopisma „Team” no 5 April 2005,  
wyd. Mary Glasgow Magazines, Claire Powell, str.3

Zadanie 4. (0-4)
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane z sytuacjami życia codziennego 
(4.1.–4.4.). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A–E). Uwaga! Wpisz roz-
wiązanie do tabeli. Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje 
do żadnej wypowiedzi.

A. You’re welcome.
B. Shall I give you a lift?
C. It’s out of order again.
D. Sorry, my mistake.
E. I don’t fancy seafood.

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

TRASH ART

Jason Smith is a(n) 3.1. ____________________________________________________.

He finds rubbish in 3.2. ______________________ and underground stations.

You can buy a box with rubbish on 3.3. _______________________________________.

Boxes were bought by over 3.4. _______________________________________ people. 
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Zadanie 5. (0-4)
Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1. – 5.3.) wybierz właściwą reakcję. Zakreśl jedną z  liter: 
A, B albo C.
5.1.  W sklepie odzieżowym widzisz płaszcz, który chciałbyś przymierzyć. Jak zwrócisz się  
         do sprzedawcy?
A. I’ m looking for a coat.
B. Could I try this coat on?
C. Shall I put on the coat?

5.2.  Poproś swojego kolegę, aby pożyczył ci ołówek.
A. Would you like to lend me a pencil?
B. Should I use your pencil?
C. May I borrow your pencil?

5.3.  Jesteś w restauracji. Kelner pomylił się realizując Twoje zamówienie. Jak 
złożysz reklamację?
A.  I’ve changed my mind.
B.  This is not what I ordered.
C.  Can I see the bill?

5.4.  Kolega proponuje Ci oglądanie meczu bokserskiego w telewizji. Nie podoba 
ci się ten pomysł. Jak zareagujesz?
A. I’d rather not. 
B. I don’t want to do boxing.
C. Why don’t we watch a boxing match?

Zadanie 6. (0-3)
Uzupełnij dialogi (6.1.–6.3.). Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, 
tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku angiel-
skim. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.

6.1.   X: How can I help you? 
Y: ______________________ these jeans? 
X: They’re on sale. Just £17 for a pair.

6.2.   X: ______________________ some more salad? 
Y: Yes, please, but just a little.

6.3.   X: Are mobile phones allowed in your school? 
Y: No, they aren’t. You______________________ your mobile phone when you 
attend classes.

Zadanie 7. (0-4)
Przeczytaj teksty. W zadaniach 7.1.–7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, 
zgodną z treścią tekstu. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

7.2. Which sentence is true about the author of the text?
A.  Lots of cars go past his new flat.
B.  He likes his new room better than his old one.
C.  He used to live in a smaller flat with a garage. 

From: Peter
To: Steve
Subject: Fishing

Hi Steve,
I’ve been invited to Ireland to spend a week river fishing.
It’s next week. I’m sorry I didn’t tell you about it earlier 
but the people organizing it didn’t let me know.
I can’t complain because it’s not very expensive.
Anyway, the question is, do you want to come with me?
I can bring one person and I know you are keen on fishing.
I have to know soon, so write back today or tomorrow.

Peter

7.1. Peter is writing  to
A.  cancel the river fishing meeting.
B.  suggest doing something together.
C.  complain about the organizers.

MOVING HOUSE

We moved to Brighton about a month ago.
Our new house is small but bigger than our old flat.
My room here is large and spacious but I miss the old one.  It had a beautiful 
view over the trees but all I can see now is  the noisy road.
On the other hand we’ve got our own garden and a garage  now. 
It was our dream because we’ve never had them before.

SHOPLIFTERS WILL BE PERSECUTED
YOU ARE BEING WATCHED
BY A RECORDING CAMERA

7.3. You can see the notice
A. in a restaurant.
B. in a museum.
C. in a supermarket.

THE REASONS FOR WATER CRISIS

· The population is growing, so more people need water,
· There is more pollution of drinking water,
· There will be less rain because of global warming,
· People in rich countries use 10 times more water than those in poor ones 

7.4. The author of the text explains why
A.  there will be a greater need for water soon.
B.  there will be water shortages in the future.
C.  more water will be polluted by rich countries.

