Egzamin maturalny z języka polskiego

1. Opis egzaminu
Egzamin maturalny z języka polskiego składa się z dwóch części:
a)

ustnej – zdawanej na jednym poziomie i ocenianej przez przedmiotowy zespół

egzaminacyjny,
b)

pisemnej – zdawanej na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, ocenianej

przez egzaminatorów zewnętrznych okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Ustna część egzaminu składa się z dwóch części:
a)

wypowiedzi zdającego na wybrany temat,

b)

rozmowy zdającego z przedmiotowym zespołem egzaminacyjnym dotyczącej

tematu prezentacji i bibliografii.
Pisemna część egzaminu składa się z dwóch części:
a)

egzaminu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu,

b)

egzaminu sprawdzającego umiejętność pisania w związku z tekstem literackim

zamieszczonym w arkuszu.

2. Szczegółowy opis ustnej części egzaminu
Ustna część egzaminu trwa około 25 minut (prezentacja tematu około 15 minut
i rozmowa z egzaminatorami – około 10 minut) i sprawdza przede wszystkim
umiejętność komunikacji werbalnej oraz umiejętność organizowania warsztatu pracy.
1)

Przygotowanie do egzaminu:

a)

materiały pomocnicze, które możecie (o ile temat na to pozwala) wykorzystać

podczas egzaminu, to np.: wykonany przez siebie film, nagranie wywiadu lub
wypowiedzi (np. gwarowej), fragmenty z literatury pełniące rolę cytatu, reprodukcje
dzieł sztuki, kadry z filmu, fotografie (np. zabytków architektury), nagrania muzyczne,
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zdający może także korzystać z planu prezentacji,
b)

macie

obowiązek

dostarczyć

dyrektorowi

szkoły

wykaz

bibliografii

wykorzystanej do opracowania tematu nie później niż cztery tygodnie przed
egzaminem 1 , a tydzień przed egzaminem – ramowy plan prezentacji i wykaz
materiałów pomocniczych (o ile takie przygotowano).
Niedostarczenie

bibliografii

w

wyznaczonym

terminie

jest

równoznaczne

z rezygnacją z przystąpienia do części ustnej egzaminu.
Podczas prezentacji możecie wykorzystać materiały pomocnicze, takie jak: fragmenty
filmu, fragmenty utworów muzycznych, własne nagrania. Czas ich wykorzystania
nie może być dłuższy niż 5 minut. Czas ten wliczany jest do całkowitego czasu
prezentacji.
2)

Zasady oceniania ustnej części egzaminu

Egzamin jest oceniany według kryteriów jednakowych w całym kraju. W ustnej części
egzaminu ocenie podlegają: prezentacja tematu (zawartość merytoryczna i kompozycja
wypowiedzi), rozmowa o problemach związanych z prezentowanym zagadnieniem
i sprawność językowa w obu częściach egzaminu.
Za ustną część egzaminu zdający może uzyskać 20 punktów w następującym układzie:
•

za prezentację tematu:

5 pkt (3 za zawartość merytoryczną , 2 za kompozycję) – 25% ogólnej punktacji,
•

za rozmowę:

7 pkt – 35% ogólnej punktacji,
•

za język:

8 pkt (oceniany w obu częściach egzaminu) – 40% ogólnej punktacji.

1

Przed egzaminem, czyli przed pierwszym dniem sesji egzaminacyjnej w kraju.
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Ustną część egzaminu ocenia przedmiotowy zespół egzaminacyjny według
następujących kryteriów:
Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej
Zdający zdał egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego, jeżeli uzyskał co
najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

Wzór dokumentu, z którego zdający może korzystać podczas egzaminu
(dokument nie może przekraczać 1 strony formatu A4).
Imię i nazwisko …………………………..
TEMAT ……………………………………
I. Literatura podmiotu
II. Literatura przedmiotu
III. Ramowy plan wypowiedzi
1.

Określenie problemu

2.

Kolejność prezentowanych argumentów (treści)

3.

Wnioski

IV. Materiały pomocnicze
1.

..............................

2.

..............................

3.

..............................

Podpis zdającego
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