
Czego na egzaminie maturalnym z matematyki 

w roku

– wykaz usuniętych

• Kolorem niebieskim zaznaczono wymagania gimnazjalne. 

• Pogrubioną czarną czcionk

na egzaminach maturalnych 

 

Zakres podstawowy 

1. Odczytywanie i zapisywanie liczb naturalnych dodatnich w systemie rzymskim.

2. Zamienianie jednostek pola i obj

3. Zapisywanie liczb w notacji wykładniczej.

4. Obliczanie pola pierścienia kołowego.

5. Konstruowanie symetralnej odcinka i dwusiecznej k

6. Konstruowanie kątów o miarach 60

7. Obliczanie pola powierzchni i obj

8. Wykorzystywanie własno

chemią i informatyką

9. Obliczanie błędu bezwzgl

10.  Korzystanie z definicji pierwiastka do rozwi

 x
3
 = −−−−8. 

11.  Wyznaczanie wartoś

 na przedziale domknię

12.  Szkicowanie wykresu funkcji 

13.  Wykorzystanie ze wzoru i wykresu funkcji 

 związanych z wielkoś

14.  Szkicowanie wykresów funkcji wykładniczej dla ró

15.  Posługiwanie się własno

 fizycznych, chemicznych oraz tych osadzonych w kontek

16.  Korzystanie z przybliż

 odczytanych z tablic lub obliczonych za pomoc

                                                           
1
  Możliwe jest jednak pojawienie się zadania, w którym zdający będzie musiał wskazać wartoś

    i największą funkcji kwadratowej na przedziale d

 

 

Czego na egzaminie maturalnym z matematyki 

roku 2021 być nie powinno  

usuniętych wymagań egzaminacyjnych

 

zaznaczono wymagania gimnazjalne.  

zcionką zaznaczono wymagania pojawiające się dość

maturalnych w latach 2015 – 2020. 

Odczytywanie i zapisywanie liczb naturalnych dodatnich w systemie rzymskim.

Zamienianie jednostek pola i objętości. 

anie liczb w notacji wykładniczej. 

Obliczanie pola pierścienia kołowego. 

Konstruowanie symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta. 

ątów o miarach 60º, 30º i 45º. 

Obliczanie pola powierzchni i objętości walca, stożka i kuli. 

własności potęg w zagadnieniach związanych z fizyk

 i informatyką. 

ędu bezwzględnego i błędu względnego przybliż

Korzystanie z definicji pierwiastka do rozwiązywania równa

Wyznaczanie wartości najmniejszej i największej funkcji kwadratowej 

na przedziale domkniętym
1
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Wykorzystanie ze wzoru i wykresu funkcji ���� �
	



 do interpretacji zagadnie

zanych z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi. 

Szkicowanie wykresów funkcji wykładniczej dla różnych podstaw.

ę własnościami funkcji wykładniczej do opisu zjawisk

fizycznych, chemicznych oraz tych osadzonych w kontekście praktyczn

Korzystanie z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych

odczytanych z tablic lub obliczonych za pomocą kalkulatora. 

                   

Możliwe jest jednak pojawienie się zadania, w którym zdający będzie musiał wskazać wartoś

i największą funkcji kwadratowej na przedziale domkniętym, odczytując niezbędne informacje z wykresu.

Czego na egzaminie maturalnym z matematyki  

 

wymagań egzaminacyjnych 

ą ę dość często  

Odczytywanie i zapisywanie liczb naturalnych dodatnich w systemie rzymskim. 

ązanych z fizyką, 

dnego przybliżenia. 

zywania równań typu  

kszej funkcji kwadratowej  

do interpretacji zagadnień 

żnych podstaw. 

ciami funkcji wykładniczej do opisu zjawisk 

ście praktycznym. 

ci funkcji trygonometrycznych 

 

Możliwe jest jednak pojawienie się zadania, w którym zdający będzie musiał wskazać wartość najmniejszą 

odczytując niezbędne informacje z wykresu. 



17.  Obliczanie miary kąta ostrego maj

 na podstawie tablic lub kalkulatora.

18.  Korzystanie z własnoś

19.  Rozpoznawanie trójką

20.  Rozpoznawanie odcinków i k

21.  Rozpoznawanie w walcach i sto

 między odcinkami i płaszczyznami.

