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I. Wprowadzenie – charakterystyka
programu
Niniejszy program nauczania matematyki powsta∏ jako efekt wieloletnich doÊwiadczeƒ nauczycieli uczàcych w gimnazjum i szkole podstawowej. Przeznaczony jest on
dla III etapu edukacyjnego. Jest elastyczny i uwzgl´dnia ró˝ny poziom wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci uczniów. W programie znajduje si´ powtórzenie wiadomoÊci i umiej´tnoÊci ze szko∏y podstawowej. Jego ideà jest wyposa˝enie ucznia w wiadomoÊci i umiej´tnoÊci, które pozwolà mu funkcjonowaç w Êwiecie.
Program jest zgodny z podstawà programowà dla III etapu edukacyjnego (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego
w poszczególnych typach szkó∏. Przyj´to w nim taki podzia∏ treÊci nauczania, by nauczyciel, rozpoczynajàc prac´ z zespo∏em uczniowskim, móg∏ okreÊliç czas realizacji programu i liczb´ godzin. Pozwoli to nauczycielowi na bardzo dok∏adne rozplanowanie materia∏u w trzyletnim cyklu kszta∏cenia. Program jest opracowany do realizacji
w wymiarze czterech godzin tygodniowo w ka˝dej klasie gimnazjum, zgodnie z ramowym planem nauczania proponowanym przez MEN. TreÊci nauczania uwzgl´dniajà standardy wymagaƒ b´dàcych podstawà przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.
W programie zaproponowano równie˝ ocen´ uczniów z dysfunkcjami.
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II. Cele edukacyjne
Cele ogólne
Ogólne cele edukacyjne zosta∏y sformu∏owane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó∏ (DzU
z 2009 r. Nr 4, poz. 17), a sà to:
1. Przyswojenie przez uczniów okreÊlonego zasobu wiadomoÊci na temat faktów, zasad, teorii i praktyk.
2. Zdobycie przez uczniów umiej´tnoÊci wykorzystania posiadanych wiadomoÊci podczas wykonywania zadaƒ i rozwiàzywania problemów.
3. Kszta∏towanie u uczniów postaw warunkujàcych sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we wspó∏czesnym Êwiecie.
Do najwa˝niejszych umiej´tnoÊci matematycznych, jakie powinien nabyç uczeƒ w gimnazjum, zgodnie z podstawà programowà, nale˝à:
1. MyÊlenie matematyczne – umiej´tnoÊç wykorzystywania narz´dzi matematyki w ˝yciu
codziennym oraz formu∏owania sàdów opartych na rozumowaniu matematycznym.
2. Umiej´tnoÊç sprawnego pos∏ugiwania si´ nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
3. Umiej´tnoÊç wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, jak równie˝:
– umiej´tnoÊç rozpoznawania w∏asnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia si´,
– umiej´tnoÊç pracy zespo∏owej.
Cele kszta∏cenia uj´te w podstawie programowej nadajà kierunek edukacji matematycznej na III etapie kszta∏cenia.

Cele szczegó∏owe kszta∏cenia i wychowania
Cele edukacyjne kszta∏cenia matematycznego to przede wszystkim rozwijanie nast´pujàcych umiej´tnoÊci w zakresie:
a) arytmetyki:
• wykonywania czterech dzia∏aƒ matematycznych na liczbach wymiernych z zastosowaniem kolejnoÊci dzia∏aƒ, porównywania liczb wymiernych, wyrobienia sprawnoÊci rachunkowej,
• wykonywania obliczeƒ procentowych,
• operowania procentami w sytuacjach praktycznych oraz rozwiàzywania zadaƒ tek-
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stowych z zastosowaniem obliczeƒ procentowych,
pos∏ugiwania si´ rozwini´ciami dziesi´tnymi,
pot´gowania, stosowania w obliczeniach w∏asnoÊci pot´g,
obliczania wyra˝eƒ arytmetycznych,
pierwiastkowania i stosowania w∏asnoÊci pierwiastków,
szacowanie wartości wyra˝eƒ zawierajàcych pierwiastki,
pos∏ugiwania si´ kalkulatorem przy wykonywaniu skomplikowanych obliczeƒ,
wykorzystywania nabytych umiej´tnoÊci w dziedzinach wiedzy: fizyce, chemii,
geografii, a tak˝e biologii;
b) algebry:
• pos∏ugiwania si´ j´zykiem symboli,
• zapisywania i odczytywania wyra˝eƒ algebraicznych, przeprowadzania redukcji
wyrazów podobnych, przekszta∏cania wyra˝eƒ algebraicznych,
• przekszta∏cania wzorów,
• zapisywania zwiàzków za pomocà równaƒ,
• rozwiàzywania uk∏adów równaƒ pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi algebraicznie i graficznie,
• pos∏ugiwania si´ uk∏adem wspó∏rz´dnych,
• wybierania odpowiednich poj´ç i terminów do opisu obiektów i zjawisk,
• pos∏ugiwania si´ funkcjami, opisywania funkcji za pomocà wzorów, wykresów,
• analizowania funkcji przedstawionych w postaci wykresów i diagramów oraz wyciàgania wniosków;
c) geometrii:
• pos∏ugiwania si´ w∏asnoÊciami figur geometrycznych oraz wykorzystywania w∏asnoÊci figur do rozwiàzywania problemów, proste konstrukcje geometryczne,
• rozpoznawania figur osiowosymetrycznych, Êrodkowosymetrycznych i kàtów Êrodkowych,
• pos∏ugiwania si´ jednostkami miar: d∏ugoÊci, obj´toÊci, pola przy rozwiàzywaniu
zadaƒ praktycznych,
• obliczania obwodów i pól figur p∏askich, d∏ugoÊci okr´gu oraz pola ko∏a,
• rozpoznawania i rysowania figur przestrzennych,
• stosowania twierdzenia Pitagorasa do rozwiàzywania zadaƒ oraz w sytuacjach
praktycznych,
• rozpoznawania wielokàtów foremnych, przystajàcych i podobnych,
• rozpoznawania graniastos∏upów i ostros∏upów oraz obliczanie ich pól powierzchni i obj´toÊci,
• rozpoznawania i rysowania bry∏ obrotowych oraz obliczania ich pól powierzchni
i obj´toÊci;
d) statystki:
• zbierania i porzàdkowania danych statystycznych,
• wykorzystywania i interpretowania danych statystycznych,
• opisywania prostych zdarzeƒ losowych i oceniania ich szans.
•
•
•
•
•
•
•

Poprzez nauczanie matematyki realizujemy równie˝ cele wychowawcze, do których
nale˝à:
• rozwijanie umiej´tnoÊci planowania, organizacji i samodzielnoÊci pracy,
• rozwijanie umiej´tnoÊci systematycznej pracy,
• kszta∏towanie postawy dociekliwoÊci,
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• rozwijanie umiej´tnoÊci wspó∏pracy w grupie,
• rozwijanie umiej´tnoÊci precyzyjnego wyra˝ania myÊli w rozwiàzywanych problemach,
• rozwijanie umiej´tnoÊci argumentowania oraz umiej´tnego prowadzenia dyskusji,
• rozwijanie umiej´tnoÊci logicznego i analitycznego myÊlenia,
• rozwijanie zdolnoÊci weryfikacji w∏asnych b∏´dów.
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III. Za∏o˝enia dydaktyczne
i wychowawcze
Program ma uk∏ad spiralny, co pozwala na utrwalenie w trakcie nauki wiedzy
i umiej´tnoÊci poznanych przez uczniów w poprzednich klasach. W programie po∏o˝ono
nacisk na realizacj´ celów wychowawczych na lekcjach matematyki, przede wszystkim
zaÊ na wdra˝anie uczniów do systematycznej i dok∏adnej pracy.
G∏ównym za∏o˝eniem programu jest realizacja sformu∏owanych celów nauczania dotyczàcych:
– wiedzy,
– umiej´tnoÊci,
– postaw.
Wiedza to:
– poznanie operacji matematycznych w zakresie czterech dzia∏aƒ w zbiorze liczb wymiernych,
– poznanie pot´g i pierwiastków, szacowanie wyników,
– poznanie i rozumienie terminów i poj´ç matematycznych,
– poznanie wyra˝eƒ algebraicznych, uk∏adów równaƒ,
– rozpoznawanie struktur i miar,
– rozumienie operacji matematycznych.
Umiej´tnoÊci to przede wszystkim wykorzystanie nabytej wiedzy zarówno w dalszym
kszta∏ceniu, jak i w ˝yciu codziennym, to znaczy:
– stosowanie j´zyka matematycznego w celu interpretacji uzyskanych wyników,
– stosowanie terminów i poj´ç matematycznych, symboli,
– odczytywanie informacji, porównywanie ich i przetwarzanie oraz prezentowanie za
pomocà: wykresów, tabel, schematów itp.,
– wykonywanie obliczeƒ w sytuacjach praktycznych,
– stosowanie podstawowych w∏asnoÊci figur w sytuacjach praktycznych,
– wykorzystywanie definicji matematycznych, rozumowania i klasyfikowania wniosków,
– zdolnoÊç koncentracji uwagi, logicznego i analitycznego myÊlenia.
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Uczàc matematyki, nale˝y kszta∏towaç takie postawy uczniów, jak:
– ciekawoÊç poznawcza,
– samodzielnoÊç, systematycznoÊç i odpowiedzialnoÊç,
– wyrabianie nawyku systematycznej, dok∏adnej i uporzàdkowanej pracy,
– uczciwoÊç i prawdomównoÊç,
– dba∏oÊç o poprawnoÊç i pi´kno j´zyka matematycznego,
– poczucie w∏asnej wartoÊci,
– wytrwa∏oÊç,
– kreatywnoÊç,
– przedsi´biorczoÊç,
– gotowoÊç do pracy zespo∏owej i podejmowania inicjatyw,
– szacunek dla innych ludzi.
W podstawie programowej kszta∏cenia ogólnego dla trzeciego etapu edukacyjnego
napisano, ˝e „szko∏a powinna poÊwi´ciç du˝o uwagi efektywnoÊci kszta∏cenia w zakresie nauk przyrodniczych i Êcis∏ych – zgodnie z priorytetami Strategii Lizboƒskiej. Kszta∏cenie w tym zakresie jest kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego Polski i Europy”. W nawiàzaniu do Strategii Lizboƒskiej ustanowiono osiem kompetencji kluczowych, m.in:
kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne. Dlatego nauczyciel matematyki powinien dà˝yç do tego, aby wszyscy jego uczniowie zdobyli umiej´tnoÊç myÊlenia matematycznego, czyli wykorzystania narz´dzi matematyki
w ˝yciu codziennym oraz formu∏owania sàdów opartych na rozumowaniu matematycznym. Powinien on tak˝e pokazaç uczniom, ˝e nauka matematyki nie jest oderwana od
rzeczywistoÊci.
Wspó∏czesna nauka to nie tylko poznanie teorii i jej nauczenie si´. To przede wszystkim umiej´tnoÊç zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Dlatego wa˝nym aspektem
nauczania matematyki jest realizacja projektów przedmiotowych. W programie zaplanowano na nie oko∏o trzech tygodni w ka˝dym roku szkolnym. W ramach programu
mo˝na realizowaç z uczniami projekty:
– „Banki i oprocentowanie kredytów” – w klasie I,
– „Symetria wokó∏ nas” – w klasie II,
– „Dane statystyczne i ich prezentowanie” – w klasie III.
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IV. Program nauczania a podstawa
programowa
Konstrukcja programu umo˝liwia realizacj´ wszystkich treÊci zawartych w podstawie
programowej kszta∏cenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego, co przedstawiano
poni˝ej.