Zadanie 8. (0-4)
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w każdą lukę (8.1.–8.4.) 
literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A–E), tak aby otrzymać spójny i logicz-
ny tekst.
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

A VISIT TO THE ZOO

Last week, I visited  a zoo with a friend. It was a great experience because the zoo keeper 
there had extraordinary views about zoo keeping. 8.1. ________ We were surprised to see 
that each section had a distinct atmosphere. It was like moving from continent to continent.
8.2. _________ Not only did they have trees and plants brought from all over the world, 
they also had speakers attached to the walls in order to provide special sound effects 
to each animal. 
8.3. __________. As we were passing by the rabbits, he said that he wouldn’t mind unlock
ing all the cages, except for the carnivores. 8.4. _________. “The jungle”? we asked. He 
explained that our roads, with flashing traffic lights and rushing cars, are as frightening 
for them as the darkest jungles in the world for us.

Praca zbiorowa: Richard X. Bailey, Carole A. Gavin, Joyce Penfield, Sundari Seetharaman, 
Neelima Shukla, Ramaya Subramanian, Lorraine H. Teller, „The Best Test Preparation for the 

TOEFEL; Research and Education Association”; New Jersey 1994; str. 708
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A.  The zoo keeper explained that they were trying their best to provide the animals 
with their natural habitats.

B.  These sounds effects were carefully recorded after studying their natural   
surroundings.

C. Since my friend knew him, he gave us a tour of the zoo.
D. The zoo keeper has just given the animals some food.
E. However he was afraid of their getting lost in the jungle.

Zadanie 9. (0-4)
Przeczytaj opisy trzech imprez (A-C) oraz pytania 9.1. – 9.4. Do każdego pytania 
dopasuj właściwy opis. Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jeden z opisów pasuje 
do dwóch pytań.

A

Chelsea in Bloom
From May 19th for six days, the public can admire breathtaking floral 
installations. Local shops show off their creativity and compete with one 
another for the best shopfront floral display which visitors can admire 
having delicious sundae in an ice cream bar in one of the most beautiful 
London neighbourhoods. The event is open to public every day between 10 
am and 5 pm and doesn’t require a ticket.

B

Edinburgh International Children’s Festival 
The public have a chance to see the best theatre and dance performances  
for young audiences. The nineday festival opens with performances  
and art activities at the National Museum of Scotland. The festival began 
in 1900 and has attracted an audience of over 10,000 families and schools. 
This is the best place to enjoy the most exciting performances from all over 
the world, which are deeply engaging, innovative and inspiring.

C

Great Cornish Food Festival 
Visitors have an opportunity to taste the most exquisite dishes prepared  
by 30 chefs in the picturesque centre of Truro. They can also take part  
in a vast number of masterclasses, including fruit painting or Cornish Gin 
cocktail mixing, while children can learn more about where their food comes 
from in the Discover Zone. Moreover, 60 local producers offer delicious local 
specialities such as icecream or handpicked crab sandwiches.

A: Lady’s Beautiful Guide to Chelsea in Bloom, Lady in London, https://www.aladyinlondon.com/ 2018/05/

chelsea-in-bloom.html, dostęp: marzec 2019

B: https://www.edinburghfestivalcity.com/festivals/edinburgh-international-childrens-festival,  

dostęp: marzec 2019

C: https://www.cntraveller.com/gallery/best-uk-food-festivals, dostęp: marzec 2019

What is the best event for someone who

9.1. wants to get involved in activities connected with preparing meals?

9.2. would love to see arrangements made from roses, tulips 
or sunflowers?

9.3. would like to take family to see foreign artists acting on stage?

9.4. is interested in attending an event that is free of charge?

Zadanie 10. (0-3)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki w e-mailu (10.1.–10.3.) zgodnie z treścią tekstu, 
tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens. Luki należy uzupełnić w ję-
zyku polskim.

