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Zmiana w podstawowych kierunkach realizacji 

polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań 

egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty 

i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.



Podstawy prawne

W dniu 16 grudnia 2020 r. na stronie Ministerstwa Edukacji 

Narodowej została zamieszczona informacja o tym, że:

w 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo 

na podstawie wymagań egzaminacyjnych

zawartych w dołączonym do rozporządzenia 

załączniku nr 1, 

a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego. (bez działów XIV–XVII).



Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19

Załącznik 1

zawiera wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty obowiązujące w 2021 r.,

Przepisy określające zakres wymagań na egzaminie zostały 

opublikowane 21 grudnia 2020 r. w formie rozporządzenia.



Egzamin ósmoklasisty 

w roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzany 

na podstawie 

wymagań egzaminacyjnych

 WYMAGANIA EGZAMINACYJNE – wykaz tych wszystkich 

wymagań z podstawy programowej, których znajomość 

może być sprawdzana na egzaminie ósmoklasisty                

z matematyki w roku szkolnym 2020/2021.

 Z obowiązującej podstawy programowej wybrano niezbędne 

wymagania ogólne i szczegółowe, które powinien opanować 

uczeń przystępujący do egzaminu ósmoklasisty.



Egzamin ósmoklasisty 

w roku szkolnym 2020/2021

 PODSTAWA PROGRAMOWA – dokument na podstawie, 

którego nauczyciel powinien tak planować proces kształcenia, 

aby umożliwić uczniom opanowanie wszystkich umiejętności 

zapisanych w podstawie programowej.

 Wymagania, które nie będą sprawdzane na egzaminie              

z matematyki, nauczyciel może zrealizować w dowolnym 

terminie (przed ukończeniem przez ósmoklasistów szkoły 

podstawowej), również po egzaminie ósmoklasisty.



Przyczyny opracowania wymagań 

egzaminacyjnych obowiązujących na 

egzaminie ósmoklasisty 

w roku szkolnym 2020/2021

 Edukacja prowadzona w trybie zdalnym, zarówno w roku 

szkolnym 2019/2020, jak i w 2020/2021.

 Ograniczona liczba lekcji w systemie on-line 

(dotyczy niektórych szkół).

 Ograniczony czas na przekazanie pewnych treści 

(lekcja on-line zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji 

Narodowej powinna trwać około 30 minut).

 Trudności w przekazywaniu niektórych treści, np. zagadnień 

z geometrii, podczas lekcji on-line.

 Trudności w dostępie do niektórych pomocy dydaktycznych.



Wybór wymagań egzaminacyjnych

• Wnikliwej analizie poddano wszystkie wymagania ogólne        

i szczegółowe zapisane w podstawie programowej       

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

• Wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej, 

które uznano za kluczowe, stały się podstawą opracowania 

wymagań egzaminacyjnych.



Kto pracował nad opracowaniem 

wymagań egzaminacyjnych

Nad stworzeniem wymagań 

egzaminacyjnych pracował zespół, 

w skład którego weszli:

 eksperci Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej

 nauczyciele akademicy

 nauczyciele praktycy pracujący 

w szkole podstawowej.



Etapy pracy nad opracowaniem 

wymagań egzaminacyjnych

I ETAP: 10.10.2020 r. – 19.11.2020 r.

 indywidualna analiza podstawy programowej przez każdego 

członka zespołu

 dyskusje podczas spotkań zespołu

 wybór wymagań egzaminacyjnych



Etapy pracy nad opracowaniem 

wymagań egzaminacyjnych

II ETAP: 20.11.2020 r. – 27.11.2020 r.

 prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych

 na adres e-mail prekonsultacje@men.gov.pl, udostępniony 

na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, można było 

przesłać uwagi i sugestie dotyczące zaproponowanych 

wymagań egzaminacyjnych

mailto:prekonsultacje@men.gov.pl


Etapy pracy nad opracowaniem 

wymagań egzaminacyjnych

III ETAP: 27.11.2020 r. – 2.12.2020 r.

 przekazanie zespołowi pracującemu nad wymaganiami 

egzaminacyjnymi uwag nadesłanych do Ministerstwa 

Edukacji Narodowej

 analiza nadesłanych uwag

 modyfikacja projektu wymagań egzaminacyjnych 



Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19

Załącznik 1

Wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty obowiązujące w 2021 r.

