
 

ĆWICZENIA MATURALNE – WYPOWIEDŹ USTNA 

Pomoce: 

•  podręcznik do języka polskiego Ponad słowami klasa 1 część 1, dział „Średniowiecze”, s. 193–196 

*Uwaga! Przypominam! Po sprawdzianie ze średniowiecza będziemy korzystać z podręcznika Ponad słowami klasa 
1 część 2 

 https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-
uczniow-i-nauczycieli/jezyk-polski-czesc-ustna/ 

 

   Wskazówki: 
CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony te-

mat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki  i retoryki. Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury.  

 Charakterystyka egzaminu ustnego: 

 Egzamin trwa około 30 minut i składa się z trzech części: przygotowania, wypowiedzi monologowej zdającego doty-

czącej wylosowanego polecenia i związanej z tą wypowiedzią rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym.  

 Wypowiedź monologowa zdającego: 

 Zdający losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny,  lub popularnonaukowy  

z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie  i ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie wy-

powiedzi. Następnie przez około 10 minut wygłasza wypowiedź monologową na zadany w poleceniu temat. Tekst 

kultury powinien zainspirować zdającego, którego zadaniem jest rozwinięcie  i poszerzenie zasygnalizowanych w pole-

ceniu wątków – także poprzez odwołanie się  do innych, dowolnie wybranych tekstów.   

 Rozmowa zdającego z zespołem egzaminacyjnym: 

 Rozmowa może dotyczyć wyłącznie wygłoszonej przez zdającego wypowiedzi monologowej. Członkowie zespołu eg-

zaminacyjnego nie mogą odwoływać się do faktów lub lektur nieprzywołanych w tej wypowiedzi. W trakcie rozmowy, 

która trwa około 5 minut, członkowie zespołu mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia, zachęcać do pogłębienia wybra-

nych aspektów wypowiedzi itp.  

Cechy zadania egzaminacyjnego:  

 zadanie składa się z polecenia i tekstu (w zadaniach stosowane są trzy typy tekstów: teksty o języku, teksty li-

terackie, teksty ikoniczne).  

 zadanie daje możliwość weryfikacji sfunkcjonalizowanej (nie odtwórczej) wiedzy zdającego oraz jego umiejęt-

ności analityczno-interpretacyjnych (w odniesieniu do tekstu źródłowego wskazanego w zadaniu i związanych 

z nim problemowo przywołań różnych kontekstów). Wiedza językowa i teoretycznoliteracka pełni tu rolę 

czynnika wspomagającego lekturę tekstów kultury.   

 zadanie umożliwia zdającemu zaprezentowanie poziomu dojrzałości intelektualnej, orientacji w problemach 

kultury, literatury i języka, a także wykazanie się sprawnością językowo-komunikacyjną oraz rozumieniem 

tekstu stanowiącego inspirację do wypowiedzi.  

 zadanie odwołuje się do umiejętności (i wiadomości) wskazanych w podstawie programowej dla IV etapu 

edukacji polonistycznej (oraz etapów niższych).   

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyk-polski-czesc-ustna/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyk-polski-czesc-ustna/


 w zadaniu została wyraźnie określona sytuacja komunikacyjna – za pomocą czasowników operacyjnych, które 

dają uczniowi wskazówkę, jaką formę ma wybrać  dla wypowiedzi.     

Wykonanie zadania egzaminacyjnego wymaga: 

 rozpoznania zadanej w poleceniu intencji i przygotowania wypowiedzi zgodnie  z tą intencją; 

 odczytania (interpretacji) dołączonego tekstu kultury pod kątem wskazanego  w poleceniu problemu;  

 odwołania się do innych tekstów kultury (dowolnych) i problemów, które łączą się  z tematem wypowiedzi;  

 opracowania wypowiedzi pod względem kompozycyjnym i językowo-stylistycznym; 

 wygłoszenia wypowiedzi zgodnie z zasadami kultury żywego słowa;  

 udziału w rozmowie dotyczącej wygłoszonej wypowiedzi monologowej.  

 Przebieg egzaminu /czas trwania /czynności  organizacyjne:  

Zdający losuje zadanie egzaminacyjne.  

Przygotowanie  wypowiedzi  monologowej:  

 zdający przygotowuje się do wygłoszenia wypowiedzi na wylosowany temat (może  w tym czasie przygotować 

ramowy plan wypowiedzi, konspekt, notatki pomocnicze). Nie więcej niż 15 minut  

Wypowiedź  monologowa:   

 zdający wygłasza wypowiedź monologową. Około 10 minut.   

Rozmowa: 

 zdający uczestniczy w rozmowie z zespołem przedmiotowym (dotyczącej wygłoszonej wypowiedzi monolo-

gowej). Około 5 minut.  

Ocenianie – egzamin ustny:  

Monologowa wypowiedź egzaminacyjna oraz udział zdającego w rozmowie oceniane są pod względem merytorycz-

nym (treść), formalnym (organizacja), językowym i stylowym. Oceny dokonują członkowie zespołu przedmiotowego, 

przyznając punkty zgodnie ze skalą oceniania egzaminu ustnego. Waga poszczególnych aspektów ocenianych w trakcie 

tej części egzaminu jest następująca:  

– meritum wypowiedzi monologowej: 40% (16 pkt),  

– organizacja wypowiedzi monologowej: 20% (8 pkt), 

 – język i styl wypowiedzi monologowej i dialogowej: 20% (8 pkt),  

– meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzeganie zasad uczestniczenia w rozmowie:  20% (8 pkt).  

Za wypowiedź w części ustnej egzaminu maturalnego zdający może otrzymać maksymalnie 40 punktów.   

 
(opracowane na podstawie materiałów CKE) 

Co powinniśmy umieć? 

• analizować temat wypowiedzi ustnej, 
• dokonać  wyboru odpowiedniego materiału literackiego i go analizować,   
• wygłaszać uporządkowaną wypowiedź, dbając o formę językową. 

 
 Zadania: 

1. Zapoznaj się z treściami zamieszczonymi w podręczniku „Ponad słowami” klasa 1 część 1, str.193-196. 

2. Wykonaj zadania 2/194; 3,4,5/195; 4,5,6/196. 



 

 

Zadanie domowe: 

Odpowiedzi prześlij komunikatorem lub na pocztę językpolski2018@wp.pl W temacie wiadomości podaj 

tytuł „Praca domowa – 15.04.2020/nazwisko i imię”.  Termin: 17.04.2020. 

Życzę przyjemnej nauki  

Każdy pracuje na miarę swoich możliwości. W razie trudności można konsultować się poprzez komunika-

tor lub maila jezykpolski2018@wp.pl  

*kolejne przypomnienie - czeka nas powtórzenie wiadomości i sprawdzian ze średniowiecza, zatem zaglądamy do 

notatek  
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