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Więc dlaczego wprowadzane są zmiany? 

Przede wszystkim nie gmerać przy ulu. 

 

Z „Poradnika pszczelarza” (XVII wiek) 
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Związek podstawy programowej nauczania matematyki z wymaganiami 

egzaminacyjnym: 

 

 

do 2020 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w 2021 roku 



Pandemia – skutki nie tylko zdrowotne 

 

Nauczanie zdalne ma niewątpliwe zalety, ale 

ma i wady. Poniżej niektóre z nich: 

• brak kontaktu osobistego – uczeń 

nauczyciel, 

• brak interakcji z innymi uczniami, 

• trudności sprzętowe, 

• trudności z rzetelną oceną aktualnych 

postępów, 

• pokusa korzystania z innych aplikacji „w tle” 

w czasie lekcji, 

• wyłączenie z nauki zdalnej w przypadku 

choroby nauczyciela ale i ucznia, 

• trudności z samodzielnym zauważeniem 

korelacji między przedmiotami 

Adobe Stock 



Czym kierowano się przy konstruowaniu zmian w zapisach wymagań 

egzaminacyjnych? 

 

Poprzez zmianę wymagań rozumieć będziemy ograniczenie liczby 

wymagań szczegółowych zawartych w odpowiedniej podstawie 

programowej, które będzie obejmował dany egzamin, poprzez 

całkowite skreślenie, zawężenie lub modyfikację treści danego 

wymagania. 

 

Powołany został przez MEN  zespół ekspertów 

 

Przygotowany projekt rozporządzenia przedstawiono do konsultacji 

społecznych 

 

Wyniki tych działań zostały przedstawione nauczycielom i uczniom na 

pięć miesięcy przed terminem egzaminu. 



Ważne pytanie:  

 

W jaki sposób zmiany w wymaganiach 

egzaminacyjnych wpłyną na kształt 

arkusza egzaminacyjnego? 

Ograniczenie treści programowych spowoduje zmniejszenie o 5 liczby 

punktów możliwych do uzyskania za bezbłędne rozwiązanie wszystkich 

zadań w arkuszu na poziomie podstawowym. Zmiana proporcji zadań 

zamkniętych do otwartych (28 zz i 7 zo) 

Ponieważ wynik egzaminu będzie, jak dotychczas, podawany  

w procentach, nie zaburzy to procesu rekrutacyjnego na uczelnie.  

Próg zdawalności na poziomie podstawowym pozostaje bez zmian. 



Jakie działania są podejmowane żeby możliwie łagodnie 

zaimplementować wprowadzane zmiany: 

• szkolenia dla doradców, 

• szkolenia dla nauczycieli, 

• publikacja przygotowana przez CKE, 

• próbny egzamin maturalny w marcu 2021. 



Zmiany dotyczące III etapu edukacyjnego 

• Wykreślono: 

– liczby w systemie rzymskim, 

– zamiana jednostek (prędkości, gęstości, itp.) 

– notacja wykładnicza, 

– promil, 

– przedstawianie danych w tabeli za pomocą diagramu słupkowego lub 

kołowego, 

– obliczanie pola pierścienia kołowego, 

– zamiana jednostek pola, 

– konstrukcja symetralnej odcinka, dwusiecznej kąta oraz kątów o miarach 30o, 

45o, 60o, 

– obliczanie pól powierzchni i objętości brył obrotowych. 



Podstawowe zmiany w wymaganiach szczegółowych: 
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Uczeń: 

6. rozwiązuje równania wielomianowe dające 

się łatwo sprowadzić do równań 

kwadratowych. 

7. rozwiązuje łatwe nierówności wielomianowe. 
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Stereometria – III etap 
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Aneks do informatora 

• Zawiera wymagania ogólne i szczegółowe III (gimnazjum) i IV (liceum i 

technikum) etapu edukacyjnego obowiązujące na egzaminie maturalnym w 

maju 2021 r. 

• Zawiera opis arkusza na poziomie podstawowym. 

• Wymienia zadania z informatora maturalnego, które nie spełniają wymagań 

szczegółowych.  



Wykreślone zadania PP 



Wykreślone zadania PR 
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Nie zostało wykreślone 



Nie zostało wykreślone 



Dziękuję za udział w szkoleniu! 

 

Piotr Ludwikowski 