1. Liczby wymierne dodatnie: odczytywanie i zapisywanie liczb naturalnych w systemie rzymskim (w zakresie do 3000); dodawanie, odejmowanie, mno˝enie i dzielenie liczb wymiernych zapisanych w postaci u∏amków zwyk∏ych lub rozwini´ç dziesi´tnych skoƒczonych (tak˝e
z wykorzystaniem kalkulatora); zamiana u∏amków zwyk∏ych na u∏amki
dziesi´tne (tak˝e okresowe), zamiana u∏amków dziesi´tnych skoƒczonych na u∏amki zwyk∏e; zaokràglanie rozwini´cia dziesi´tnego liczb; obliczanie wartoÊci nieskomplikowanych wyra˝eƒ arytmetycznych zawierajàcych u∏amki zwyk∏e i dziesi´tne; szacowanie wartoÊci wyra˝eƒ
arytmetycznych; stosowanie obliczeƒ na liczbach wymiernych do rozwiàzywania problemów w kontekÊcie praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek pr´dkoÊci, g´stoÊci itp.).
W programie:
Liczby wymierne dodatnie – klasa I (20 godzin)
1. Liczby naturalne
2. Znaki rzymskie
3. Dzia∏ania na u∏amkach zwyk∏ych
4. U∏amki dziesi´tne
5. Rozwini´cie dziesi´tne u∏amków zwyk∏ych
6. Porównywanie liczb wymiernych dodatnich
7. Dzia∏ania na u∏amkach zwyk∏ych i dziesi´tnych
8. Szacowanie wartoÊci wyra˝eƒ arytmetycznych
9. Powtórzenie, sprawdzian, poprawa sprawdzianu

2. Liczby wymierne (dodatnie i ujemne): interpretowanie liczb wymiernych na osi liczbowej, obliczanie odleg∏oÊci mi´dzy dwiema liczbami na
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osi liczbowej; wskazywanie na osi liczbowej zbioru liczb spe∏niajàcych
warunek typu: x H 3, x 1 5; dodawanie, odejmowanie, mno˝enie i dzielenie liczb wymiernych; obliczanie wartoÊci nieskomplikowanych wyra˝eƒ
arytmetycznych zawierajàcych liczby wymierne.
W programie:
Liczby wymierne – klasa I (16 godzin)
1. Liczby ca∏kowite
2. Liczby wymierne
3. Dzia∏ania na liczbach wymiernych
4. Obliczanie wartoÊci wyra˝eƒ arytmetycznych
5. Powtórzenie, sprawdzian, poprawa sprawdzianu
Powtórzenie przed egzaminem – klasa III (1 godzina)
1. Liczby wymierne

3. Pot´gi: obliczanie pot´g liczb wymiernych o wyk∏adnikach naturalnych; zapisywanie w postaci jednej pot´gi iloczynów i ilorazów pot´g
o takich samych podstawach, iloczynów i ilorazów pot´g o takich samych wyk∏adnikach oraz pot´gi pot´gi (przy wyk∏adnikach naturalnych);
porównywanie pot´g o ró˝nych wyk∏adnikach i takich samych podstawach oraz porównywanie pot´g o takich samych wyk∏adnikach naturalnych i ró˝nych dodatnich podstawach; zamiana pot´g o wyk∏adnikach
ca∏kowitych ujemnych na odpowiednie pot´gi o wyk∏adnikach naturalnych; zapisywanie liczb w notacji wyk∏adniczej, tzn. w postaci a $ 10k,
gdzie 1 G a 1 10 oraz k jest liczbà ca∏kowità.
W programie:
Pot´gi – klasa II (20 godzin)
1. Pot´gi o wyk∏adniku naturalnym
2. W∏asnoÊci pot´g
3. Pot´ga o wyk∏adniku ca∏kowitym
4. Dzia∏ania na pot´gach
5. Notacja wyk∏adnicza
6. Powtórzenie, sprawdzian, poprawa sprawdzianu
Powtórzenie przed egzaminem – klasa III (1 godzina)
1. Pot´gi

4. Pierwiastki: obliczanie wartoÊci pierwiastków drugiego i trzeciego
stopnia z liczb, które sà odpowiednio kwadratami lub szeÊcianami liczb
wymiernych; wy∏àczanie czynnika przed znak pierwiastka oraz w∏àczanie czynnika pod znak pierwiastka; mno˝enie i dzielenie pierwiastków
drugiego stopnia; obliczanie iloczynu i ilorazu pierwiastków stopnia trzeciego.
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W programie:
Pierwiastki – klasa II (17 godzin)
1. Przyk∏ady obliczania pierwiastków
2. W∏asnoÊci pierwiastków
3. Wy∏àczanie czynnika przed znak pierwiastka
4. Szacowanie wyników dzia∏aƒ
5. Dzia∏ania na pierwiastkach
6. Powtórzenie, sprawdzian, poprawa sprawdzianu
Powtórzenie przed egzaminem – klasa III (1 godzina)
1. Pierwiastki

5. Procenty: przedstawianie cz´Êci pewnej wielkoÊci jako procent lub
promil tej wielkoÊci i odwrotnie; obliczanie procentu danej liczby; obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu; stosowanie obliczeƒ procentowych do rozwiàzywania problemów w kontekÊcie praktycznym,
np. obliczanie ceny po podwy˝ce lub obni˝ce o dany procent, wykonywanie obliczeƒ zwiàzanych z VAT; obliczanie odsetek dla lokaty rocznej.
W programie:
Procenty – klasa I (13 godzin)
1. Procenty i promile
2. Ile to procent?
3. Obliczanie procentu danej liczby
4. Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu
5. Zastosowania procentów
6. Powtórzenie, sprawdzian, poprawa sprawdzianu
Powtórzenie przed egzaminem – klasa III (3 godziny)
1. Obliczenia procentowe

6. Wyra˝enia algebraiczne: opisywanie za pomocà wyra˝eƒ algebraicznych zwiàzków mi´dzy ró˝nymi wielkoÊciami; obliczanie wartoÊci liczbowej wyra˝eƒ algebraicznych; redukowanie wyrazów podobnych w sumie
algebraicznej; dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych; mno˝enie
jednomianów, mno˝enie sumy algebraicznej przez jednomian oraz, w nietrudnych przyk∏adach, mno˝enie sum algebraicznych; wy∏àczanie wskazanej wielkoÊci z podanych wzorów, w tym geometrycznych i fizycznych.
W programie:
Wyra˝enia algebraiczne – klasa I (11 godzin)
1. Przyk∏ady wyra˝eƒ algebraicznych
2. WartoÊç liczbowa wyra˝enia algebraicznego
3. Dodawanie i odejmowanie wyra˝eƒ algebraicznych
4. Mno˝enie wyra˝eƒ algebraicznych
5. Powtórzenie, sprawdzian, poprawa sprawdzianu
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Powtórzenie przed egzaminem – klasa III (2 godziny)
1. Wyra˝enia algebraiczne

7. Równania: zapisywanie zwiàzków mi´dzy wielkoÊciami za pomocà
równania pierwszego stopnia z jednà niewiadomà, w tym zwiàzków
mi´dzy wielkoÊciami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie proporcjonalnymi; sprawdzanie, czy dana liczba spe∏nia równanie pierwszego stopnia z jednà niewiadomà; rozwiàzywanie równania pierwszego stopnia
z jednà niewiadomà; zapisywanie zwiàzków mi´dzy nieznanymi wielkoÊciami za pomocà uk∏adu dwóch równaƒ pierwszego stopnia z dwiema
niewiadomymi; sprawdzanie, czy dana para liczb spe∏nia uk∏ad dwóch
równaƒ z dwiema niewiadomymi; rozwiàzywanie uk∏adów równaƒ
z dwiema niewiadomymi; opisywanie i rozwiàzywanie zadaƒ osadzonych
w kontekÊcie praktycznym za pomocà równaƒ lub uk∏adu równaƒ.
W programie:
Równania – klasa I (16 godzin)
1. Zagadnienia prowadzàce do zapisywania równaƒ
2. Równania to˝samoÊciowe i sprzeczne
3. Rozwiàzywanie równaƒ
4. Zadania tekstowe
5. Przekszta∏canie wzorów
6. Powtórzenie, sprawdzian, poprawa
Uk∏ady równaƒ – klasa II (20 godzin)
1. Zagadnienia prowadzàce do uk∏adów równaƒ
2. Metoda podstawiania
3. Metoda przeciwnych wspó∏czynników
4. Rozwiàzywanie uk∏adów równaƒ
5. Zadania tekstowe
6. Liczba rozwiàzaƒ uk∏adu równaƒ
7. Powtórzenie, sprawdzian, poprawa
Powtórzenie przed egzaminem – klasa III (4 godziny)
1. Równania, uk∏ady równaƒ

