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 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  

 

nie zmienia wymagań podstawy 

programowej, zmienia tylko 

wymagania egzaminacyjne 



Można 

przeanalizować  

i wprowadzić 

komentarze 



III etap edukacyjny 
 

Wymagania ogólne pozostają bez zmian. 

 

Zmiany w treściach nauczania polegają na 

redukcji zapisów w wymaganiach 

szczegółowych jako wymaganiach 

egzaminacyjnych. 

  



1. Liczby wymierne dodatnie. 

 
1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne  

    dodatnie w systemie rzymskim         

    (w zakresie do 3000); 

 

7) …,w tym do zamiany jednostek 

    (jednostek prędkości, gęstości itp.). 
 

 



 
 

 

       

3. Potęgi 
 
5) zapisuje liczby w notacji wykładniczej, 
    tzn. w postaci a·10𝑘, gdzie 1≤a<10 oraz  
    k jest liczbą całkowitą. 



9. Statystyka opisowa  

    i wprowadzenie do rachunku 

    prawdopodobieństwa. 

 
3) przedstawia dane w tabeli, za pomocą 

    diagramu słupkowego lub kołowego. 



P 
 

 10. Figury płaskie. 
 
 
 
 

6) …, pierścienia kołowego,… 
 
10) zamienia jednostki pola; 
 
19) konstruuje symetralną odcinka  
      i dwusieczną kąta; 
 
20) konstruuje kąty o miarach 60⁰,30⁰,45⁰. 
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WINNO BYĆ JASNE : 
 



 
 
11. Bryły. 

 

 2) …,walca, stożka, kuli  

    (także w zadaniach osadzonych 

     w kontekście praktycznym); 

 

3) zamienia jednostki objętości 



IV etap edukacyjny 

 
Wymagania ogólne pozostają bez zmian. 

 

Zmiany w treściach nauczania polegają 

na redukcji zapisów w wymaganiach 

szczegółowych jako wymaganiach 

egzaminacyjnych. 

 



 

Załączone zadania anulowano  

z informatora maturalnego 

 z powodu niezgodności treści 

zadania z wymaganiami 

egzaminacyjnymi.  
 



1.Liczby rzeczywiste 

 
Zakres podstawowy 

5) …(również w zagadnieniach związanych  

    z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, 

    chemią, informatyką); 

7) oblicza błąd bezwzględny i błąd względny 

    przybliżenia 



3.Równania i nierówności. 
 

Zakres podstawowy 

6) korzysta z definicji pierwiastka do 

    rozwiązywania równań typu 𝒙𝟑  = - 8. 

 

Zakres rozszerzony 

6) rozwiązuje równania wielomianowe 

    dające się łatwo sprowadzić do równań 

    kwadratowych. 

 



4. Funkcje 
Zakres podstawowy 

11)wyznacza wartość najmniejszą i wartość największą 

      funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym; 

13)szkicuje wykres funkcji f(x) =a/x dla danego a, korzysta 

     ze wzoru i wykresu tej funkcji do interpretacji  

     zagadnień związanych z wielkościami odwrotnie 

     proporcjonalnymi; 

14) szkicuje wykresy funkcji wykładniczych dla różnych 

      podstaw; 

15) posługuje się funkcjami wykładniczymi do opisu zjawisk 

      fizycznych, chemicznych, a także w zagadnieniach 

      osadzonych w kontekście praktycznym. 



 

Zakres rozszerzony 

2) szkicuje wykresy funkcji 

    logarytmicznych dla różnych podstaw; 

3) posługuje się funkcjami logarytmicznymi 

    do opisu zjawisk fizycznych,  

    chemicznych, a także w zagadnieniach  

    osadzonych w kontekście praktycznym. 

   







5.Ciągi  

 
Zakres rozszerzony 

1) wyznacza wyrazy ciągu określonego 

    wzorem rekurencyjnym. 



6. Trygonometria  
Zakres podstawowy 

2) korzysta z przybliżonych wartości funkcji 

    trygonometrycznych (odczytanych z tablic lub 

     obliczonych za pomocą kalkulatora); 

3) …(…albo-korzystając z tablic lub kalkulatora-
przybliżoną). 

Zakres rozszerzony 
4) …(np.gdy rozwiązuje nierówność typu sinx>a, 

         cosx≤a, tgx>a); 

6) … i nierówności… cos2x<1/2. 







7. Planimetria   
Zakres podstawowy 

2) … i własności okręgów stycznych; 

3) …(także w kontekstach praktycznych). 

 

Zakres rozszerzony 

3) znajduje obrazy niektórych figur 

    geometrycznych w jednokładności 

    (odcinka, trójkąta, czworokąta itp.); 

4) … i jednokładne…. 



8. Geometria na płaszczyźnie 

    kartezjańskiej 
 

Zakres rozszerzony 
1) interpretuje graficznie nierówność liniową z dwiema 

    niewiadomymi oraz układy takich nierówności; 

2) bada równoległość i prostopadłość prostych na 

    podstawie ich równań ogólnych; 

3) wyznacza równanie prostej, która jest równoległa  

    lub prostopadła do prostej danej w postaci ogólnej   

    i przechodzi przez dany punkt. 





9. Stereometria  
Zakres podstawowy 

1) … i ostrosłupach…; 

2) … i ostrosłupach…; 

3) rozpoznaje w walcach i stożkach kąt między odcinkami  

    i płaszczyznami (np. kąt rozwarcia stożka, kąt miedzy 

    tworzącą a podstawą), oblicza miary tych kątów;  

4) rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty   

     między ścianami; 

5) określa, jaką figurą jest dany przekrój prostopadłościanu 

    płaszczyzną; 

6) dopisano graniastosłupów. 

 



 

 

 

Zakres rozszerzony 

1) określa jaką figurą jest dany przekrój 

    sfery płaszczyzną; 

2) …lub ostrosłupa…. 











10. Elementy statystyki… 

 
Zakres podstawowy 

1) oblicza średnią ważoną i odchylenie 

    standardowe zestawu danych (także w 

    przypadku danych odpowiednio pogrupowanych), 

    interpretuje te parametry dla danych 

    empirycznych. 

 

Zakres rozszerzony 
1) …w bardziej złożonych…. 







11. Rachunek różniczkowy 

 
Zakres rozszerzony 

3) … i fizycznej…. 



 

Piotr Darmas 
 

doradca metodyczny 

Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

piotr.darmas@rodon.radom.pl 

 