Ireland is famous for its vast areas of green fields. In fact its nickname is 
Emerald Island. But there are also large areas of rocky landscape. In the southwest  
 the land  often ends with cliffs that plunge thousands of feet into  
the Atlantic Ocean.
The Irish have great affection for nature and wildlife. Pictures of animals 
appeared on the country’s first coins. Did you know that there are no wild 
snakes in Ireland? The sea has stopped many animals common in Europe from 
reaching the island. There is also one type of lizard and two wild mouse species.
Ireland is also a nation of storytellers. The tradition dates back to Celtic bards 
who recorded and recited the country’s history. Many well-known writers come 
from Ireland, including four winners of the Nobel Prize for literature. The Irish 
excel in music and sports, too.

adapted  from https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/ireland/#irelanddublin.jpg

Drogi Jacku.
Właśnie przeczytałem ciekawy artykuł na temat Irlandii. Wiem, że przygotowujesz 
projekt związany z tym krajem dlatego uznałem, że niektóre wiadomości mogą 
okazać się przydatne.
W artykule napisano, że Irlandię nazywa się także Szmaragdową Wyspą z uwagi 
na rozległe obszary zielonych pól i łąk, które się tam znajdują. Czy wiesz, że Irland-
czycy tak kochali zwierzęta, że umieścili je nawet na 10. 1.___________________________? 
Ciekawą informacją jest także fakt, iż w Irlandii nie występują dziko żyjące 
10.2. ___________________________. Z artykułu dowiedziałem się również, że aż 
10.3.________________________ Nagrody Nobla z dziedziny literatury pochodzi z Irlandii.
Mam nadzieję, że dołączony do wiadomości artykuł pomoże Ci w przygotowaniu 
ciekawego projektu.
Do usłyszenia.
Marek

Zadanie 11. (0-4)
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym 
uzupełnieniem luk 11.1.–11.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki.  
Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. every B. mustn’t C. take D. all E. can’t F. bring

A UNIQUE NATION

The United States is a unique nation in that it absorbs thousands of immigrants 
every year. 
People migrate here from all parts of the world – from Europe, Asia, Africa  
and from Latin America.
They have different reasons for migrating to this country. Some leave their 
countries due to political oppression, some come to America to explore business 
opportunities, some of them 11.1.__________ find employment in their native 
lands, and some arrive here in search of advanced education. People are ready 
to 11.2.__________ any risk to be able to enter  The United States.
Of course, most of the immigrants meet with a lot of frustration  
and disappointment before they are successful. Still, to 11.3. __________ 
immigrant, America stands for freedom and opportunity. Isn’t it wonderful that 
a nation with so comparatively short history should become such a dreamland 
for people all over the world?

Praca zbiorowa: Richard X. Bailey, Carole A. Gavin, Joyce Penfield, Sundari Seetharaman, 
Neelima Shukla, Ramaya Subramanian, Lorraine H. Teller, „The Best Test Preparation for the 

TOEFEL; Research and Education Association”; New Jersey 1994; str. 708

Zadanie 12. (0-3)
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.–12.3. Zakreśl jedną 
z liter: A, B albo C.
Kelly Maguire from Swansea in Wales dreamt about a tornado and a flying roof. 
But three days later it really happened…One evening last June Swansea had freak 

https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/ireland/#ireland-dublin.jpg
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 weather. Kelly was with her best friend. They 12. 1.______________TV when Kelly saw the time  
– quarter past ten. She panicked because she has to be home by ten o’clock. As Kelly ran  
home, the weather changed 12.2. _______________ warm and mild to windy and dangerous.  
The wind was gale force nine, 12.3.________________than 50 miles per hour. Then something hit 
Kelly’s leg. She started shouting and screaming. Luckily, a neighbour heard Kelly. He found 
her under a roof. Her leg was 12.4._______________in five places.
 „Crown”, no. 5 April 2005, wyd. Mary Glasgow Magazines, Sarah Johnson, str. 14 

12.1.  A. was watching  B. are watching  C. were watching
12.2. A. for   B. from   C. since
12.3. A. the fastest  B. faster  C. fast
12.4. A. broken  B. break  C. broke

Zadanie 13. (0-4)
Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać 
zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność or-
tograficzna wpisywanych fragmentów zdań. 
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.

13.1. (Czy zdecydowałeś się) _____________________ what to wear to the party yet?
13.2. Come on. Stop (patrzeć na siebie) ___________________ in the mirror.
13.3. They live on (piątym piętrze) ___________________ of the block of flats so you’d 
better take a lift.
13.4. If he (nie spędził) __________________ so much time getting ready to go out, we 
wouldn’t miss our bus.