8. Wykresy funkcji: zaznaczanie w uk∏adzie wspó∏rz´dnych na p∏aszczyênie punktów o danych wspó∏rz´dnych; odczytywanie wspó∏rz´dnych
danego punktu; odczytywanie z wykresu funkcji: wartoÊci funkcji dla danego argumentu, argumentu dla danej wartoÊci funkcji, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartoÊci dodatnie, dla jakich ujemne, a dla
jakich zero; odczytywanie i interpretowanie informacji przedstawionych
za pomocà wykresów funkcji (w tym wykresów opisujàcych zjawiska
wyst´pujàce w przyrodzie, gospodarce, ˝yciu codziennym); obliczanie
wartoÊci funkcji podanych nieskomplikowanym wzorem i zaznaczanie
punktów nale˝àcych do jej wykresu.
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W programie:
Prostokàtny uk∏ad wspó∏rz´dnych – klasa I (8 godzin)
1. Punkty w uk∏adzie wspó∏rz´dnych
2. Figury w uk∏adzie wspó∏rz´dnych
3. Pola figur
4. Powtórzenie, sprawdzian, poprawa
Funkcje – klasa III (25 godzin)
1. Definicja funkcji
2. Odczytywanie informacji z wykresu funkcji
3. ProporcjonalnoÊç prosta i jej wykres
4. Funkcja liniowa i jej w∏asnoÊci
5. Graficzna ilustracja uk∏adu równaƒ liniowych
6. ProporcjonalnoÊç odwrotna
7. Rysowanie wykresów funkcji
8. Powtórzenie, sprawdzian, poprawa
Powtórzenie przed egzaminem – klasa III (3 godziny)
1. Funkcje

9. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieƒstwa: interpretowanie danych przedstawionych za pomocà tabel, diagramów s∏upkowych i ko∏owych, wykresów; wyszukiwanie, selekcjonowanie i porzàdkowanie informacji z dost´pnych êróde∏; przedstawianie
danych w tabeli, za pomocà diagramu s∏upkowego lub ko∏owego; wyznaczanie Êredniej arytmetycznej i mediany zestawu danych; analizowanie prostych doÊwiadczeƒ losowych (np. rzut kostkà, rzut monetà, wyciàganie losu) i okreÊlanie prawdopodobieƒstwa najprostszych zdarzeƒ
w tych doÊwiadczeniach (prawdopodobieƒstwo wypadni´cia or∏a w rzucie monetà, dwójki lub szóstki w rzucie kostkà itp.).
W programie:
Statystyka opisowa i prawdopodobieƒstwo – klasa III (20 godzin)
1. Sposoby prezentowania danych
2. Wyszukiwanie danych zawartych w diagramach i tabelach
3. Zbieranie i prezentowanie danych statystycznych
4. Ârednia arytmetyczna liczb
5. Przyk∏ady doÊwiadczeƒ losowych
6. Przyk∏ady prawdopodobieƒstw
7. Powtórzenie, sprawdzian, poprawa
Powtórzenie przed egzaminem – klasa III (2 godziny)
1. Statystyka opisowa i prawdipodobieƒstwo

IV. Program nauczania a podstawa programowa

10. Figury p∏askie: korzystanie ze zwiàzków mi´dzy kàtami utworzonymi przez prostà przecinajàcà dwie proste równoleg∏e; rozpoznawanie
wzajemnego po∏o˝enia prostej i okr´gu, rozpoznawanie stycznej do
okr´gu; korzystanie z faktu, ˝e styczna do okr´gu jest prostopad∏a do
promienia poprowadzonego do punktu stycznoÊci; rozpoznawanie kàtów
Êrodkowych; obliczanie d∏ugoÊci okr´gu i ∏uku okr´gu; obliczanie pola
ko∏a, pierÊcienia ko∏owego, wycinka ko∏a; stosowanie twierdzenia Pitagorasa; stosowanie w∏asnoÊci kàtów i przekàtnych w prostokàtach, równoleg∏obokach, rombach i trapezach; obliczanie pola i obwodów trójkàtów i czworokàtów; zamienianie jednostek pola; obliczanie wymiarów
wielokàta powi´kszonego lub pomniejszonego w danej skali; obliczanie
pól wielokàtów podobnych; rozpoznawanie wielokàtów przystajàcych
i podobnych; stosowanie cech przystawania trójkàtów; korzystanie
z w∏asnoÊci trójkàtów prostokàtnych podobnych; rozpoznawanie pary
figur symetrycznych wzgl´dem prostej i wzgl´dem punktu, rysowanie
pary figur symetrycznych; rozpoznawanie figur, które majà oÊ symetrii
i figur, które majà Êrodek symetrii, wskazywanie osi i Êrodka symetrii;
rozpoznawanie i konstruowanie symetralnej odcinka i dwusiecznej kàta;
konstruowanie kàtów o miarach 60°, 30° i 45°; konstruowanie okr´gu opisanego na trójkàcie oraz okr´gu wpisanego w trójkàt; rozpoznawanie
wielokàtów foremnych i korzystanie z ich podstawowych w∏asnoÊci.
W programie:
Wst´pne wiadomoÊci z geometrii – klasa I (27 godzin)
1. Proste, pó∏proste, odcinki
2. Kàty, mierzenie kàtów
3. Proste równoleg∏e przeci´te trzecià prostà lub kàty odpowiadajàce i naprzemianleg∏e
4. Wielokàty
5. Pola i odwody wielokàtów
6. D∏ugoÊç okr´gu i pole ko∏a
7. Figury przystajàce
8. Cechy przystawania trójkàtów
9. Figury symetryczne wzgl´dem prostej
10. Symetralna odcinka
11. Dwusieczna kàta
12. Konstrukcja kàta
12. Figury symetryczne wzgl´dem punktu
13. Powtórzenie, sprawdzian, poprawa
Okr´gi i wielokàty – klasa II (16 godzin)
1. Kàt Êrodkowy
2. Okràg opisany na wielokàcie
3. Styczna do okr´gu
4. Okràg wpisany w trójkàt
5. Okràg wpisany w trójkàt równoboczny i opisany na nim
6. Powtórzenie, sprawdzian, poprawa
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Twierdzenie Pitagorasa – klasa II (16 godzin)
1. Definicje i twierdzenia
2. Twierdzenie Pitagorasa
3. Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa
4. Przekàtna kwadratu i wysokoÊç trójkàta równobocznego
5. Powtórzenie, sprawdzian, poprawa
Figury podobne – klasa III (17 godzin)
1. Pomniejszanie i powi´kszanie figur
3. Podobieƒstwo trójkàtów
4. Podobieƒstwo wielokàtów
5. Stosunek pól wielokàtów podobnych
6. Powtórzenie, sprawdzian, poprawa
Powtórzenie przed egzaminem – klasa III (6 godzin)
1. Figury p∏askie
2. Figury podobne

11. Bry∏y: rozpoznawanie graniastos∏upów i ostros∏upów prawid∏owych;
obliczanie pola powierzchni i obj´toÊci graniastos∏upa prostego,
ostros∏upa, walca, sto˝ka, kuli (tak˝e w zadaniach osadzonych w kontekÊcie praktycznym); zamiana jednostek obj´toÊci.
Graniastos∏upy i ostros∏upy – klasa II (21 godzin)
1. Proste i p∏aszczyzny w przestrzeni
2. Graniastos∏upy i ostros∏upy
3. Kàty w graniastos∏upach i ostros∏upach
4. Pole powierzchni i obj´toÊç graniastos∏upa
5. Pole powierzchni i obj´toÊç ostros∏upa
6. Powtórzenie, sprawdzian, poprawa
Bry∏y obrotowe – klasa III (18 godzin)
1. Przyk∏ady bry∏ obrotowych
2. Walec
3. Sto˝ek
4. Kula
5. Powtórzenie, sprawdzian, poprawa
Powtórzenie przed egzaminem – klasa III (5 godzin)
1. Bry∏y
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V. Propozycja ramowego rozk∏adu
materia∏u
Poni˝sza propozycja dotyczy podzia∏u ramowego rozk∏adu materia∏u wed∏ug treÊci
nauczania pomi´dzy poszczególne klasy z orientacyjnà liczbà godzin potrzebnych na
ich realizacj´.
Rok szkolny trwa oko∏o 37 tygodni. Liczàc po 4 godziny tygodniowo, na realizacj´ programu przypada 148 godzin lekcyjnych w ka˝dej klasie. Nale˝y pami´taç, ˝e pewnà liczb´ godzin trzeba odliczyç ze wzgl´du na wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze, uroczystoÊci szkolne, pisanie próbnego i w∏aÊciwego egzaminu gimnazjalnego przez uczniów
klas III, absencj´ uczniów i inne nieprzewidziane okolicznoÊci. W zwiàzku z powy˝szym
na realizacj´ programu nauczyciel mo˝e przeznaczyç po 128 godzin w ka˝dej klasie.
Klasa I (128 godzin)
Lp.
I.

Dzia∏

Liczba godzin

Liczby wymierne dodatnie

20

II.

Liczby wymierne

16

III.

Wst´pne wiadomoÊci z geometrii

27

IV.

Wyra˝enia algebraiczne

11

V.

Procenty

13

VI.

Równania

16

VII.

Uk∏ad wspó∏rz´dnych

8

VIII.

Godziny do dyspozycji nauczyciela

17

Klasa II (128 godzin)
Lp.

Dzia∏

Liczba godzin

I.

Pot´gi

20

II.

