OPIS MATURY USTNEJ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO
Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest ocena sprawności mówienia, rozumianej
jako kompetencja komunikacyjna zdającego.
Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych w tej części egzaminu jest określony w standardach wymagań
egzaminacyjnych I.1.a–o, I.3., III.1.a–d, IV.1.a–d, V.1.
Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut. Egzamin ma formę rozmowy
zdającego z osobą egzaminującą, obserwowanej przez drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w
rozmowie. Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1 i 3 oraz
materiał ikonograficzny do zadań 2 i 3.
Przebieg egzaminu oraz ogólna charakterystyka poszczególnych zadań są przedstawione w tabeli poniżej.
Czynności
organizacyjne
Rozmowa wstępna

Zadanie 1: Rozmowa
z odgrywaniem roli

Zadanie 2: Opis
ilustracji i odpowiedzi
na trzy pytania

Zadanie 3: Wypowiedź
na podstawie materiału
stymulującego
i odpowiedzi na dwa
pytania

PRZEBIEG EGZAMINU. CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ
Po wylosowaniu zestawu zdający przystępuje do
egzaminu. Nie przewidziano dodatkowego czasu na
zapoznanie się z treścią całego zestawu przed
odpowiedzią.
Egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych
z jego życiem i zainteresowaniami. Lista pytań do wyboru
zamieszczona jest wyłącznie w zestawie dla
egzaminującego. Celem rozmowy jest umożliwienie
zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną
• Zdający ma ok. 30 sekund na zapoznanie się
z poleceniem.
• Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy,
w której zdający i egzaminujący odgrywają
wskazane w poleceniu role. Role przyjmowane
przez zdającego odpowiadają doświadczeniom
życiowym osoby nastoletniej lub stawiają go
w sytuacjach, w jakich mógłby się znaleźć
w przyszłości. W trakcie rozmowy zdający musi
odnieść się do czterech elementów
wskazanych w poleceniu i rozwinąć swoją
wypowiedź w zadowalającym stopniu. Istotne jest
również, aby zdający w sposób właściwy
reagował
na wypowiedzi egzaminującego.
Zdający
• opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym
zestawie. W opisie ilustracji zdający powinien
określić miejsce, osoby oraz wykonywane przez
nie czynności.
• odpowiada na trzy pytania postawione przez
egzaminującego. Pytania są związane z tematyką
ilustracji i zamieszczone są wyłącznie w zestawie
dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach
zdający nie powinien ograniczać się do
zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi.
• Zdający ma ok. 1 minuty na zapoznanie się
z poleceniem I materiałem stymulującym.
• Zdający
– wybiera element z materiału stymulującego,
który – jego zdaniem – najlepiej spełnia warunki
wskazane w poleceniu, i uzasadnia swoją decyzję
– wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe elementy
– odpowiada na dwa pytania postawione przez
egzaminującego. Pytania są związane z tematyką
materiału stymulującego i zamieszczone są
wyłącznie w zestawie dla egzaminującego.
W swoich odpowiedziach zdający nie powinien
ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych
wypowiedzi.

CZAS TRWANIA

ok. 2 minut

maks. 3 minuty
(wliczając czas na
zapoznanie się
z treścią zadania)

maks. 4 minuty

maks. 5 minut
(wliczając czas na
zapoznanie się
z treścią zadania