Zadanie 14. (0-10)
Kilka dni temu zaginął Twój pies. W e-mailu do koleżanki z Wielkiej Brytanii 
· poinformuj w jakich okolicznościach zniknął Twój pies
· opisz wygląd psa 
· napisz co zrobiłeś, aby go odnaleźć

Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ.  
Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba niezna
jąca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje.  
Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów 
podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania 
informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

To: Rosie

Subject: My dog

Hi Rosie,
Guess why I have been busy recently!
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

TRANSKRYPCJA

Zadanie 1
1.1. 
Lucas: Hi, Simon.
Simon: Hi, Lucas. Are you ready for the sports camp?
Lucas: Yes, I am. Definitely.
Simon: Have you got your football boots?
Lucas: No.
Simon:  No? But you’re good at football. You won the last school football match 

and everyone calls you ‘Winner Lucas’. 
Lucas:  Yes, but I’d like to try something new. I’m fed up with football.  I’ve practised 

football since I was six and I’m a bit bored with this game.
Simon: So, what are you going to do? Are you going to play table tennis with me?
Lucas: No, sorry Simon. I’m going to try something without a ball.
Simon: What? Running or cycling? 
Lucas:  No, I’m going to skateboard. I’ll have fun doing different tricks on a board. 

I also love risk, so the more dangerous the sport the better!
1.2. 
Hi, Tom! It’s Andrew.
I’m just going out to the supermarket and I thought I could get something for the party 
tomorrow. There are a few bottles of orange juice in the fridge, so I’ll just buy some cola.
We don’t have to worry about biscuits because Helen promised to bring some. But I’ll 
buy some bread and sausages for a barbecue.
Let me know if I forgot anything.
See you later!

1.3
Mary:  Hi, Bill. Where did you get such a deep tan? Did you spend last weekend 

sunbathing on the beach?
Bill:  Well, we were supposed to go to the seaside, but the hotel we wanted to stay in was 

fully booked, so we changed our plans. Sarah wanted to go hiking in the mountains, 
but you know I’m scared of heights.

Mary: So where did you catch the sun? 
Bill:  We decided to go camping. The weather was fantastic, so we went kayaking a lot  

and I even began to enjoy fishing, which seemed really boring to me earlier. Sleeping  
in a tent is not so bad, by the way. Next time you must go with us.

1.4
Larry: When I was at a primary school, there was this boy, Mark, who always picked on me, 
called me names, wanted me to give him money or sweets. My mum found out when I tried 
to steal a few pounds from her purse and Mark was suspended by the headmaster. Later 
Mark’s family moved to Liverpool and I haven’t seen him ever since.

1.5. 
Hello everybody.
I’m here to talk about a new club for teenagers.
There is a café, a room for discos and a well equipped gym.
If you want to sign up for the club, you have to fill in a form. We’ve also decided that there 
will be a small fee of 4 pounds to join the club and become its member.
You can  invite a friend to the club too.  All members can bring one guests for 
one pound.

Zadanie 2
2.1. Speaker 1 
You’re feeling weak, with an aching head, back and arms. You have a temperature   
and you feel sick. You’ll probably have f lu. There is no quick cure. Flu is caused 
by a virus and viruses can’t be killed with antibiotics. Only body’s own defence 
system can get rid of them.
So for most of us there is no point in seeing the doctor when we’ve got f lu.
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2.2. Speaker 2 
If you have flu the most important thing is to stay indoors, keep warm and keep away 
from other people as much as possible so you don’t pass on the infection.
It’s best to have plenty of cool drinks like water, fruit drinks, milky drinks about 23 
litres a day.

2.3. Speaker 3
In my opinion the best thing to do is to try to have three light meals a day. But don’t 
force yourself to eat if you’ve lost your appetite.
Make sure cups, plates, knives and forks are always well washed. And rest in bed  
if you can.

2.4. Speaker 4
If you are elderly and in poor health, then flu can become a more serious illness.
So remember to avoid crowded places and keep away from anyone who’s got flu.
If you think you’ve caught flu, get in touch with your doctor. Then he can keep an eye 
on you.
In the autumn you should also ask your doctor for vaccination against flu.