Pierwiastki

17

III.

Twierdzenie Pitagorasa

16

IV.

Uk∏ady równaƒ

20

V.

Okr´gi i wielokàty

16

VI.

Graniastos∏upy i ostros∏upy

21

VII.

Godziny do dyspozycji nauczyciela

18
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Klasa III (128 godzin)
Lp.
I.

Dzia∏
Statystyka opisowa i prawdopodobieƒstwo

Liczba godzin
20

II.

Funkcje

25

III.

Figury podobne

17

IV.

Bry∏y obrotowe

18

V.

Powtórzenie przed egzaminem

31

VI.

Godziny do dyspozycji nauczyciela

17

19

VI. TreÊci nauczania i osiàgni´cia
szczegó∏owe ucznia
Klasa I
I. Liczby wymierne dodatnie (20 godzin)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liczby naturalne (1 godz.)
Znaki rzymskie (2 godz.)
Dzia∏ania na u∏amkach zwyk∏ych (3 godz.)
U∏amki dziesi´tne (4 godz.)
Rozwini´cie dziesi´tne u∏amków zwyk∏ych (2 godz.)
Porównywanie liczb wymiernych dodatnich (1 godz.)
Dzia∏ania na u∏amkach zwyk∏ych i dziesi´tnych (3 godz.)
Szacowanie wartoÊci wyra˝eƒ arytmetycznych (1 godz.)
Powtórzenie, sprawdzian, poprawa sprawdzianu (3 godz.)
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
sprawnie stosuje algorytmy dzia∏aƒ pisemnych,
odczytuje liczby naturalne zapisane za pomocà znaków rzymskich,
stosuje znaki rzymskie do zapisywania liczb naturalnych mniejszych od 3000,
oblicza u∏amek danej liczby,
znajduje liczb´ na podstawie danego jej u∏amka,
porównuje u∏amki zwyk∏e,
wykonuje cztery podstawowe dzia∏ania na u∏amkach,
zamienia u∏amek zwyk∏y na u∏amek dziesi´tny,
przedstawia u∏amek dziesi´tny w postaci u∏amka zwyk∏ego,
zapisuje u∏amek zwyk∏y w postaci u∏amka dziesi´tnego (skoƒczonego) lub w postaci
nieskoƒczonego rozwini´cia okresowego,
stosuje algorytmy dzia∏aƒ pisemnych na u∏amkach dziesi´tnych,
wykonuje dzia∏ania na u∏amkach dziesi´tnych dodatnich,
porównuje u∏amki zwyk∏e i dziesi´tne,
wykonuje dzia∏ania na u∏amkach zwyk∏ych i dziesi´tnych,
zaokràgla rozwini´cia dziesi´tne liczb,
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•
•
•
•

porównuje liczby wymierne dodatnie
szacuje wartoÊç wyra˝eƒ arytmetycznych,
wykorzystuje kalkulator do wykonywania obliczeƒ,
stosuje dzia∏ania na liczbach wymiernych dodatnich do rozwiàzywania problemów
osadzonych w kontekÊcie praktycznym.

II. Liczby wymierne (16 godzin)
1.
2.
3.
4.
5.

Liczby ca∏kowite (5 godz.)
Liczby wymierne (2 godz.)
Dzia∏ania na liczbach wymiernych (4 godz.)
Obliczanie wartoÊci wyra˝eƒ arytmetycznych (2 godz.)
Powtórzenie, sprawdzian, poprawa sprawdzianu (2 godz.)

•
•
•
•
•
•

WiadomoÊci
Uczeƒ:
rozró˝nia liczby naturalne, ca∏kowite, wymierne,
podaje przyk∏ady zastosowania liczb ujemnych w ˝yciu codziennym,
rozumie, na czym polega uporzàdkowanie liczb wymiernych na osi liczbowej,
wyjaÊnia algorytm dodawania i odejmowania liczb ca∏kowitych,
prezentuje algorytm mno˝enia i dzielenia liczb ca∏kowitych,
rozumie dzia∏ania na liczbach wymiernych,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
zaznacza liczby ca∏kowite na osi liczbowej,
odnajduje na osi liczbowej liczby przeciwne,
wyznacza wartoÊç bezwzgl´dnà liczby,
porównuje liczby ca∏kowite,
dodaje i odejmuje liczby ca∏kowite,
oblicza iloczyn i iloraz liczb ca∏kowitych,
oblicza odleg∏oÊç miedzy dwiema liczbami ca∏kowitymi na osi liczbowej,
zaznacza liczby wymierne na osi liczbowej,
wskazuje na osi liczbowej zbiór liczb spe∏niajàcych warunek typu: x H 3 , x <
oblicza sum´ i ró˝nic´ liczb wymiernych,
mno˝y i dzieli liczby wymierne,
oblicza wartoÊç wyra˝eƒ arytmetycznych zawierajàcych liczby wymierne,
stosuje kalkulator do wykonywania obliczeƒ.

5,

III. Wst´pne wiadomoÊci z geometrii (27 godzin)
1. Proste, pó∏proste, odcinki (1 godz.)
2. Kàty, mierzenie kàtów (1 godz.)
3. Proste równoleg∏e przeci´te trzecià prosta lub kàty odpowiadajàce i naprzemianleg∏e
(2 godz.)
4. Wielokàty (2 godz.)
5. Pola i odwody wielokàtów (4 godz.)
6. D∏ugoÊç okr´gu i pole ko∏a (3 godz.)
7. Figury przystajàce (1 godz.)

VI. TreÊci nauczania i osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia

8. Cechy przystawania trójkàtów (2 godz.)
9. Figury symetryczne wzgl´dem prostej (2 godz.)
10. Symetralna odcinka (1 godz.)
11. Dwusieczna kàta (1 godz.)
12. Konstrukcja kàta (2 godz.)
12. Figury symetryczne wzgl´dem punktu (2 godz.)
13. Powtórzenie, sprawdzian, poprawa (3 godz.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WiadomoÊci
Uczeƒ:
rozpoznaje podstawowe figury geometryczne,
wskazuje ró˝nice mi´dzy prostà, pó∏prostà i odcinkiem,
opisuje kàty wierzcho∏kowe, przyleg∏e, naprzemianleg∏e i odpowiadajàce,
uzasadnia twierdzenie o sumie kàtów wewn´trznych trójkàta,
wyjaÊnia, ˝e suma kàtów wewn´trznych dowolnego czworokàta wynosi 360°?
rozpoznaje kàty ostre, proste, rozwarte, pó∏pe∏ne i pe∏ne,
zna jednostki miary kàta,
wskazuje proste równoleg∏e, przecinajàce si´ i prostopad∏e,
prezentuje podzia∏ trójkàtów ze wzgl´du na boki oraz ze wzgl´du na kàty,
rozpoznaje wielokàty foremne i figury przystajàce,
zna cechy przystawania trójkàtów,
wskazuje oÊ symetrii figur osiowosymetrycznych,
wskazuje Êrodek symetrii figury.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
rysuje trójkàt z trzech danych odcinków,
znajduje Êrodek odcinka,
dokonuje podzia∏u odcinka na równe cz´Êci,
mierzy kàty,
stosuje zwiàzki mi´dzy kàtami utworzonymi przez prostà przecinajàcà dwie proste
równoleg∏e,
wykreÊla trójkàt, majàc dany kàt i dwa boki przylegajàce do tego kàta,
konstruuje trójkàt, majàc dany bok i dwa kàty przylegajàce do tego boku,
oblicza miary kàtów wewn´trznych i zewn´trznych trójkàta i czworokàta,
wykreÊla kàt o danej mierze,
oblicza obwód i pole wielokàta,
pos∏uguje si´ jednostkami pola powierzchni,
oblicza obwód i pole ko∏a,
oblicza pole pierÊcienia ko∏owego i wycinka ko∏a,
stosuje cechy przystawania trójkàtów,
rysuje za pomocà cyrkla i linijki dwusiecznà dowolnego kàta,
konstruuje symetralnà odcinka,
rysuje figury symetryczne wzgl´dem prostej,
rozpoznaje figury majàce oÊ symetrii,
konstruuje dwusiecznà kàta,
konstruuje kàty o mierze 60°, 30°, 45°,
rysuje figury symetryczne wzgl´dem punktu,
rozpoznaje figury majàce Êrodek symetrii.
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IV. Wyra˝enia algebraiczne (11 godzin)
1.
2.
3.
4.
5.

Przyk∏ady wyra˝eƒ algebraicznych (1 godz.)
WartoÊç liczbowa wyra˝enia algebraicznego (2 godz.)
Dodawanie i odejmowanie wyra˝eƒ algebraicznych (3 godz.)
Mno˝enie wyra˝eƒ algebraicznych (2 godz.)
Powtórzenie, sprawdzian, poprawa sprawdzianu (3 godz.)

•
•
•
•

WiadomoÊci
Uczeƒ:
rozró˝nia jednomiany,
nazywa proste wyra˝enia algebraiczne,
wyjaÊnia poj´cie wartoÊci liczbowej wyra˝enia,
rozpoznaje wyrazy podobne.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
oblicza wartoÊç liczbowà wyra˝enia algebraicznego,
oblicza iloczyn sumy algebraicznej przez liczb´ wymiernà,
oblicza iloraz sumy algebraicznej i liczby wymiernej,
wykonuje mno˝enie i dzielenie sumy algebraicznej i jednomianu,
oblicza sum´ i ró˝nic´ sum algebraicznych,
redukuje wyrazy podobne,
mno˝y sumy algebraiczne,
wy∏àcza wspólny czynnik z wyrazów sumy algebraicznej poza nawias,
przekszta∏ca wyra˝enia algebraiczne.

V. Procenty (13 godzin)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procenty i promile (1 godz.)
Ile to procent? (1 godz.)
Obliczanie procentu danej liczby (2 godz.)
Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu (2 godz.)
Zastosowania procentów (4 godz.)
Powtórzenie, sprawdzian, poprawa sprawdzianu (3 godz.)

