
Jak przebiega egzamin ustny? 

 Twoim zadaniem w trakcie trwania egzaminu ustnego jest zbudowanie wypowiedzi 

monologowej na określony temat wskazany w wylosowanym poleceniu. Podstawę 

wypowiedzi stanowi dołączony do zadania tekst: 

– literacki (utwór liryczny, epicki lub dramatyczny), 

– ikoniczny (np. obraz, plakat, rzeźba), 

– językowy (np. artykuł popularnonaukowy z zakresu nauki o języku). 

 Egzamin trwa 30 minut i składa się z trzech części: przygotowania wypowiedzi (15 

minut), wygłoszenia wypowiedzi (10 minut) i rozmowy z zespołem 

egzaminacyjnym (5 minut). 

 W części pierwszej wylosujesz zadanie (składające się z polecenia i odnoszącego się 

do niego tekstu kultury) i opracujesz dłuższą wypowiedź monologową (można 

przygotować krótki konspekt lub plan wystąpienia).  

 W części drugiej wygłosisz przygotowaną wypowiedź przed przedmiotowym 

zespołem egzaminacyjnym. 

 Część trzecia to rozmowa z egzaminatorami dotycząca Twojej wypowiedzi.  

 Zadania egzaminacyjne sprawdzają wiedzę i umiejętności wskazane w podstawie 

programowej dla szkoły ponadgimnazjalnej. Ponadto mogą obejmować zagadnienia 

realizowane na wcześniejszych etapach edukacyjnych – w gimnazjum i szkole 

podstawowej. 

 Za egzamin możesz otrzymać maksymalnie 40 punktów. 

 

Co trzeba wiedzieć i umieć? 

Zadania maturalne na egzaminie ustnym odnoszą się do wymagań ogólnych i szczegółowych 

ujętych w podstawie programowej dla szkoły ponadgimnazjalnej. Sprawdzają również 

wiedzę i umiejętności opanowane w gimnazjum i szkole podstawowej.  

 Podstawa programowa z języka polskiego – szkoła ponadgimnazjalna 

 Podstawa programowa z języka polskiego – gimnazjum 

 Podstawa programowa z języka polskiego – szkoła podstawowa 

Egzamin ustny sprawdza przede wszystkim umiejętność dłuższego, poprawnego, logicznego i 

komunikatywnego wypowiadania się na określony temat (wskazany w wylosowanym 

poleceniu) w związku z dołączonym do zadania tekstem kultury (literackim, ikonicznym lub 

językowym). Pamiętaj, że wypowiedź przygotowuje się i wygłasza w trakcie egzaminu. 

Opracowanie wypowiedzi ustnej wymaga:  

 analizy i interpretacji załączonego tekstu literackiego, ikonicznego lub językowego 

pod kątem problemu wskazanego w poleceniu; 

 sformułowania własnego stanowiska wobec prezentowanego zagadnienia – 

postawienia tezy lub hipotezy interpretacyjnej; 
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 rzeczowego uzasadnienia swojego stanowiska – poprzez przywołanie argumentów i 

zilustrowanie ich przykładami z załączonego tekstu oraz innych wybranych tekstów 

kultury; 

 umiejętnego odwołania się do innych tekstów kultury, przydatnych do opracowania 

wskazanego zagadnienia i motywów wiążących się z tematem wypowiedzi; 

 zaprezentowania sfunkcjonalizowanej wiedzy o języku, kulturze i literaturze (w 

zależności od wylosowanego tematu); 

 przygotowania wystąpienia zgodnego z zasadami logiki, poprawnego pod względem 

kompozycyjnym i językowym; 

 przestrzegania zasad kultury żywego słowa. 

 Jak przygotować ustną wypowiedź monologową? 

 Zadania krok po kroku 

Na egzaminie ustnym należy się również spodziewać zadań sprawdzających znajomość lektur 

obowiązkowych, oznaczonych w podstawie programowej gwiazdką.  

 

Zasady oceniania wypowiedzi ustnej 

Za egzamin ustny możesz otrzymać maksymalnie 40 punktów. Punkty rozdzielone są 

następująco:  

 wartość merytoryczna wypowiedzi monologowej – 16 punktów 

 organizacja wypowiedzi monologowej – 8 punktów 

 meritum wypowiedzi monologowej i przestrzeganie zasad uczestnictwa w 

rozmowie – 8 punktów  

 styl i język obu wypowiedzi (monologowej i dialogowej) – 8 punktów. 

UWAGA  

 Egzaminatorzy w równym stopniu przyznają punkty za poprawność merytoryczną 

wypowiedzi, jak i jej kompozycję (formułowanie tezy, argumentów, wniosków), 

spójność oraz walory językowe. 

 W ocenie wystąpienia nie bierze się pod uwagę wad wymowy (np. seplenienia czy 

jąkania się) oraz usterek spowodowanych emocjami. 

 W części dialogowej ocenia się przede wszystkim przestrzeganie zasad uczestnictwa 

w rozmowie – dialog z zespołem egzaminacyjnym ma być żywą dyskusją, wymianą 

zdań, poglądów między jej uczestnikami, a nie tylko udzielaniem odpowiedzi na 

zadawane przez egzaminatorów pytania. 

 

 

Kryteria oceniania egzaminu ustnego zostały szczegółowo omówione w Informatorze o 

egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 opublikowanym 

przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE).  

 Informator maturalny z języka polskiego 
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