Zadanie 3
And now listeners, news and views from the UK. 
Jason Smith, a young art teacher from London, collects people’s rubbish and turns it 
into a creative design, so next time you throw away your sweets wrappings or old bus 
tickets, think twice! Your rubbish may become a piece of art!
Smith looks for rubbish in the streets and tube stations and later puts it into transparent 
plastic boxes of different shapes and sizes. He’s even created a website where you can 
buy one of the boxes for £10 or £14. “Tourists go to San Francisco and buy fog in a can, 
so why wouldn’t they buy London rubbish?” says Smith. 
So far, more than 600 people have bought the boxes and another 140 have ordered boxes 
containing rubbish in particular colours.
If you’re interested in Jason Smith’s rubbish art, visit his website: trashart@gmail.uk. 

Zadanie 4
4.1. You’re out of breath. Why haven’t you taken the lift?
4.2. Help yourself to the crab fingers. They’re delicious.
4.3. Thanks for picking me up from the airport.
4.4. Hey! That’s my pencil case. Yours is here, on the desk.

Wymaganie 
ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna 

odpowiedź

II. Rozumienie 
wypowiedzi. 
Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi ustne 
artykułowane 
wyraźnie, 
w standardowej 
odmianie języka 
[…].

1.1.
II.5. Uczeń znajduje w wypo-
wiedzi określone informacje.

A
1.2. C
1.3. B

1.4 II.2. Uczeń określa główną 
myśl wypowiedzi.

C

1.5 II.3. Uczeń określa intencje 
nadawcy/autora wypowiedzi.

A

2.1.
II. 5. Uczeń znajduje w wypo-
wiedzi określone informacje.

C
2.2. E
2.3. B
2.4. D

Rozumienie ze słuchu
Zadanie 3
Wymagania ogólne
II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykuło-
wane wyraźnie, w standardowej odmianie języka […]. 
I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem 
środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

Wymaganie szczegółowe
II.5. Uczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje.

Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź.

Zad. Odpowiedź oczekiwana Przykłady odpowiedzi akceptowalnych

3.1. art teacher art techer, art teaher

3.2. the street street

3.3. the Internet, Smith’s 
website

internet, Smith’s webside

3.4. six hundred / 600 six hundret

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Znajomość funkcji językowych
Wymaganie 

ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna 
odpowiedź

IV. Reagowanie na 
wypowiedzi. 
Uczeń uczestniczy 
w rozmowie 
i w typowych 
sytuacjach 
reaguje w sposób 
zrozumiały, 
adekwatnie 
do sytuacji 
komunikacyjnej 
[…].

4.1 VI.3. Uczeń […] przekazuje infor-
macje i wyjaśnienia C

4.2. VI.5. Uczeń […] wyraża swoje 
upodobania E

4.3. VI.13.  Uczeń stosuje zwroty i for-
my grzecznościowe. A

4.4. VI.3. Uczeń […] przekazuje infor-
macje i wyjaśnienia D

5.1. VI.9. Uczeń pyta o pozwolenie. B

5.2. VI.11.   Uczeń wyraża prośbę […] C

5.3. VI.3.  Uczeń […] przekazuje infor-
macje i wyjaśnienia B

5.4. VI. 5.   Uczeń wyraża swoje upodo-
bania A

KLUCZ ODPOWIEDZI



ZESZYTY EDUKACYJNE  JĘZYK ANGIELSKI8

Zadanie 6.
Wymagania ogólne
IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytu-
acjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej […].
I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem 
środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].

Wymagania szczegółowe 
VI.3. Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (6.1.). 
VI.8. Uczeń proponuje […] (6.2.). 
VI.10. Uczeń nakazuje, zakazuje (6.3.).

Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź.

Zad. Odpowiedź oczekiwana Przykłady odpowiedzi akceptowalnych

6.1. How much are How mutch are
6.2. Would you like Do you want

6.3. mustn’t use/have, must 
turn off

musn’t use/have

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Rozumienie tekstów pisanych

Wymaganie 
ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna 

odpowiedź

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

7.1 III.2. Uczeń określa intencje 
nadawcy/autora tekstu.

B

7.2. III.4. Uczeń znajduje w tekście 
określone informacje.

A

7.3. III.3. Uczeń określa kontekst 
wypowiedzi

C

7.4. III.1. Uczeń określa główną 
myśl tekstu […].

B

8.1.