•
•
•
•

WiadomoÊci
Uczeƒ:
definiuje poj´cie procentu,
rozró˝nia procenty i promile,
zna zasad´ zamiany procentów na u∏amki,
wyjaÊnia potrzeb´ stosowania procentów w ˝yciu codziennym.

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
• przedstawia cz´Êç pewnej wielkoÊci jako procent lub promil tej wielkoÊci,
• dokonuje zamiany u∏amków zwyk∏ych na procenty,

VI. TreÊci nauczania i osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia

•
•
•
•
•

wyra˝a w procentach zaznaczonà cz´Êç figury,
oblicza procenty danych liczb,
znajduje liczby, znajàc ich procenty,
wykorzystuje kalkulator do obliczeƒ procentowych,
stosuje obliczenia procentowe w sytuacjach praktycznych.

VI. Równania (16 godzin)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zagadnienia prowadzàce do zapisywania równaƒ (1 godz.)
Rozwiàzywanie równaƒ (4 godz.)
Równania to˝samoÊciowe i sprzeczne (1 godz.)
Zadania tekstowe (4 godz.)
Przekszta∏canie wzorów (3 godz.)
Powtórzenie, sprawdzian, powtórzenie sprawdzianu (3 godz.)

•
•
•
•
•

WiadomoÊci
Uczeƒ:
rozpoznaje równanie,
wyjaÊnia, czy liczba spe∏nia równanie,
identyfikuje proste równanie sprzeczne,
zna liczb´ rozwiàzaƒ równania I stopnia z jednà niewiadomà,
zna zasady opisywania równaniem prostego zadania.

•
•
•
•
•
•

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
rozwiàzuje proste równanie I stopnia z jednà niewiadomà,
stosuje przekszta∏cenia wyra˝eƒ algebraicznych do rozwiàzywania równaƒ,
wykorzystuje mno˝enie sum algebraicznych do rozwiàzywania równaƒ,
rozwiàzuje zadanie tekstowe przy pomocy równania,
zapisuje treÊci zadaƒ z procentami za pomocà równaƒ, rozwiàzuje je i sprawdza,
przekszta∏ca proste wzory (w tym matematyczne, fizyczne, chemiczne).

VII. Uk∏ad wspó∏rz´dnych (8 godzin)
1.
2.
3.
4.

Punkty w uk∏adzie wspó∏rz´dnych (1 godz.)
Figury w uk∏adzie wspó∏rz´dnych (2 godz.)
Pola figur (2 godz.)
Powtórzenie, sprawdzian, poprawa sprawdzianu (3 godz.)

WiadomoÊci
Uczeƒ:
• wyjaÊnia poj´cie uk∏adu wspó∏rz´dnych,
• rozpoznaje figury osiowosymetryczne i Êrodkowosymetryczne w uk∏adzie wspó∏rz´dnych.
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•
•
•
•
•

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
rysuje uk∏ad wspó∏rz´dnych,
odczytuje wspó∏rz´dne punktów,
zaznacza punkty o danych wspó∏rz´dnych,
oblicza pola wielokàtów, których wierzcho∏ki sà punktami kratowymi,
zaznacza w uk∏adzie wspó∏rz´dnych punkty, których wspó∏rz´dne spe∏niajà okreÊlone warunki.

Klasa II
I. Pot´gi (20 godzin)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pot´gi o wyk∏adniku naturalnym (2 godz.)
W∏asnoÊci pot´g (4 godz.)
Pot´ga o wyk∏adniku ca∏kowitym (4 godz.)
Dzia∏ania na pot´gach (4 godz.)
Notacja wyk∏adnicza (3 godz.)
Powtórzenie, sprawdzian, poprawa (3 godz.)

•
•
•
•
•

WiadomoÊci
Uczeƒ:
definiuje pot´g´ o wyk∏adniku naturalnym,
wymienia w∏asnoÊci dzia∏aƒ na pot´gach,
zna kolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ z uwzgl´dnieniem pot´gowania,
definiuje pot´g´ o wyk∏adniku ca∏kowitym,
podaje przyk∏ady liczb zapisanych w notacji wyk∏adniczej.

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
• oblicza pot´gi liczb wymiernych o wyk∏adniku naturalnym,
• porównuje pot´gi o ró˝nych wyk∏adnikach naturalnych i takich samych podstawach,
• porównuje pot´gi o takich samych wyk∏adnikach naturalnych i ró˝nych, dodatnich
podstawach,
• zamienia pot´g´ o wyk∏adniku ca∏kowitym ujemnym na odpowiednie pot´gi o wyk∏adniku naturalnym,
• oblicza wartoÊç pot´gi o wyk∏adniku ca∏kowitym,
• zapisuje danà liczb´ w postaci pot´gi o wyk∏adniku ca∏kowitym,
• wykonuje mno˝enie i dzielenie pot´g o jednakowych podstawach,
• oblicza iloczyn i iloraz pot´g o jednakowych wyk∏adnikach,
• oblicza pot´g´ pot´gi,
• oblicza wartoÊç wyra˝eƒ arytmetycznych zawierajàcych pot´gi,
• stosuje w∏asnoÊci pot´g o wyk∏adniku ca∏kowitym do zapisywania wyra˝eƒ algebraicznych w prostszej postaci,
• wykorzystuje w∏asnoÊci pot´g o wyk∏adniku ca∏kowitym w dzia∏aniach,
• zapisuje liczb´ w notacji wyk∏adniczej,
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• wykonuje dzia∏ania na liczbach zapisanych w notacji wyk∏adniczej,
• porównuje liczby zapisane w notacji wyk∏adniczej.

II. Pierwiastki (17 godzin)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przyk∏ady obliczania pierwiastków (2 godz.)
W∏asnoÊci pierwiastków (4 godz.)
Wy∏àczanie czynnika przed znak pierwiastka (2 godz.)
Szacowanie wyników działaƒ (2 godz.)
Dzia∏ania na pierwiastkach (4 godz.)
Powtórzenie, sprawdzian, poprawa (3 godz.)

WiadomoÊci
Uczeƒ:
• definiuje pierwiastek stopnia drugiego i trzeciego,
• wskazuje wyrazy podobne zawierajàce pierwiastki stopnia drugiego i trzeciego.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
wyznacza przybli˝enia pierwiastków za pomocà kalkulatora,
podaje przybli˝enie z danà dok∏adnoÊcià,
oblicza wartoÊç pierwiastków stopnia drugiego i trzeciego z liczb, które sà odpowiednio kwadratami lub szeÊcianami liczb wymiernych,
oblicza wartoÊç wyra˝enia arytmetycznego zawierajàcego pierwiastki,
szacuje wartoÊç wyra˝eƒ zawierajàcych pierwiastki,
redukuje wyrazy podobne zawierajàce pierwiastki,
wykonuje mno˝enie i dzielenie pierwiastków tego samego stopnia,
oblicza pot´g´ pierwiastka,
wy∏àcza czynnik przed znak pierwiastka,
w∏àcza czynnik pod znak pierwiastka,
rozwiàzuje równania zawierajàce pierwiastki,
usuwa pierwiastki z mianownika u∏amka,
przekszta∏ca wzory zawierajàce pierwiastki.

III. Twierdzenie Pitagorasa (16 godzin)
1.
2.
3.
4.
5.

Definicje i twierdzenia (2 godz.)
Twierdzenie Pitagorasa (5 godz.)
Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa (2 godz.)
Przekàtna kwadratu i wysokoÊç trójkàta równobocznego (4 godz.)
Powtórzenie, sprawdzian, poprawa (3 godz.)

WiadomoÊci
Uczeƒ:
• odró˝nia definicj´ od twierdzenia,
• wskazuje za∏o˝enie i tez´ twierdzenia,
• formu∏uje twierdzenie odwrotne do danego,
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• ilustruje twierdzenie Pitagorasa,
• rozró˝nia trójkàt prostokàtny wÊród ró˝nych trójkàtów.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
oblicza d∏ugoÊç brakujàcego boku trójkàta prostokàtnego, gdy dane sà d∏ugoÊci
dwóch jego boków,
sprawdza, czy dany trójkàt jest prostokàtny,
oblicza przekàtnà prostokàta,
wyznacza wysokoÊç trójkàta równoramiennego,
wyprowadza wzór na przekàtnà kwadratu i wysokoÊç trójkàta równobocznego,
wykorzystuje zwiàzki mi´dzy d∏ugoÊciami boków trójkàtów prostokàtnych o kàtach
30°, 60°, 90°, oraz trójkàtów prostokàtnych równoramiennych,
oblicza d∏ugoÊç wektora, stosujàc twierdzenie Pitagorasa,
stosuje twierdzenie Pitagorasa do obliczania obwodów i pól figur p∏askich,
oblicza d∏ugoÊci odcinków w uk∏adzie wspó∏rz´dnych, wykorzystujàc twierdzenie Pitagorasa.

IV. Uk∏ady równaƒ (20 godzin)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zagadnienia prowadzàce do uk∏adów równaƒ (1 godz.)
Metoda podstawiania (2 godz.)
Metoda przeciwnych wspó∏czynników (2 godz.)
Rozwiàzywanie uk∏adów równaƒ (5 godz.)
Zadania tekstowe (5 godz.)
Liczba rozwiàzaƒ uk∏adu równaƒ (2 godz.)
Powtórzenie, sprawdzian, poprawa sprawdzianu (3 godz.)

•
•
•
•
•

WiadomoÊci
Uczeƒ:
rozpoznaje uk∏ad równaƒ,
wyjaÊnia, czy para liczb jest rozwiàzaniem uk∏adu równaƒ,
wymienia rodzaje uk∏adów równaƒ,
rozpoznaje uk∏ad równaƒ oznaczony, nieoznaczony i sprzeczny,
omawia liczb´ rozwiàzaƒ uk∏adu równaƒ liniowych.