22.  Rozpoznawanie w graniastosłupach i ostrosłupach k

23.  Określanie jaką figurą

24.  Obliczanie średniej wa

 oraz interpretowanie tych parametrów dla danych emp
 

Zakres rozszerzony 

25.  Rozwiązywanie równań

 do równań kwadratowych.

26.  Szkicowanie wykresów funkcji logarytmicznych dla ró

27.  Posługiwanie się funkcjami logarytmicznymi do opisu zjawisk 

 chemicznych, a także w zagadnieniach osadzonych w kontek

28.  Rozwiązywanie nierówno

29.  Wyznaczanie wyrazów ci

30.  Interpretowanie graficzne nierówno

 oraz układów takich nierówno

31.  Badanie równoległoś

 ogólnych. 

32. Wyznaczanie równania prostej równoległej lub prostopadłej do prostej danej 

 w postaci ogólnej i przechodz

33.  Znajdowanie obrazów figur w jednokładno

34.  Rozpoznawanie figur jednokładnych.

35.  Określanie jaką figurą

36.  Określanie jaką figurą

37.  Wykorzystanie wzorów na l

 z powtórzeniami do zliczanie obiektów w 

 kombinatorycznych.  

 

(na podstawie wytycznych przygotowanych przez CKE, zawartych w Aneksie 

do „Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki”, obowi

szkolnym 2020/2021) 

 

Obliczanie miary kąta ostrego mając daną wartość funkcji trygonometrycznej

na podstawie tablic lub kalkulatora. 

z własności okręgów stycznych. 

Rozpoznawanie trójkątów podobnych w kontekstach praktycznych.

Rozpoznawanie odcinków i kątów w ostrosłupach. 

Rozpoznawanie w walcach i stożkach kątów między odcinkami oraz k

dzy odcinkami i płaszczyznami. 

awanie w graniastosłupach i ostrosłupach kątów między 

ą figurą jest przekrój prostopadłościanu płaszczyzn

średniej ważonej i odchylenia standardowego zestawu danych

oraz interpretowanie tych parametrów dla danych empirycznych.

zywanie równań wielomianowych dających się łatwo sprowadzi

 kwadratowych. 

Szkicowanie wykresów funkcji logarytmicznych dla różnych podstaw.

ę funkcjami logarytmicznymi do opisu zjawisk 

a także w zagadnieniach osadzonych w kontekś

zywanie nierówności trygonometrycznych typu sinx <

Wyznaczanie wyrazów ciągu określonego wzorem rekurencyjnym.

Interpretowanie graficzne nierówności liniowych z dwiema niewiadomymi 

oraz układów takich nierówności. 

Badanie równoległości i prostopadłości prostych na podstawie ich równa

Wyznaczanie równania prostej równoległej lub prostopadłej do prostej danej 

w postaci ogólnej i przechodzącej przez dany punkt. 

Znajdowanie obrazów figur w jednokładności. 

Rozpoznawanie figur jednokładnych. 

ą figurą jest dany przekrój sfery płaszczyzną. 

ą figurą jest danych przekrój ostrosłupa płaszczyzn

Wykorzystanie wzorów na liczbę permutacji, kombinacji, wariacji 

z powtórzeniami do zliczanie obiektów w bardziej złożonych

kombinatorycznych.   

Opracowanie: Tomasz Szwed

(na podstawie wytycznych przygotowanych przez CKE, zawartych w Aneksie 

„Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki”, obowią

 funkcji trygonometrycznej 

tów podobnych w kontekstach praktycznych. 

dzy odcinkami oraz kątów 
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lonego wzorem rekurencyjnym. 

ch z dwiema niewiadomymi  

ci prostych na podstawie ich równań  

Wyznaczanie równania prostej równoległej lub prostopadłej do prostej danej  

 jest danych przekrój ostrosłupa płaszczyzną. 

 permutacji, kombinacji, wariacji  i wariacji  

żonych  sytuacjach  

Opracowanie: Tomasz Szwed 
 

(na podstawie wytycznych przygotowanych przez CKE, zawartych w Aneksie  

„Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki”, obowiązującym w roku 