III.5. Uczeń rozpoznaje związ-
ki między poszczególnymi 
częściami tekstu.

C

8.2. A

8.3. B

8.4. E

Zadanie 9. 
Wymaganie ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna 

odpowiedź

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

9.1.
III.4. Uczeń 
znajduje w tekście 
określone informacje.

C
9.2. A
9.3. B

9.4. A

Zadanie 10. 
Wymagania ogólne 
II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie […] proste wypowiedzi pisemne […]. 
V. Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń zmienia formę przekazu […] pisemnego […]. 

Wymagania szczegółowe 
III.4. Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 
VIII.2. Uczeń przekazuje w języku […] polskim informacje sformułowane w […] 
języku obcym.

Zasady oceniania 
1 pkt – poprawna odpowiedź.

Zad. Odpowiedź oczekiwana Przykłady odpowiedzi akceptowalnych

10.1. pierwszych monetach 
państwowych

swoich pierwszych monetach

10.2. węże
10.3. czterech/4 laureatów czterech/4 zdobywców

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Znajomość środków językowych

Wymaganie 
ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna 

odpowiedź

I. Znajomość 
środków 
językowych. 

Uczeń posługuje 
się podstawowym 
zasobem środków 
językowych 
(leksykalnych, 
gramatycznych, 
ortograficznych) 
[…].

11.1.

I. Uczeń posługuje się 
podstawowym zasobem 

środków językowych 
(leksykalnych, gramatycz-

nych, ortograficznych) 
[…].

E

11.2. C

11.3. A

12.1.

I. Uczeń posługuje się 
podstawowym zasobem 

środków językowych 
(leksykalnych, gramatycz-

nych, ortograficznych) 
[…].

C

12.2. B

12.3. B

12.4. A

13.1.

I. Uczeń posługuje się 
podstawowym zasobem 

środków językowych 
(leksykalnych, gramatycz-

nych, ortograficznych) 
[…].

Have you  
decided

13.2. looking at 
yourself

13.3. the fifth floor

13.4. didn’t spend
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Wypowiedź pisemna

Zadanie 14. (0-10)
Kilka dni temu zaginął Twój pies. W e-mailu do koleżanki z Wielkiej Brytanii 
· poinformuj w jakich okolicznościach zniknął Twój pies
· opisz wygląd psa 
· napisz co zrobiłeś, aby go odnaleźć

Każda wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach:

wymagania ogólne wymagania szczegółowe

· treść 

·  spójność 
i logika 
wypowiedzi 

·  zakres 
środków 
językowych

·  poprawność 
środków  
językowych.

I. Znajomość środków 
językowych

III. Tworzenie wypowiedzi.

IV. Reagowanie 
na wypowiedzi.

V. 
Przetwarzanie wypowiedzi.

I. Uczeń posługuje się 
podstawowym zasobem 
środków językowych 
(leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych) […] 
w zakresie następujących 
tematów: 
12. świat przyrody 

V. Uczeń tworzy krótkie, 
proste, spójne i logiczne 
wypowiedzi pisemne (np. 
e-mail): 
1. opisuje ludzi, zwierzęta, 
przedmioty, miejsca i zjawiska 
2. opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach 
i wydarzeniach z przeszłości 
[...] 
7. stosuje formalny lub 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji.

VII. Uczeń reaguje 
w formie prostego tekstu 
pisanego (np. e-mail) 
w typowych sytuacjach:
 3. […] przekazuje informacje 
i wyjaśnienia.

VIII.3. Uczeń przekazuje 
w języku obcym nowożytnym 
informacje sformułowane 
w języku polskim.

Treść
W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu podpunktów polecenia 
uczeń się odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych podpunktów roz-
winął w zadowalającym stopniu.

Do ilu podpunktów uczeń 
się odniósł?

Ile podpunktów rozwinął?

3 2 1 0
3 4 3 2 1
2 2 1 1
1 1 0
0 0

Przykładowo: wypowiedź ucznia, który odniósł się do 2 podpunktów i oba roz-
winął, zostanie oceniona na 2 punkty.

