EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym jest obowiązkowy.
Przystępują do niego wszyscy maturzyści. W roku szkolnym 2014/2015 nowa matura
obejmuje uczniów klas trzecich LO.
Zadania egzaminacyjne sprawdzają wiedzę i umiejętności zdobywane nie tylko w szkole
ponadgimnazjalnej, lecz także w gimnazjum.
EGZAMIN PISEMNY – POZIOM PODSTAWOWY
Egzamin pisemny składa się z dwóch części.
Część pierwsza sprawdza umiejętność czytania tekstu (popularnonaukowego,
publicystycznego, politycznego), świadomość językową zdających oraz ich umiejętności z
zakresu działań tekstotwórczych. Zadania sprawdzają także znajomość utworów
literackich oznaczonych w podstawie programowej gwiazdką.
Część druga sprawdza umiejętność pisania tekstu własnego (wypracowania) w związku z
utworem literackim - tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej (w formie rozprawki lub
interpretacji tekstu lirycznego).
Matura jest oceniana przez egzaminatorów zewnętrznych. Aby ją zdać, uczeń musi uzyskać
30% wszystkich punktów możliwych do zdobycia.

Struktura i przebieg egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym
Czas trwania: 170 minut
Liczba punktów do zdobycia: 70
Część I. Test
liczba punktów za test: 20
tekst lub dwa teksty liczące łącznie nie więcej niż 500 słów
2 zestawy zadań otwartych i zamkniętych (łącznie od 10-13 zadań)
Część II. Wypracowanie
liczba punktów: 50
wymagana objętość pracy: co najmniej 250 słów
2 tematy do wyboru:
1. rozprawka problemowa: dłuższa wypowiedź pisemna w związku z tekstem
epickim lub dramatycznym
2. interpretacja tekstu poetyckiego: dłuższa wypowiedź w związku z utworem
lirycznym
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EGZAMIN USTNY
Celem ustnej części egzaminu maturalnego jest sprawdzenie umiejętności tworzenia
samodzielnej wypowiedzi ustnej na podstawie danego tekstu kultury, zgodnie z zasadami
poprawności językowej, logiki i retoryki. Egzamin ten, poza umiejętnością analizy i
interpretacji, sprawdza również sfunkcjonalizowaną wiedzę o języku i o kulturze (w tym
zwłaszcza o literaturze).
Egzamin ustny składa się z trzech części. W pierwszej części uczeń przygotowuje
wypowiedź monologową na określony temat (sformułowany w wylosowanym poleceniu), w
związku z dołączonym do zadania tekstem kultury (literackim, językowym, ikonicznym). W
drugiej części wygłasza przygotowaną wypowiedź przed zespołem egzaminacyjnym. Część
trzecia obejmuje krótką rozmowę z egzaminatorami dotyczącą wystąpienia.
Aby zdać maturę ustną, uczeń musi uzyskać 30%

Struktura i przebieg egzaminu ustnego
Czas trwania: ok. 30 minut
Liczba punktów do zdobycia: 40
Część I. Przygotowanie wypowiedzi monologowej
wylosowanie zadania złożonego z polecenia i tekstu kultury
opracowania wystąpienia
czas trwania: około 15 minut
Część II. Wygłoszenie wypowiedzi monologowej
wystąpienie przed zespołem egzaminacyjnym
czas trwania: około 10 minut
Część III. Rozmowa z zespołem egzaminacyjnym
dialog dotyczący wygłoszonej wypowiedzi
czas trwania: około 5 minut
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EGZAMIN PISEMNY – POZIOM ROZSZERZONY
Na poziomie rozszerzonym egzamin pisemny jest jednoczęściowy i sprawdza umiejętność
dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich lub tworzenia wypowiedzi
argumentacyjnej (w formie wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu),
wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego,
albo krytycznoliterackiego.

Struktura i przebieg egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym
Czas trwania: 180 minut
Liczba punktów: 40
Wypracowanie:
Wymagana objętość pracy: co najmniej 300 słów
2 tematy do wyboru:
1. Szkic lub rozprawka problemowa: wypowiedź argumentacyjna w związku z
tekstem teoretycznym
2. Interpretacja porównawcza: zestawienie dwóch utworów lirycznych, epickich lub
dramatycznych

Informator maturalny: zakres wymagań, szczegółowe informacje oraz przykładowe zadania
z każdego poziomu:
http://cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Jezykpolski.pdf
Przykładowy arkusz maturalny:
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Przykladowe_arkusze
/2015/jez_polski_PP/jez_polski_PP_A1.pdf
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