•
•
•
•
•
•
•

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
sprawdza, czy dana para liczb spe∏nia uk∏ad dwóch równaƒ stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi,
zapisuje uk∏adem równaƒ tekst prostego zadania,
rozwiàzuje proste uk∏ady równaƒ,
stosuje metod´ podstawiania do rozwiàzywania uk∏adów równaƒ,
rozwiàzuje uk∏ad równaƒ liniowych metodà przeciwnych wspó∏czynników,
rozwiàzuje zadania tekstowe za pomocà uk∏adu równaƒ liniowych i obliczeƒ procentowych,
stosuje uk∏ady równaƒ do rozwiàzywania zadaƒ dotyczàcych obwodu i pól figur oraz
sumy miar kàtów w trójkàtach i czworokàtach.
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V. Okr´gi i wielokàty (16 godzin)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

•
•
•
•
•
•
•

Kàt Êrodkowy (1 godz.)
Okràg opisany na wielokàcie (2 godz.)
Styczna do okr´gu (3 godz.)
Okràg wpisany w trójkàt (3 godz.)
Okràg wpisany w trójkàt równoboczny i opisany na nim (4 godz.)
Powtórzenie, sprawdzian, poprawa (3 godz.)
WiadomoÊci
Uczeƒ:
wskazuje kàt Êrodkowy,
wskazuje okràg opisany na trójkàcie,
zna zale˝noÊç mi´dzy promieniem okr´gu opisanego na wielokàcie a odleg∏oÊcià
wierzcho∏ka wielokàta od Êrodka okr´gu,
wskazuje stycznà do okr´gu,
definiuje okràg opisany na wielokàcie,
definiuje okràg wpisany w wielokàt,
zna zwiàzek mi´dzy wysokoÊcià trójkàta równobocznego i promieniem okr´gu opisanego na nim (wpisanego w ten trójkàt).

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
• rysuje kàt Êrodkowy o danej mierze,
• wskazuje ∏uk, na którym oparty jest kàt Êrodkowy,
• konstruuje symetralnà odcinka,
• wyznacza Êrodek okr´gu opisanego na trójkàcie,
• opisuje okràg na dowolnym trójkàcie,
• wykreÊla stycznà do okr´gu,
• korzysta z faktu, ˝e styczna do okr´gu jest prostopad∏a do promiania prowadzonego
do punktu stycznoÊci,
• konstruuje dwusiecznà kàta,
• wyznacza Êrodek okr´gu wpisanego w trójkàt,
• wpisuje okràg w dowolny trójkàt,
• opisuje okràg na wielokàcie foremnym,
• konstruuje okràg wpisany w wielokàt foremny.

VI. Graniastos∏upy i ostros∏upy (21 godzin)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proste i p∏aszczyzny w przestrzeni (2 godz.)
Graniastos∏upy i ostros∏upy (3 godz.)
Kàty w graniastos∏upach i ostros∏upach (3 godz.)
Pole powierzchni i obj´toÊç graniastos∏upa (5 godz.)
Pole powierzchni i obj´toÊç ostros∏upa (5 godz.)
Powtórzenie, sprawdzian, poprawa sprawdzianu (3 godz.)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

WiadomoÊci
Uczeƒ:
wymienia wzajemne po∏o˝enie prostych w przestrzeni,
wskazuje na modelu odcinki prostopad∏e, równoleg∏e i skoÊne,
prezentuje p∏aszczyzny równoleg∏e i prostopad∏e,
wskazuje kàt mi´dzy prostà a p∏aszczyznà,
okreÊla kàt dwuÊcienny,
rozpoznaje graniastos∏up i ostros∏up,
prezentuje opis graniastos∏upa i ostros∏upa,
wyjaÊnia poj´cie graniastos∏upa prawid∏owego,
wskazuje wierzcho∏ki, kraw´dzie oraz Êciany graniastos∏upa i ostros∏upa,
wyró˝nia i nazywa odcinki w graniastos∏upach: wysokoÊç bry∏y, przekàtnà Êciany
bocznej, przekàtnà podstawy, przekàtnà graniastos∏upa,
wyró˝nia i nazywa odcinki w ostros∏upach: wysokoÊç bry∏y, wysokoÊç Êciany bocznej,
wymienia jednostki obj´toÊci.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
rysuje rzut równoleg∏y graniastos∏upa prostego,
wykreÊla rzut równoleg∏y ostros∏upa,
projektuje siatki graniastos∏upa i ostros∏upa,
zaznacza na rysunku kàt mi´dzy kraw´dzià bocznà graniastos∏upa a przekàtnà Êciany bocznej, kàt mi´dzy przekàtnymi sàsiednich Êcian bocznych, kàt mi´dzy kraw´dzià bocznà a przekàtnà bry∏y,
wyró˝nia na rysunku kàt nachylenia przekàtnej graniastos∏upa do p∏aszczyzny podstawy oraz kàt nachylenia przekàtnej Êciany bocznej do p∏aszczyzny podstawy,
zaznacza na rysunku kàt mi´dzy wysokoÊcià ostros∏upa a kraw´dzià bocznà bry∏y, kàt
mi´dzy wysokoÊcià Êciany bocznej a wysokoÊcià ostros∏upa, kàt mi´dzy kraw´dzià
bocznà a kraw´dzià podstawy oraz kàt mi´dzy sàsiednimi kraw´dziami bocznymi,
wyró˝nia na rysunku kàt nachylenia kraw´dzi bocznej do p∏aszczyzny podstawy
ostros∏upa oraz kàt nachylenia Êciany bocznej do p∏aszczyzny podstawy,
oblicza pole powierzchni ca∏kowitej graniastos∏upa prostego i ostros∏upa,
stosuje twierdzenie Pitagorasa lub w∏asnoÊci trójkàtów prostokàtnych o kàtach 30°,
60°, 90° oraz trójkàtów prostokàtnych równoramiennych do obliczenia d∏ugoÊci odcinka wyst´pujàcego w graniastos∏upie i ostros∏upie,
przelicza jednostki powierzchni,
oblicza obj´toÊç graniastos∏upa prostego i ostros∏upa,
przelicza jednostki obj´toÊci,
rozwiàzuje zadania tekstowe zwiàzane z praktycznym obliczeniem pola powierzchni
i obj´toÊci graniastos∏upa prostego i ostros∏upa.
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Klasa III
I. Statystyka opisowa i prawdopodobieƒstwo (20 godzin)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sposoby prezentowania danych (2 godz.)
Wyszukiwanie danych zawartych w diagramach i tabelach (2 godz.)
Zbieranie i prezentowanie danych statystycznych (3 godz.)
Ârednia arytmetyczna (1 godz.)
Przyk∏ady doÊwiadczeƒ losowych (4 godz.)
Przyk∏ady prawdopodobieƒstw (5 godz.)
Powtórzenie, sprawdzian, poprawa (3 godz.)

•
•
•
•
•
•

WiadomoÊci
Uczeƒ:
wymienia sposoby przedstawienia danych,
wyjaÊnia poj´cie Êredniej arytmetycznej i mediany,
wyjaÊnia poj´cie doÊwiadczenia losowego,
wskazuje przyk∏ady doÊwiadczeƒ losowych,
podaje przyk∏ad zdarzenia pewnego, niemo˝liwego,
ocenia prawdopodobieƒstwo zajÊcia zdarzenia losowego.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
pos∏uguje si´ Internetem w celu zgromadzenia danych,
prezentuje dane w tabeli, na diagramie s∏upkowym, diagramie procentowym, wykresie,
dokonuje selekcji zgromadzonych danych,
porzàdkuje i porównuje dane,
gromadzi informacje na dany temat,
prezentuje zgromadzone informacje w formie tabeli, diagramu, wykresu bàdê tekstu,
oblicza Êrednià arytmetycznà liczb,
wyznacza median´,
opisuje proste doÊwiadczenia losowe za pomocà drzewka lub tabeli,
wypisuje zdarzenia elementarne doÊwiadczenia losowego (np: rzut kostkà, rzut monetà, losowanie karty z talii, rzut dwiema kostkami, dwiema monetami, kostkà i monetà),
oblicza prawdopodobieƒstwo zajÊcia zdarzenia losowego.