1. Egzaminator kieruje się: 
a. nadrzędnymi zasadami dotyczącymi sposobu oceniania wypowiedzi podanymi 
w punktach 2–11 poniżej oraz ustaleniami przyjętymi dla konkretnego zadania
b. w razie wątpliwości – rozważeniem następujących kwestii: - w jakim stopniu jako 
odbiorca czuje się poinformowany w zakresie kluczowego elementu podpunktu 
polecenia? - w jaki sposób uczeń realizuje dany podpunkt?, np. za pomocą ilu zdań 
i jakich?, za pomocą ilu czasowników/określników?, jak złożona jest wypowiedź?, 
jak wiele szczegółów przekazuje? itp.
2. Jako podpunkt, do którego uczeń nie odniósł się, traktowana jest wypowiedź 
ucznia, która (a) nie realizuje tego podpunktu lub (b) realizuje go w sposób cał-
kowicie niekomunikatywny.
3. Za podpunkt, do którego uczeń odniósł się w pracy, przyjmuje się komunika-
tywną wypowiedź ucznia, która w minimalnym stopniu odnosi się do jednego 
z trzech podpunktów polecenia. 
· Poprzez „minimalny stopień” rozumiane jest jedno odniesienie się do elementu 
polecenia, np. We invited a nurse. 
· Wyrażenia takie jak np. write books, work in a bank, catch criminals traktowane 
są jako jedno odniesienie się do podpunktu polecenia.
4. Za podpunkt rozwinięty w pracy przyjmuje się komunikatywną wypowiedź 
ucznia, która odnosi się do jednego z trzech podpunktów polecenia w sposób 
bardziej szczegółowy. 
· Poprzez „bardziej szczegółowy sposób” rozumie się wypowiedź zawierającą (a) 
dwa odniesienia do danego podpunktu polecenia, np. Looking after patients and 
making injections is not easy. lub (b) jedno rozbudowane odniesienie do danego 
podpunktu polecenia, jeden aspekt opisany bardziej szczegółowo, np. He has to 
catch dangerous criminals.
5. W przypadku podpunktów polecenia, które składają się z dwóch członów: 
a. jeśli uczeń w minimalnym stopniu nawiązał do jednego członu, a drugiego nie 
zrealizował, należy uznać, że odniósł się do danego podpunktu. 
b. jeśli uczeń nawiązał do obydwu członów w minimalnym stopniu, należy uznać, 
że rozwinął wypowiedź.
6. Realizacja podpunktu polecenia za pomocą dwóch wyrażeń synonimicznych 
lub dwóch wzajemnie wykluczających się słów/wyrażeń lub za pomocą równo-
rzędnych słów oceniana jest jako odniósł się.
7. Ten sam fragment tekstu nie może być traktowany jako realizacja dwóch różnych 
podpunktów polecenia jednocześnie.
8. Jeśli uczeń traktuje poszczególne podpunkty polecenia jak zadawane pytania 
i tworzy wypowiedź przez odpowiadanie na te pytania, nie dbając o precyzyjne 
przekazanie informacji wymaganych w każdym podpunkcie polecenia, prowadzi 
to do obniżenia punktacji za treść oraz może powodować obniżenie punktacji za 
spójność i logikę wypowiedzi. 
9. Jeżeli uczeń realizuje podpunkt polecenia w sposób niestandardowy, budzący 
wątpliwość, wówczas wymagany jest w wypowiedzi element, który wskazuje, że 
informacja dotyczy danego podpunktu polecenia i jest logicznie uzasadniona.
10.Jeżeli uczeń realizuje podpunkt polecenia, ale komunikacja jest znacznie zabu-
rzona na skutek użycia niewłaściwej struktury leksykalno-gramatycznej, podpunkt 
rozwinięty traktowany jest jako podpunkt, do którego uczeń tylko się odniósł 
(R→O), a podpunkt, do którego uczeń się odniósł, jako niezrealizowany (O→N).
11.Jeżeli uczeń realizuje kluczowy fragment wypowiedzi w języku polskim – re-
alizację podpunktu polecenia uznaje się za niekomunikatywną.