,



Wymagania z podstawy programowej, 

które nie będą sprawdzane na egzaminie 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym

• liczby w zakresie do 3000 zapisane w systemie rzymskim 

przedstawia w systemie dziesiątkowym, a zapisane w 

systemie dziesiątkowym przedstawia w systemie rzymskim



Wymagania z podstawy programowej, 

które nie będą sprawdzane na egzaminie 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Działania na liczbach naturalnych

• mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną trzycyfrową

• stosuje rozdzielność mnożenia względem dodawania 

• szacuje wyniki działań



Wymagania z podstawy programowej, 

które nie będą sprawdzane na egzaminie 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Działania na liczbach naturalnych c.d.

• znajduje największy wspólny dzielnik w sytuacjach nie 

trudniejszych niż NWD(600, 72), NWD(140, 567), 

NWD(10000, 48), NWD(910, 2016) oraz wyznacza najmniejszą 

wspólną wielokrotność dwóch liczb naturalnych metodą rozkładu 

na czynniki,

• rozpoznaje wielokrotności danej liczby, kwadraty, sześciany, liczby 

pierwsze, liczby złożone,



Wymagania z podstawy programowej, 

które nie będą sprawdzane na egzaminie 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Działania na liczbach naturalnych c. d.

• odpowiada na pytania dotyczące liczebności zbiorów różnych 

rodzajów liczb wśród liczb z pewnego niewielkiego zakresu 

(np. od 1 do 200 czy od 100 do 1000), o ile liczba w odpowiedzi 

jest na tyle mała, że wszystkie rozważane liczby uczeń może 

wypisać,

• rozkłada liczby naturalne na czynniki pierwsze, w przypadku gdy 

co najwyżej jeden z tych czynników jest liczbą większą niż 10,

• wyznacza wynik dzielenia z resztą liczby a przez liczbę b

i zapisuje liczbę a w postac: a = b . q + r



Wymagania z podstawy programowej, 

które nie będą sprawdzane na egzaminie 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Liczby całkowite

•podaje praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych

•oblicza wartość bezwzględną

Obliczenia praktyczne

•wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, 

tygodniach, miesiącach, latach,

•odczytuje temperaturę (dodatnią i ujemną),

Obliczenia procentowe

•stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów 

w kontekście praktycznym, w przypadkach wielokrotnych 

podwyżek lub obniżek danej wielkości.



Wymagania z podstawy programowej, 

które nie będą sprawdzane na egzaminie 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021



Wymagania z podstawy programowej, 

które nie będą sprawdzane na egzaminie 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021



Wymagania z podstawy programowej, 

które nie będą sprawdzane na egzaminie 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021



Wymagania z podstawy programowej, 

które nie będą sprawdzane na egzaminie 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Proste i odcinki
•rysuje pary odcinków prostopadłych i równoległych

•mierzy odcinek z dokładnością do 1 mm

Kąty
•Mierzy z dokładnością do 10 kąty mniejsze niż 1800

•Rysuje kąty mniejsze niż 1800

Wielokąty, koła i okręgi
•konstruuje trójkąt o danych trzech bokach i ustala możliwość zbudowania 

trójkąta na podstawie nierówności trójkąta

•wskazuje na rysunku cięciwę, średnicę oraz promień koła i okręgu

•rysuje cięciwę koła i okręgu, a także, jeżeli dany jest środek okręgu -

promień i średnicę



Wymagania z podstawy programowej, 

które nie będą sprawdzane na egzaminie 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie

•zna i stosuje twierdzenie o równości kątów wierzchołkowych 

(z wykorzystaniem zależności między kątami przyległymi),

•korzysta z własności prostych równoległych, w szczególności stosuje 

równość kątów odpowiadających i naprzemianległych

•zna i stosuje cechy przystawania trójkątów

•zna nierówność trójkąta AB + BC ≥ AC i wie, kiedy zachodzi równość

•przeprowadza dowody geometryczne

•oblicza pola wielokątów metodą podziału na mniejsze lub uzupełniania 

do większych wielokątów



Wymagania z podstawy programowej, 

które nie będą sprawdzane na egzaminie 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021



Wymagania z podstawy programowej, 

które nie będą sprawdzane na egzaminie 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Geometria przestrzenna

•rysuje siatki prostopadłościanów

•wykorzystuje podane zależności między długościami krawędzi 

graniastosłupa do wyznaczania długości poszczególnych krawędzi

•oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów, które nie 

są prawidłowe

•oblicza objętości i pola powierzchni ostrosłupów, które nie są 

prawidłowe

Zadania tekstowe

•układa zadania i łamigłówki, rozwiązuje je; stawia nowe 

pytania związane z sytuacją w rozwiązanym zadaniu



Wymagania z podstawy programowej, 

które nie będą sprawdzane na egzaminie 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej 

