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Zmiany w egzaminach maturalnych w 2021 roku

       16 grudnia minister edukacji poinformował na konferencji prasowej, że
w tym roku szkolnym nie będzie matury ustnej, , a także obowiązkowego
egzaminu na poziomie rozszerzonym z jednego przedmiotu dodatkowego
Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 roku, będzie przeprowadzany
tylko w części pisemnej.
Podał także, że nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu
maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym. Zdający może jednak przystąpić do egzaminu nawet
 z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkoły wyższej.
Będzie też możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu
maturalnego.

      Minister ponadto poinformował, że po analizie przesłanych do opinii,
zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach
egzaminacyjnych. i tak w przypadku egzaminu maturalnego: z matematyki
na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i
graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył
obrotowych i wymagania dotyczące ostrosłupów; z geografii na poziomie
rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz
zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np.
część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę
reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na
świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

    Do 31 grudnia Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie
internetowej aneksy do informatorów. Jednak już dziś CKE przekazała
informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy
egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021
roku.

    Minister edukacji pytany o to, czy maturzyści będą mogli po feriach
powrócić do nauki stacjonarnej, odpowiedział, że  wszystko zależy od
rozwoju pandemii koronawirusa.

***

Szczegółowe informacje na temat egzaminu znajdziesz na stronie:
www.cke.edu.pl

    W 2021 roku egzamin maturalny będzie przeprowadzony wyjątkowo na
podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na
podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Zmianie
ulegną  arkusze egzaminacyjne. Wymagania egzaminacyjne zostaną
ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia. Pojawią się przepisy, 
a także aneksy do informatorów, dzięki którym będzie można przygotować
się do egzaminów.

Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:
    1.   w przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie
podstawowym:
    zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu
egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy
zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut);
   2. w przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na
poziomie rozszerzonym:
    zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego
przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu
maturalnego.
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Informator maturalny 2020 / 2021

       Język polski jako przedmiot obowiązkowy
    Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres
wymagań podstawy programowej.
    Czas trwania: 170 minut.
    Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
    część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się
poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
    część 2: wypracowanie – 50 pkt.
    Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
    Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem
spoza kanonu lektur obowiązkowych.
    Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest
potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy
    Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres
wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów,
całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego
dotyczących ostrosłupów).
    Czas trwania: 170 minut.
    Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach
ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
    Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy
    Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres
wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
    Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w
wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia
tekstów pisanych).
    Czas trwania: 120 minut.
    Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania
zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
    Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest
potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)
    Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres
wymagań podstawy programowej.
    W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz
obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w
wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia
tekstów pisanych).

    Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. 

Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.
Do 23 grudnia br. CKE ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 r.
Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej
(www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów.
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Szkolne Koło Wolontariatu nie odpuszcza!

Zmiana terminu 
ferii zimowych

Redakcja "Spinacza"

redaktor naczelny: Edyta Świderska
z-ca redaktora naczelnego: Magdalena Rol

spinacz_redakcja@wp.pl

    Pod koniec listopada 2020 r. opublikowano
rozporządzenie, na mocy którego ferie zimowe 
w tym roku szkolnym odbędą się dla wszystkich
uczniów w całym kraju w tym samym termie - od
4 do 17 stycznia 2021 r., czyli zaraz po przerwie
świątecznej. Decyzja ministra edukacji ma
związek oczywiście ze stanem zagrożenia
epidemią.
    W I półroczu tego roku szkolnego zajęcia
zdalne trwały od 19 października do 22 grudnia.
Po przerwie świątecznej (od 23 XII 2020 do 3 I
2021) od razu „przechodzimy w tryb” ferii
zimowych
      Dlaczego ferie będą w jednym terminie? 
W roku szkolnym 2020/2021 zdecydowano o
odstąpieniu od tej zasady ze względu na
sytuację epidemiczną związaną z pandemią
koronawirusa.

"Chcemy, żeby w ferie wszyscy zostali w domu,
żebyśmy spędzili je tak na prawdę wydłużając
pewien czas obostrzeń, kwarantanny, czy
izolacji, (...) po to, żeby tę naukę być może
rozpocząć po 18 stycznia, zaczynając oczywiście
od tych klas najmłodszych. " - minister zdrowia A.
Niedzielski.
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