Spójność i logika wypowiedzi
W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje 
jako całość dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) we-
wnątrz zdań oraz między zdaniami/akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi 
bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu wypowiedź jest klarowna (np. czy nie 
jest jedynie zbiorem przypadkowo zebranych myśli).
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2
Wypowiedź jest w całości lub w znacznej większości spójna i logiczna 
zarówno na poziomie poszczególnych zdań, jak i całego tekstu

1
Wypowiedź zawiera usterki w spójności/logice na poziomie poszczegól-
nych zdań oraz/lub całego tekstu.

0
Wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna; zbudowana 
jest z trudnych do powiązania w całość fragmentów

1. Jedna bądź dwie usterki w dłuższym tekście to nie to samo, co jedna bądź dwie 
usterki w spójności w tekście bardzo krótkim. Nie przelicza się jednak bezpo-
średnio liczby usterek na odpowiednią liczbę punktów.
2. Zaburzenie spójności może również wynikać z nieuzasadnionego użycia cza-
sowników w różnych czasach gramatycznych („przeskakiwania” z jednego czasu 
gramatycznego na inny), np. He will come tomorrow and told us about the hospital.
3. Uczeń nie musi realizować podpunktów polecenia w kolejności, w jakiej są 
wymienione w zadaniu. Sama zmiana kolejności nie może być podstawą do 
obniżenia punktacji w kryterium spójności i logiki wypowiedzi.
4. Jeżeli w pracy nie są zaznaczone żadne błędy w spójności i logice, to uczniowi 
przyznaje się 2 punkty w kryterium spójności i logiki wypowiedzi.

Zakres środków językowych
W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie 
struktur leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi.

2
Zadowalający zakres środków językowych; oprócz środków językowych 
o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precy-
zyjnych sformułowań.

1
Ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są głównie 
środki językowe o wysokim stopniu pospolitości.

0
Bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację polecenia.

Przez pojęcie „precyzyjne sformułowania” rozumie się wyrażanie myśli z wy-
korzystaniem słownictwa swoistego dla tematu i unikanie słów oraz struktur 
o wysokim stopniu pospolitości, takich jak miły, interesujący, fajny, np. Kino mi 
się podoba, ponieważ w salach są wygodne fotele i duży ekran. zamiast Kino mi się 
podoba, ponieważ jest duże i fajne. W precyzji wyrażania myśli mieści się również 
charakterystyczny dla danego języka sposób wyrażania znaczeń, np. There is 
a book on the table. zamiast On the table is a book.

Zadowalający zakres środków językowych odnosi się do środków leksykalno-
-gramatycznych, których znajomości można oczekiwać od absolwenta szkoły 
podstawowej na poziomie A2+ (ujętych w zakresie struktur w Informatorze).

Poprawność środków językowych
W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatycz-
ne, leksykalne i ortograficzne oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi.

2
· Brak błędów. 
·  Nieliczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie zakłó-

cające komunikację.

1
·  Liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające 

komunikację. 
· Bardzo liczne błędy niezakłócające komunikacji.

0
· Liczne błędy często zakłócające komunikację. 
· Bardzo liczne błędy w znacznym stopniu zakłócające komunikację

W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę orientacyjny 
stosunek liczby błędów do długości tekstu stworzonego przez zdającego (nie ma 
potrzeby liczenia słów i błędów). „Liczne” błędy w przypadku tekstu bardzo krót-
kiego to nie to samo, co „liczne” błędy w przypadku tekstu stosunkowo dłuższego.

Wypowiedź przykładowa
I’m still looking for my dog, Spiky. He disappeared a few days ago. I don’t know how  
it happened. He needed to go outside so we walked to the local park and when 
we  arrived there, I took off the leash to let him run. He was so happy. Suddenly 
my friend called. We spoke for a while and when we finished, Spiky wasn’t there.
I’ve missed him so much. Spiky is such a cute dog. He has green eyes, white and black fur   
and a short tail.
I looked for him everywhere in my neighbourhood and in the town centre. I even 
contacted the police but they didn’t help me. I put some photos of him in different 
places and I talked to many people but nobody saw Spiky.
I will let you know if I find him.
Greetings,
XYZ


