
Egzamin maturalny 

Język angielski



MATURA 

2015

MATURA 

2023

POZIOM PODSTAWOWY

Wymagania egzaminacyjne 

odpowiadają poziomowi  : B1

Czas trwania:  120 minut 

Wymagania egzaminacyjne 

odpowiadają poziomowi : B1

W zakresie rozumienia ze słuchu i 

rozumienia tekstów pisanych: B1+ 

Czas trwania: 120 minut

POZIOM ROZSZERZONY

Wymagania egzaminacyjne 

odpowiadają poziomowi  : B2

Czas trwania:  150 minut

Wymagania egzaminacyjne 

odpowiadają poziomowi: B2 

W zakresie rozumienia ze słuchu 

i rozumienia tekstów pisanych:  B2+

Czas trwania:  150 minut

ILOŚĆ PKT
Za rozwiązanie zadań można 

uzyskać maksymalnie 50 

punktów 

Za rozwiązanie zadań można 

uzyskać maksymalnie 60 

punktów



MATURA 2015 MATURA 2023

ŹRÓDŁA 

TEKSTÓW: 

oryginalne lub adaptowane, czytane przez 

rodzimych użytkowników języka 

oryginalne lub adaptowane, czytane 

przez rodzimych użytkowników języka 

PUNKTACJA: 

1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź 

1 punkt za każdą prawidłową 

odpowiedź 

TYPY ZADAŃ: zadania zamknięte: 

wybór wielokrotny, dobieranie, prawda/ fałsz 

zamknięte, np.: wielokrotny wybór, 

dobieranie, prawda/fałsz

otwarte, np.: zdania/tekst z lukami, 

odpowiedzi na pytania

CZAS TRWANIA 

NAGRANIA: 

Poziom podstawowy - 20 minut

Poziom rozszerzony – 25 minut

Poziom podstawowy – 25 minut

Poziom rozszerzony – 30 minut 

LICZBA ZADAŃ

3-4 zadania 3-4 zadania

UDZIAŁ W 

WYNIKU 

SUMARYCZNYM

Poziom podstawowy  - 30%

Poziom rozszerzony   - 24% 

Poziom podstawowy  - 25%

Poziom rozszerzony   - 25% 

Rozumienie ze słuchu 



MATURA 2015 MATURA 2023

ŹRÓDŁA 

TEKSTÓW: 

oryginalne lub adaptowane oryginalne lub adaptowane 

PUNKTACJA: 

1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt za każdą prawidłową 

odpowiedź 

TYPY ZADAŃ: zadania zamknięte: wybór wielokrotny, 

dobieranie, prawda/ fałsz 

zamknięte, np.: wielokrotny wybór, 

dobieranie 

otwarte, np.: zdania/tekst z lukami, 

odpowiedzi na pytania

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ 

TEKSTÓW

ok. 900-1200 słów

ok. 1300-1600 słów 

PP około 1200-1450 wyrazów 

PR około 1600-1800 wyrazów 

LICZBA

ZADAŃ

3-4 zadania 4-5 zadań

UDZIAŁ W WYNIKU 

SUMARYCZNYM
Poziom podstawowy  - 30% 

Poziom rozszerzony   -26 % 

Poziom podstawowy  - 33%

Poziom rozszerzony   - 30% 

Rozumienie tekstów pisanych



MATURA 2015 MATURA  2023

ŹRÓDŁA 

TEKSTÓW: 

oryginalne lub adaptowane teksty oryginalne lub adaptowane 

PUNKTACJA: 

1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt za każdą prawidłową 

odpowiedź 

TYPY ZADAŃ: zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na 

dobieranie; zadania 

otwarte: zadanie z luką, parafraza zdań, 

słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań na 

język obcy, układanie fragmentów zdań z 

podanych elementów leksykalnych 

zamknięte: wielokrotny wybór 

oparty na zdaniach, 

otwarte: oparte na tekście lub na 

zdaniach, np. zadanie z lukami, 

transformacje, 

słowotwórstwo, 

tłumaczenia, 

gramatykalizacja, 

set leksykalny 

LICZBA 

ZADAŃ

2-3  zadania 3-4 zadania

UDZIAŁ W WYNIKU 

SUMARYCZNYM
Poziom podstawowy  - 24% 

Poziom rozszerzony   - 24 % 

Poziom podstawowy  - 22%

Poziom rozszerzony   - 23% 

Znajomość środków językowych 



MATURA 2015 MATURA 2023

KRYTERIA 

* treść: od 0 do 4 punktów

• spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 

punktów 

• zakres środków językowych: od 0 do 2 

punktów 

• poprawność środków językowych: od 0 do 2 

punktów. 

• RAZEM 10 PUNKTÓW

Treść: 0-5 pkt 

Spójność i logika: 0-2 pkt 

Zakres środków językowych: 0-3 pkt 

Poprawność 0-2 pkt 

RAZEM 12 PUNKTÓW 

FORMA 

WYPOWIEDZI • list w formie tradycyjnej albo 

elektronicznej [e-mail], 

• wiadomość umieszczana na blogu lub 

forum internetowym

- list prywatny, 

- e-mail, 

wpis na blogu lub forum 

internetowym

CHARAKTERYSTYKA 

ZADANIA jedno zadanie (bez możliwości wyboru); 

polecenie w języku polskim; 

1 zadanie (brak wyboru), polecenie 

w języku polskim, w treści 4 

elementy, które zdający powinien 

rozwinąć 

DŁUGOŚĆ WYPOWIEDZI 80-130 WYRAZÓW 80-130 WYRAZÓW 

UDZIAŁ W WYNIKU 

SUMARYCZNYM
20% 20%

Tworzenie wypowiedzi pisemnej PP



MATURA 2015 MATURA 2023

KRYTERIA

Zgodność z poleceniem: 0-5 pkt 

Spójność i logika: 0-2  pkt 

Zakres środków językowych: 0-3 pkt 

Poprawność 0-3 pkt

• RAZEM 13 PUNKTÓW

Zgodność z poleceniem: 0-5 pkt 

Spójność i logika: 0-2  pkt 

Zakres środków językowych: 0-3 pkt 

Poprawność 0-3 pkt

• RAZEM 13 PUNKTÓW

FORMA 

WYPOWIEDZI 

tekst argumentacyjny 

list, 

rozprawka, 

artykuł publicystyczny

tekst argumentacyjny 

list, 

rozprawka, 

artykuł publicystyczny

CHARAKTERYSTYKA 

ZADANIA 1 zadanie, dwa tematy w języku polskim, 

zdający wybiera jeden z nich  i tworzy tekst

1 zadanie, dwa tematy w języku 

polskim, zdający wybiera jeden 

z nich  i tworzy tekst

DŁUGOŚĆ 

WYPOWIEDZI 

200-250 wyrazów WYRAZÓW 200-250 WYRAZÓW 

UDZIAŁ W WYNIKU 

SUMARYCZNYM
26% 22%

Tworzenie wypowiedzi pisemnej PR


