
zmiana wymagań  

–   i co dalej ? 

EGZAMIN MATURALNY 



PREZENT POD CHOINKĘ ... 



PREZENT NA NOWY ROK ... 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informatory-egzaminy-2021  



PREZENT NA NOWY ROK ... 



ZASADA KUMULATYWNOŚCI – BEZ ZMIAN 



*WYMAGANIA* - a PODSTAWA PROGRAMOWA ... ? 



JAZDA (W CZĘŚCI) NIEOBOWIĄZKOWA  ... 



KLUCZOWE REDUKCJE ... 



KONSEKWENCJE DLA KSZTAŁTU ZADAŃ... 



KONSEKWENCJE DLA  PUNKTACJI ... 



TYPY REDUKCJI WYMAGAŃ ... 



  

1  człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, 
 uczucia i emocje, zainteresowania, problemy etyczne); 
  
3 szkoła (np. przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, 
 kształcenie pozaszkolne, system oświaty); 
  
 
4  praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i 
 zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy); 
  
 
7 zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, 
 reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki , ubezpieczenia); 
  

LEKSYKA: 



8  podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, informacja turystyczna, baza 
 noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, wypadki); 
  
12  nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie  
 z podstawowych urządzeń technicznych, awarie, technologie  informacyjno-
 komunikacyjne); 
  
13  świat przyrody (np. klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia i ochrona 
 środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, katastrofy, przestrzeń kosmiczna); 
  
14  państwo i społeczeństwo (np. struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne  
 i międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, 
 polityka społeczna, gospodarka); 
  

LEKSYKA: 



 

STRUKTURY GRAMATYCZNE: 



 

STRUKTURY GRAMATYCZNE: 



 

STRUKTURY GRAMATYCZNE: 



CO TO OZNACZA DLA KSZTAŁTU ARKUSZA ...? 



 

STRUKTURY GRAMATYCZNE: 



 

STRUKTURY GRAMATYCZNE: 



 

STRUKTURY GRAMATYCZNE: 



WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ... 



UMIEJĘTNOŚĆ PISANIA ... 

wiadomość  

e-mail 

list prywatny 

opis  

notatka 

ogłoszenie 

zaproszenie   

ankieta 

pocztówka  

prosty list formalny  

list formalny 

rozprawka 

artykuł 



UMIEJĘTNOŚĆ REAGOWANIA PISEMNEGO... 

e-mail 

wiadomość  

list prywatny  

prosty list formalny 

list formalny  

list prywatny  

sprawozdanie) 



UMIEJĘTNOŚĆ REAGOWANIA USTNEGO... 

Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, 

 a ponadto: 

1) prowadzi  negocjacje  w  trudnych  sytuacjach życia codziennego 

(np. niezasłużone oskarżenie, spowodowanie szkody); 

2) aktywnie  uczestniczy w  rozmowie   

i  dyskusji (przedstawia opinie  

i argumenty, odpiera argumenty przeciwne); 

3) komentuje, zgadza się lub kwestionuje zdanie innych 

uczestników dyskusji; 

4) spekuluje na temat przyczyn  

i  konsekwencji zdarzeń przeszłych  

i przyszłych; 

5) wysuwa i rozważa hipotezy. 



UMIEJĘTNOŚĆ PRZETWARZANIA TEKSTU... 

1) przekazuje w języku obcym informacje 

zawarte w materiałach wizualnych  

(np. wykresach, mapach, symbolach,  

piktogramach), audiowizualnych (np. 

filmach, reklamach) oraz tekstach 

obcojęzycznych; 

2) przekazuje w języku polskim główne myśli 

lub wybrane informacje z tekstu  

w języku obcym; 

3) przekazuje w języku obcym informacje  
      sformułowane w języku polskim. 

Uczeń spełnia wymagania 

określone dla zakresu 

podstawowego, a ponadto: 

1) streszcza usłyszany lub 

przeczytany tekst; 

2) rozwija notatkę, ogłoszenie, 

nagłówki prasowe; 

3) stosuje zmiany stylu lub 

formy tekstu. 



KONSEKWENCJE DLA KSZTAŁTU ZADAŃ... 
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EGZAMIN MATURALNY 



A CO NA LEKCJACH…? 



INFORMACJA DLA UCZNIA 

LISTA NOWYCH WYMAGAŃ 



INFORMACJA DLA UCZNIA 

LISTA NOWYCH WYMAGAŃ 



PRIORYTETY LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE 

   
3 szkoła (np. przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, 
 kształcenie pozaszkolne, system oświaty); 
      
14  państwo i społeczeństwo (np. struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne  
 i międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, 
 polityka społeczna, gospodarka); 
  



PRIORYTETY LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE 



PRIORYTETY LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE 



PRIORYTETY LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE 



PRIORYTETY LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE 



PRIORYTETY LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE 



PRIORYTETY LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE 



PRIORYTETY LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE 



NOWE WYMAGANIA – TE SAME UMIEJĘTNOŚCI 

 SŁUCHANIE 
 CZYTANIE 
 ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 
 PISANIE 
 



SPRAWDZONE STRATEGIE 

 

 

 



MÓWIENIE CIĄGLE W CENIE 

Czy będziemy musieli robić 
zadania na mówienie? 



MÓWIENIE CIĄGLE W CENIE 

Czy będziemy musieli robić zadania na mówienie? 



MÓWIENIE CIĄGLE W CENIE 



MÓWIENIE CIĄGLE W CENIE 



MÓWIENIE CIĄGLE W CENIE 



MÓWIENIE CIĄGLE W CENIE 
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SERWIS MATURALNY 

• oficjalne dokumenty 
CKE i MEN 
 

• nagrania szkoleń 
 

• materiały wspierające 
przygotowanie do 
matury 2021 



PRÓBNA MATURA 2021  

Egzamin dostosowany do nowych 
wymogów MEN! 

 

Zestaw materiałów obejmuje:  

• arkusz egzaminacyjny 

(podstawowy i rozszerzony)  

• klucz odpowiedzi 

• nagrania audio oraz skrypt 
 
 



DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU! 

Ponad 2000 nauczycieli! 
 
• informacje o zmianach w 

egzaminie 2021 
 

• przydatne pomysły na zajęcia 
 

• materiały dodatkowe 

Dołącz na www.facebook.com/groups/rtm2023/ 




