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Zmiany 
w egzaminie maturalnym  
z języków obcych 
od 2012 roku

Przyczyny zmiany egzaminu maturalnego

Nowa podstawa programowa, ogłoszona w styczniu 2009 roku, 
obejmie szkoły ponadgimnazjalne dopiero w 2012 roku i dlatego 
merytoryczne zmiany w pisemnym egzaminie maturalnym są 
zaplanowane na rok 2015, natomiast od roku 2012 ma zmienić 
się egzamin ustny.

Nowy egzamin ustny będzie w dalszym ciągu zgodny  
z obowiązującymi standardami wymagań egzaminacyjnych 
i „starą” podstawą programową. Będzie również zgodny  
z nową podstawą programową, gdyż w językach obcych jest 
ona zbliżona do obowiązujących obecnie standardów wymagań 
egzaminacyjnych. Oba te dokumenty nawiązują bowiem do 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Decyzją MEN znika podział egzaminu ustnego na poziom 
podstawowy rozszerzony. Będzie więc, tak jak z języka 
polskiego, jeden egzamin ustny, bez określania jego poziomu. Dla 
tej decyzji można znaleźć uzasadnienie zarówno merytoryczne, 
jak i techniczne. 

Podczas egzaminu ustnego, podobnie jak ma to miejsce przy 
wszystkich zadaniach otwartych, produktywnych, polegających 
na tworzeniu własnego tekstu, tak naprawdę to umiejętności 
ucznia decydują o tym, na jakim poziomie jest to egzamin. Ten 
sam temat można przedstawić w kilku bardzo prostych słowach 
lub w formie pięknie rozbudowanej wypowiedzi. W zadaniach 
zamkniętych, w których uczeń tylko wybiera poprawną 
odpowiedź, to test narzuca poziom egzaminu, a o poziomie 
umiejętności ucznia decyduje liczba poprawnych odpowiedzi. 
Nawet jeżeli uczeń rozwiąże 100% zadań, to możemy jedynie 
powiedzieć, że jego umiejętności są co najmniej na poziomie 
określonym przez dany test. 

Na poziomie rozszerzonym obecnie obowiązującego egzaminu 
ustnego zwiększony stopień trudności został osiągnięty 
przez zadania, które wymagały nie tylko lepszej znajomości 
języka obcego, lecz także umiejętności, takich jak analiza, 
synteza, wyciąganie wniosków, tworzenie i przedstawianie 
prezentacji. Ze względu na sporą trudność tego egzaminu oraz 
fakt, że, niestety, niewiele uczelni uwzględniało jego wynik 
w wymaganiach rekrutacyjnych, tylko najbardziej ambitni 
uczniowie decydowali się do niego przystąpić – zwłaszcza że do 
2010 roku istniała możliwość zdawania egzaminu pisemnego na 
poziomie rozszerzonym, a ustnego na podstawowym. Ponadto 
jeżeli uczeń zdawał język obcy jako przedmiot dodatkowy, 
to nieprzystąpienie do egzaminu ustnego nie miało wpływu 
na zdanie matury i skutkowało jedynie wpisaniem zera na 
świadectwie i zmarnowanym czasem nauczycieli egzaminatorów 
z zespołu przedmiotowego.

Zasady zdawania egzaminu maturalnego  
z języków obcych od 2012 roku

Język obcy jest przedmiotem obowiązkowym na maturze, ale to 
maturzysta wybiera, z jakiego języka będzie ten obowiązkowy 
egzamin zdawał. Musi przystąpić do egzaminu pisemnego na 
poziomie podstawowym oraz do egzaminu ustnego, który od 
2012 roku będzie miał tylko jeden poziom. Jeżeli chce, może 
dodatkowo wybrać egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym 
lub dowolną część egzaminu z innego języka.

Można by powiedzieć, że ciągłe zmiany egzaminów szkolnych są ich najbardziej trwałą cechą. Dopiero co 
zmieniono w 2010 roku zasady zdawania egzaminu maturalnego, a już w 2012 roku czeka nas jego kolejna 
istotna zmiana. Spróbujmy przyjrzeć się zarówno przyczynom tej decyzji, jak i najważniejszym różnicom, które 
pojawią się w nowych egzaminach ustnych z języków obcych.