II. Funkcje (25 godzin)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definicja funkcji (2 godz.)
Odczytywanie informacji z wykresu funkcji (4 godz.)
ProporcjonalnoÊç prosta i jej wykres (3 godz.)
Funkcja liniowa i jej w∏asnoÊci (4 godz.)
Graficzna ilustracja uk∏adu równaƒ liniowych (3 godz.)
ProporcjonalnoÊç odwrotna (3 godz.)
Rysowanie wykresów funkcji (3 godz.)
Powtórzenie, sprawdzian, poprawa sprawdzianu (3 godz.)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WiadomoÊci
Uczeƒ:
identyfikuje wykres jako sposób prezentacji informacji,
definiuje poj´cie funkcji,
rozpoznaje funkcje spoÊród ró˝nych przyporzàdkowaƒ,
wyró˝nia argumenty, dziedzin´, wartoÊç funkcji, zbiór wartoÊci funkcji,
podaje przyk∏ady funkcji liczbowych,
wyjaÊnia poj´cie miejsca zerowego funkcji,
wyjaÊnia poj´cie proporcji,
wskazuje wyrazy skrajne i Êrodkowe proporcji,
podaje przyk∏ady wielkoÊci wprost proporcjonalnych,
okreÊla proporcjonalnoÊç prostà,
rozró˝nia funkcj´ liniowà opisanà wzorem i wykresem,
wskazuje wspó∏czynnik kierunkowy funkcji,
rozpoznaje na podstawie wykresu funkcj´ liniowà rosnàcà, malejàcà, sta∏à,
wyró˝nia wÊród funkcji zapisanych wzorem funkcj´ liniowà malejàcà, rosnàcà, sta∏à,
wymienia rodzaje uk∏adów równaƒ,
podaje przyk∏ady wielkoÊci odwrotnie proporcjonalnych,
wskazuje wykres proporcjonalnoÊci odwrotnej,
wyró˝nia spoÊród funkcji opisanych wzorem funkcje nieliniowe.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
odczytuje informacje z wykresu,
interpretuje dane przedstawione za pomocà wykresu,
przedstawia funkcje liczbowe i nieliczbowe za pomocà grafu, tabeli, wykresu, opisu
s∏ownego,
odczytuje wartoÊç funkcji dla danego argumentu, gdy funkcja opisana jest grafem,
tabelà, wykresem,
wskazuje argument dla danej wartoÊci, gdy funkcja opisana jest grafem, tabelà, wykresem,
odczytuje miejsce zerowe funkcji z tabeli, grafu, wykresu,
oblicza miejsce zerowe funkcji przedstawionej wzorem,
odczytuje z grafu, tabeli, wykresu, argumenty dla których funkcja przyjmuje wartoÊci dodatnie lub ujemne,
wyznacza argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartoÊci dodatnie albo ujemne, gdy funkcja przedstawiona jest wzorem,
przekszta∏ca proporcje,
rozwiàzuje równania zapisane w postaci proporcji,
sporzàdza wykres proporcjonalnoÊci prostej,
oblicza wspó∏czynnik proporcjonalnoÊci prostej,
rozwiàzuje zadania tekstowe z zastosowaniem wielkoÊci wprost proporcjonalnych,
odczytuje w∏asnoÊci proporcjonalnoÊci prostej z jej wykresu,
sporzàdza wykres funkcji liniowej,
sprawdza, czy dany punkt nale˝y do wykresu funkcji liniowej,
odczytuje z wykresu miejsce zerowe funkcji liniowej,
oblicza, z zastosowaniem równania, miejsce zerowe funkcji liniowej,
oblicza wspó∏rz´dne punktu przeci´cia si´ wykresu funkcji liniowej z osià OY,
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• odczytuje z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartoÊci dodatnie bàdê ujemne,
• wyznacza z zastosowaniem nierównoÊci zbiór argumentów dla których funkcja liniowa przyjmuje wartoÊci dodatnie bàdê ujemne,
• odczytuje z wykresu zbiór argumentów, dla których jedna funkcja liniowa ma wartoÊci wi´ksze (mniejsze) od drugiej,
• zapisuje wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoleg∏y do wykresu danej funkcji,
• wyznacza wzór funkcji liniowej, znajàc wspó∏rz´dne punktów przeci´cia si´ wykresu
funkcji z osiami uk∏adu wspó∏rz´dnych,
• wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dany punkt i jest
równoleg∏y do wykresu danej funkcji liniowej,
• zapisuje wzór funkcji liniowej, znajàc wspó∏rz´dne punktu nale˝àcego do wykresu
oraz wspó∏rz´dne punktu przeci´cia wykresu z osià OY,
• wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dwa dane punkty,
• stosuje metod´ graficznà do rozwiàzywania uk∏adów równaƒ,
• rozpoznaje uk∏ad równaƒ oznaczonych, nieoznaczonych i sprzecznych,
• sporzàdza wykres proporcjonalnoÊci odwrotnej,
• odczytuje z wykresu w∏asnoÊci proporcjonalnoÊci odwrotnej,
• rozwiàzuje zadania tekstowe wymagajàce zastosowania wielkoÊci odwrotnie proporcjonalnych.

III. Figury podobne (17 godzin)
1.
2.
3.
4.
5.

Pomniejszanie i powi´kszanie figur (3 godz.)
Podobieƒstwo trójkàtów (4 godz.)
Podobieƒstwo wielokàtów (3 godz.)
Stosunek pól wielokàtów podobnych (4 godz.)
Powtórzenie, sprawdzian, poprawa (3 godz.)

•
•
•
•
•
•
•

WiadomoÊci
Uczeƒ:
podaje przyk∏ady wielkoÊci tego samego rodzaju,
zapisuje stosunek dwóch odcinków,
wyjaÊnia poj´cie figur podobnych oraz podaje ich przyk∏ady,
wskazuje skal´ podobieƒstwa,
wymienia cechy podobieƒstwa trójkàtów,
rozpoznaje trójkàty prostokàtne podobne,
wyró˝nia prostokàty podobne.

•
•
•
•
•
•

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
oblicza stosunek dwóch odcinków,
pos∏uguje si´ skalà podobieƒstwa do obliczania d∏ugoÊci boków wielokàta,
stosuje wartoÊç skali podobieƒstwa prostokàtów do obliczenia d∏ugoÊci boków prostokàta podobnego do danego,
wykorzystuje stosunek pól wielokàtów podobnych do rozwiàzywania zadaƒ,
rozwiàzuje zadania dotyczàce wielokàtów podobnych w uk∏adzie wspó∏rz´dnych,
stosuje w∏asnoÊci wielokàtów podobnych do rozwiàzywania zadaƒ.
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IV. Bry∏y obrotowe (18 godzin)
1.
2.
3.
4.
5.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Przyk∏ady bry∏ obrotowych (2 godz.)
Walec (4 godz.)
Sto˝ek (6 godz.)
Kula (3 godz.)
Powtórzenie, sprawdzian, poprawa (3 godz.)
WiadomoÊci
Uczeƒ:
wyjaÊnia poj´cie bry∏y obrotowej,
rozpoznaje i nazywa bry∏y obrotowe (walec, sto˝ek, kula),
wskazuje na modelu podstawy, wysokoÊç, promieƒ podstawy walca,
wskazuje na modelu wierzcho∏ek, tworzàcà, podstaw´, promieƒ podstawy, wysokoÊç sto˝ka,
wskazuje na modelu Êrednic´ i promieƒ kuli,
nazywa przekroje osiowe walca, sto˝ka i kuli p∏aszczyznà,
odró˝nia sfer´ od kuli,
podaje wzór na pole powierzchni bocznej i ca∏kowitej walca, sto˝ka i kuli,
zapisuje wzór na obj´toÊç walca, sto˝ka i kuli.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
rysuje bry∏y obrotowe w rzucie równoleg∏ym,
zaznacza na rysunku kàt nachylenia przekàtnej przekroju osiowego do p∏aszczyzny
podstawy walca,
rysuje siatk´ walca,
oblicza pole powierzchni bocznej i ca∏kowitej oraz obj´toÊç walca,
stosuje twierdzenie Pitagorasa lub w∏asnoÊci trójkàtów prostokàtnych o kàtach 30°,
60°, 90° oraz trójkàtów prostokàtnych równoramiennych do obliczenia d∏ugoÊci
odcinka wyst´pujàcego w walcu,
wykorzystuje twierdzenie Pitagorasa do obliczania pola powierzchni i obj´toÊci walca,
wskazuje na rysunku kàt rozwarcia sto˝ka,
zaznacza na rysunku kàt nachylenia tworzàcej sto˝ka do p∏aszczyzny podstawy,
rysuje siatk´ sto˝ka,
oblicza pole powierzchni bocznej i ca∏kowitej oraz obj´toÊç sto˝ka,
stosuje twierdzenie Pitagorasa lub w∏asnoÊci trójkàtów prostokàtnych o kàtach 30°,
60°, 90° oraz trójkàtów prostokàtnych równoramiennych do obliczenia d∏ugoÊci
odcinka wyst´pujàcego w sto˝ku,
wykorzystuje twierdzenie Pitagorasa do obliczania pola powierzchni i obj´toÊci sto˝ka,
oblicza pole powierzchni i obj´toÊç kuli, podstawiajàc do wzoru,
rozwiàzuje zadania na obliczanie pola powierzchni i obj´toÊç bry∏ obrotowych z zastosowaniem podobieƒstwa figur.

Powtórzenie przed egzaminem (31 godzin)
1. Liczby wymierne i obliczenia procentowe (4 godz.)
2. Pot´gi, pierwiastki (2 godz.)