• gromadzi i porządkuje dane

• tworzy diagramy słupkowe i kołowe oraz wykresy liniowe 

na podstawie zebranych przez siebie danych lub danych 

pochodzących z różnych źródeł



Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych 

wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Zmiana ta będzie 

dotyczyła m.in.:

• zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, 

np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych 

na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, pierwiastków,

• zmniejszenia (o 5 pkt) liczby punktów możliwych do otrzymania 

za rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu 

przeprowadzania egzaminu (100 minut),

• zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (Liczba zadań 

otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Modyfikacja arkuszy egzaminacyjnych z matematyki







Modyfikacja arkuszy egzaminacyjnych z matematyki



Anulowanie zadań w informatorze



Anulowane zadanie w informatorze



Anulowane zadanie w informatorze



Anulowane zadanie w informatorze



Anulowane zadanie w informatorze



Anulowane zadanie w informatorze



Anulowane zadanie w informatorze



Inne przykłady zadań, które sprawdzają umiejętności 

nieuwzględnione w wymaganiach egzaminacyjnych 

obowiązujących na egzaminie

w roku szkolnym 2020/2021 



Inne przykłady zadań, które sprawdzają umiejętności 

nieuwzględnione w wymaganiach egzaminacyjnych 

obowiązujących na egzaminie

w roku szkolnym 2020/2021



Inne przykłady zadań, które sprawdzają umiejętności 

nieuwzględnione w wymaganiach egzaminacyjnych 

obowiązujących na egzaminie

w roku szkolnym 2020/2021



Inne przykłady zadań, które sprawdzają umiejętności 

nieuwzględnione w wymaganiach egzaminacyjnych 

obowiązujących na egzaminie

w roku szkolnym 2020/2021



21 zadań

30 punktów możliwych do zdobycia, 

w tym:

15 pkt za zadania zamknięte

15 pkt za zadania otwarte

czas pracy:

100 minut

Zmiana w standardowych 

arkuszach egzaminacyjnych

TAK BYŁO w roku szkolnym 2019/2020



Zmiana w standardowych arkuszach 

egzaminacyjnych 

TAK BĘDZIE w roku szkolnym 2020/2021

19 zadań

25 punktów możliwych do 

zdobycia, w tym:

15 pkt za zadania zamknięte

10 pkt za zadania otwarte

czas pracy:

100 minut 



21 zadań

30 punktów możliwych do zdobycia, 

w tym:

15 pkt za zadania zamknięte

15 pkt za zadania otwarte

czas pracy:

150 minut

Zmiana w dostosowanych 

arkuszach egzaminacyjnych

TAK BYŁO w roku szkolnym 2019/2020



Zmiana w dostosowanych 

arkuszach egzaminacyjnych

TAK BĘDZIE w roku szkolnym 2020/2021

19 zadań

25 punktów możliwych do 

zdobycia, w tym:

15 pkt za zadania zamknięte

10 pkt za zadania otwarte

czas pracy:

150 minut 



Jak przygotować ucznia 

do egzaminu ósmoklasisty z matematyki?

 Podczas przygotowań do egzaminu odnosimy się 

do wymagań egzaminacyjnych.

 Realizujemy wymagania egzaminacyjne, nie realizujemy 

podręcznika (nie wszystkie treści zamieszczone             

w podręcznikach trzeba szczegółowo i dokładnie  

omówić z uczniami).

 Należy ćwiczyć wszystkie kluczowe umiejętności 

zapisane w wymaganiach egzaminacyjnych.

 Szczególną uwagę należy zwrócić na te umiejętności 

kluczowe, które wypadają najsłabiej na egzaminie 

ósmoklasisty.



 W marcu 2021 r. odbędzie się  próbny egzamin ósmoklasisty 

przygotowany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które 

będą obowiązywały w roku szkolnym 2020/2021 (zarówno 

arkusz standardowy jak i arkusze dostosowane).

 Od grudnia 2020 r. do maja 2021 r. okręgowe komisje 

egzaminacyjne przeprowadzą szkolenia dla egzaminatorów 

dotyczące sprawdzania prac egzaminacyjnych.

Ważne informacje





Warto skorzystać z materiałów 

zamieszczonych na stronie 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

www.cke.gov.pl

http://www.cke.gov.pl/


Warto skorzystać z materiałów 

zamieszczonych na stronie 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

www.cke.gov.pl

http://www.cke.gov.pl/


CZAS NA WARSZTATY



CZAS NA PYTANIA



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