Część pisemna  
– poziom podstawowy

Część ustna  
– nie określa się poziomu egzaminu

Część pisemna  
– poziom rozszerzony

Czas trwania 120 minut ok. 15 minut
Część I: 120 minut
Część II: 70 minut

Charakter egzaminu
przedmiot obowiązkowy  
lub dodatkowy

przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy przedmiot dodatkowy

Części arkusza/zestawu 
egzaminacyjnego

Rozumienie ze słuchu

Rozumienie tekstów pisanych

Wypowiedź pisemna

Rozmowa wstępna

Rozmowa z odgrywaniem roli

Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania

Wypowiedź na podstawie materiału 
stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

Rozumienie ze słuchu

Rozumienie tekstów pisanych

Rozpoznawanie struktur  
leksykalno-gramatycznych

Stosowanie struktur  
leksykalno-gramatycznych

Wypowiedź pisemna

Oceniający
egzaminatorzy okręgowej  
komisji egzaminacyjnej

przedmiotowy zespół egzaminacyjny
egzaminatorzy okręgowej  
komisji egzaminacyjnej

Sposób przeprowadzenia ustnego egzaminu 
maturalnego

Egzamin będzie trwał piętnaście minut i nie przewiduje się 
dodatkowego czasu dla zdającego na przygotowanie się do 
odpowiedzi. Maturzyści będą wchodzić do sali pojedynczo.

Egzamin rozpocznie dwuminutowa rozmowa wstępna, w czasie 
której maturzysta będzie odpowiadał na pytania egzaminatora, 
dotyczące różnych tematów. Celem tej rozmowy jest oswojenie 
zdającego z sytuacją egzaminacyjną i nie jest ona oceniana za 
treść, a jedynie może mieć wpływ na ogólną ocenę umiejętności 
językowych.

Pierwsze zadanie trwa trzy minuty i polega na odgrywaniu 
ról wskazanych w poleceniu. Zdający musi uwzględnić  
w trakcie rozmowy z egzaminatorem cztery elementy podane 
w zadaniu i jednocześnie prawidłowo reagować na wypowiedzi 
egzaminatora.

Drugie zadanie nie ulega dużej zmianie: maturzysta musi  
w ciągu czterech minut opisać obrazek i odpowiedzieć na trzy 
pytania egzaminatora. Trzecie, dodatkowe pytanie wymaga 
relacjonowania wydarzeń z przeszłości.

W zadaniu trzecim maturzysta wybiera, według podanego 
klucza, jeden z dwóch lub trzech obrazków. Musi uzasadnić 
swój wybór, podać powód odrzucenia pozostałych ilustracji 
oraz dodatkowo odpowiedzieć na dwa pytania egzaminatora. 
Całe zadanie trwa pięć minut.

Ocenianie ustnego egzaminu maturalnego

Podstawowe znaczenie na nowym ustnym egzaminie maturalnym 
ma zmiana kryteriów oceniania. Wielu nauczycieli bolał fakt, że 
maturzysta, który zrealizował polecenie minimalnym nakładem 
pracy, i ten, który dużo i pięknie mówił na temat, dostawali 
prawie taką samą liczbę punktów.

Podczas nowego egzaminu znacznie wyżej ma być oceniana 
sytuacja, w której zdający nie tylko wspomni dany element, 
ale jeszcze rozwinie swoją wypowiedź. Za sprawność 
komunikacyjną, ocenianą dla każdego zadania osobno w skali 
od 0 do 6, można uzyskać 18 punktów.

Poza bogactwem i adekwatnością użytych struktur  
i poprawnością gramatyczno-leksykalną oceniana będzie 
również wymowa i płynność wypowiedzi. Punkty w tych 
kryteriach przydzielane są dla całego egzaminu łącznie,  
z uwzględnieniem  również rozmowy wstępnej. Za zakres 
użytych struktur leksykalno-gramatycznych można uzyskać do 
4 punktów, tyle samo za poprawność, natomiast za wymowę  
i płynność wypowiedzi  –  po 2 punkty. Za cały egzamin można 
uzyskać 30 punktów, a 9 punktów potrzeba, aby egzamin zdać.

Nowy ustny egzamin maturalny sprawdza w dużym stopniu 
te same umiejętności co poprzednio. Tak więc przygotowując 
uczniów do egzaminu, musimy pracować w podobny sposób jak 
do tej pory i  ćwiczyć te same sprawności, kładąc jednak większy 
nacisk na jakość języka i zachęcając uczniów do rozbudowywania  
wypowiedzi.