VI. TreÊci nauczania i osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia

3. Wyra˝enia algebraiczne (2 godz.)
4. Równania i uk∏ady równaƒ (4 godz.)
5. Statystyka opisowa i prawdopodobieƒstwo (2 godz.)
6. Funkcje (3 godz.)
7. Figury p∏askie (4 godz.)
8. Figury podobne (2 godz.)
9. Bry∏y (5 godz.)
10. Rozwiàzywanie zadaƒ z arkuszy egzaminacyjnych (3 godz.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WiadomoÊci
Uczeƒ:
wyró˝nia liczby naturalne, ca∏kowite, wymierne,
definiuje poj´cie procentu,
definiuje poj´cie pot´gi,
sprawdza, czy para liczb jest rozwiàzaniem uk∏adu równaƒ,
wyjaÊnia poj´cie doÊwiadczenia losowego,
wskazuje przyk∏ady doÊwiadczeƒ losowych,
rozpoznaje funkcje spoÊród ró˝nych przyporzàdkowaƒ,
wyró˝nia argumenty, dziedzin´, wartoÊç funkcji, zbiór wartoÊci funkcji,
opisuje w∏asnoÊci figur p∏askich,
wyró˝nia graniastos∏up, ostros∏up, walec, sto˝ek, kul´.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
wykonuje dzia∏ania na liczbach wymiernych,
wykonuje obliczenia procentowe,
stosuje w∏asnoÊci dzia∏aƒ na pot´gach do obliczania wartoÊci wyra˝eƒ arytmetycznych,
oblicza wartoÊci wyra˝eƒ arytmetycznych zawierajàcych pierwiastki,
rozwiàzuje równania i uk∏ady równaƒ,
podaje geometrycznà interpretacj´ zbioru rozwiàzaƒ uk∏adu równaƒ,
rozwiàzuje zadania tekstowe wymagajàce zastosowania równania bàdê uk∏adu równaƒ,
oblicza prawdopodobieƒstwo prostych zdarzeƒ,
opisuje w∏asnoÊci funkcji,
pos∏uguje si´ jednostkami pola powierzchni,
oblicza obwody i pola figur p∏askich,
stosuje twierdzenie Pitagorasa w rozwiàzywaniu zadaƒ dotyczàcych figur p∏askich,
przelicza jednostki obj´toÊci,
oblicza pole powierzchni i obj´toÊç graniastos∏upa i ostros∏upa,
oblicza pole powierzchni i obj´toÊç bry∏ obrotowych,
stosuje twierdzenie Pitagorasa, w∏asnoÊci trójkàtów prostokàtnych o kàtach 30°,
60°, 90° oraz trójkàtów prostokàtnych równoramiennych do rozwiàzywania zadaƒ
tekstowych zwiàzanych z bry∏ami.
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VII. Procedury osiàgania celów
Nauczyciele matematyki w pracy dydaktycznej powinni zapewniaç uczniom wszechstronny rozwój i zagwarantowaç mo˝liwoÊç:
• rozwijania indywidualnych zdolnoÊci,
• dochodzenia do rozumienia nauczanych treÊci,
• rozwijania zdolnoÊci analitycznego i syntetycznego myÊlenia,
• dostrzegania zwiàzków przyczynowo-skutkowych,
• stosowania wiadomoÊci przedmiotowych w sposób integralny.
Tak poj´te kszta∏cenie matematyczne wymusza na nauczycielach dostosowanie treÊci kszta∏cenia do indywidualnych mo˝liwoÊci ka˝dego ucznia, poszukiwanie przez nauczycieli rozwiàzaƒ problemów, a nie odtwarzanie gotowych treÊci. Nie nale˝y równie˝
dzieliç uczniów wed∏ug ich poziomu umiej´tnoÊci, lecz stwarzaç mo˝liwoÊci przezwyci´˝ania trudnoÊci w nauce tego nie∏atwego przedmiotu.
Realizacja celów kszta∏cenia odbywa si´ podczas lekcji matematyki. Zale˝na jest
wi´c od doboru metod i form kszta∏cenia, a tak˝e od doboru technik nauczania dostosowanych do poziomu klasy. WÊród metod nauczania wykorzystywanych na lekcjach matematyki bardzo istotne sà praca indywidualna ucznia, praca w grupach, jak
i praca z ca∏à klasà. Praca indywidualna ucznia polegajàca na realizacji projektów d∏ugofalowych, oddaje jego indywidualne cechy osobowoÊci, pokazuje zaanga˝owanie,
a tak˝e poziom rozumienia nauczanych treÊci. Praca w grupie natomiast rozwija
umiej´tnoÊci: wspó∏pracy i wspó∏dzia∏ania, prowadzenia dyskusji, argumentowania,
komunikacji. Stosowanie ró˝norodnych metod nauczania w matematyce pozwala nauczycielom dok∏adnie poznaç predyspozycje uczniów, a uczniom osiàgnàç jak najlepsze wyniki.
Wa˝nym elementem procesu dydaktycznego jest dostrzeganie u ka˝dego ucznia
post´pów, nawet ma∏ych. Taka postawa nauczyciela, a wr´cz pochwalenie ucznia na
forum klasy bardzo go motywuje do dalszego wysi∏ku, zw∏aszcza ucznia majàcego
trudnoÊci w uczeniu si´ matematyki. Istotne jest przekazanie uczniowi czytelnej informacji, na przyk∏ad: dobrze rozumiesz t´ definicj´, ten fragment rozwiàzania jest
dobry.
Realizacja celów kszta∏cenia jest równie˝ zale˝na od doboru Êrodków dydaktycznych, podr´cznika, zbioru zadaƒ, a przede wszystkich zale˝y od umiej´tnoÊci planowania w∏asnej pracy przez nauczyciela.
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VIII. Metody oceniania
Najtrudniejszym elementem pracy nauczycielskiej jest ocenianie uczniów. Ocenie
podlegajà przede wszystkim osiàgni´cia edukacyjne ucznia. Ocena szkolna spe∏nia
mi´dzy innymi nast´pujàce zadania:
• s∏u˝y do zebrania informacji o osiàgni´ciach ucznia, poprzez odwo∏ywanie si´ do
jednego lub kilku kryteriów,
• dostarcza informacji o poziomie nabytych przez ucznia umiej´tnoÊci i wiadomoÊci
oraz o jego post´pach,
• okreÊla relacj´ osiàgni´ç ucznia wobec jego osobistych mo˝liwoÊci,
• zach´ca uczniów do systematycznej pracy,
• s∏u˝y nauczycielom do doskonalenia metod i form pracy.
Najwa˝niejsze dla nauczyciela wydaje si´ zatem systematycznoÊç i wszechstronnoÊç
oceniania.
Ocenie podlegaç powinny:
• odpowiedzi ustne, które oprócz sprawdzenia wiadomoÊci ucznia pozwolà równie˝
kszta∏ciç umiej´tnoÊç precyzyjnego wyra˝ania myÊli, stosowaç j´zyk matematyczny
i umo˝liwià bli˝szy kontakt ucznia i nauczyciela,
• praca w formie projektu – d∏ugoterminowe prace, które uczniowie wykonujà samodzielnie lub w grupie, s∏u˝àce kszta∏towaniu wspó∏pracy w grupie, korzystaniu z innych êróde∏ informacji, rozwijaniu pomys∏owoÊci i zaanga˝owaniu,
• krótkie prace pisemne pozwalajàce sprawdziç systematycznoÊç pracy ucznia, stopieƒ opanowania materia∏u,
• prace klasowe, sprawdziany sprawdzajàce opanowanie danej partii materia∏u, jednoczeÊnie umo˝liwiajà kszta∏cenie umiej´tnoÊci pisemnego przedstawiania toku rozumowania w rozwiàzywanych zadaniach, obowiàzkowe dla ucznia,
• testy wielokrotnego wyboru, które pozwalajà na sprawdzenie stopnia dok∏adnoÊci
opanowanych treÊci nauczania i jednoczeÊnie przygotujà ucznia do rozwiàzywania
testów i egzaminów gimnazjalnych,
• praca domowa ucznia oraz aktywnoÊç ucznia podczas lekcji.
Bycie ocenianym jest dla ucznia prze˝yciem, które mo˝e go zmotywowaç do nauki
lub ca∏kowicie zniech´ciç. Dlatego wa˝ne jest dok∏adne rozpoznanie predyspozycji
matematycznych ucznia w chwili rozpoczynania nauki w gimnazjum. Temu celowi s∏u˝à badania na poczàtku, dzi´ki którym nauczyciel stwierdzi, w jakim stopniu uczniowie
opanowali treÊci nauczania po szkole podstawowej, a tak˝e czy niektórzy z nich majà
specyficzne trudnoÊci w uczeniu si´ matematyki. Pomo˝e to nauczycielowi zaplano-
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waç proces dydaktyczny, a w tym i proces oceniania, tak aby nie zniech´ciç uczniów
do przedmiotu. Wa˝nym elementem oceniania uczniów z dysfunkcjami jest:
• budowanie w nich poczucia w∏asnej wartoÊci,
• tworzenie takich sytuacji, by sami korygowali swoje b∏´dy, niewytykanie b∏´dów,
• unikanie sytuacji zagro˝enia, na przyk∏ad zmuszanie do udzielenia natychmiastowej
odpowiedzi.
Niezmiernie wa˝ne jest poinformowanie uczniów rozpoczynajàcych nauk´ w gimnazjum oraz ich rodziców o sposobach oceniania i wymaganiach programowych zawartych w wewnàtrzszkolnym systemie oceniania oraz w przedmiotowym systemie oceniania, które zamieszczone sà w statucie szko∏y.
Tradycyjny sposób oceniania
W ocenianiu tradycyjnym ocen´ wyra˝a si´ stopniem od 1 do 6 (z plusami i minusami). Uczeƒ otrzymuje oceny za:
• prace pisemne – sprawdziany, prace klasowe, zadania domowe,
• odpowiedzi ustne i aktywnoÊç na lekcji,
• projekty i prace d∏ugoterminowe.
Wystawione oceny czàstkowe sà podstawà do wystawienia oceny semestralnej
(rocznej).
Ârednia wa˝ona
W ostatnim okresie wielu nauczycieli odchodzi od tradycyjnego sposobu oceniania, sk∏aniajàc si´ w stron´ systemu punktowego.
Ze wzgl´du na ró˝nà wartoÊç ocen czàstkowych mo˝na stosowaç tak zwanà Êrednià wa˝onà. Poszczególnym ocenom czàstkowym nadaje si´ odpowiednià wag´. I tak na przyk∏ad:
• odpowiedzi ustne, aktywnoÊç na lekcji, praca domowa ucznia – 1,
• praca nad projektem, krótkie prace pisemne – 2,
• prace klasowe, sprawdziany, testy wielokrotnego wyboru – 3.
Przyk∏ad stosowania Êredniej wa˝onej:
Uczennica ma nast´pujàce oceny:
– odpowiedê ustna 5, 4, –4,
– sprawdzian 4, 4,
– praca klasowa 5, 4,
– test wielokrotnego wyboru 2, 3,
– krótkie prace pisemne 5, 4, +4,
– projekt 5, 5,
– praca domowa –5, 4, 5, +3, 1, 4,
– aktywnoÊç na lekcji 5, 5.
Teraz przyk∏adamy wag´ do poszczególnych ocen:
– odpowiedê ustna 5 x 1, 4 x 1, 4 x 1,
– sprawdzian 4 x 3, 4 x 3,
– praca klasowa 5 x 3, 4 x 3,
– test wielokrotnego wyboru 2 x 3, 3 x 3,
– krótkie prace pisemne 5 x 2, 4 x 2, 4 x 2,
– projekt 5 x 2, 5 x 2,
– praca domowa 5 x 1, 4 x 1, 5 x 1, 3 x 1, 1 x 1, 4 x 1,
– aktywnoÊç na lekcji 5 x 1, 5 x 1.
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Otrzymane iloczyny dodajemy i dzielimy przez sum´ wszystkich wag.
Otrzymujemy: 149 : 39 = 3,82. Ocena semestralna: dobra.
Stosujàc metod´ Êredniej wa˝onej, uczeƒ jest w stanie sam kontrolowaç swoje oceny semestralne bàdê roczne.
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