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Joanna Herman GIMNAZJUM NR 2 W OLSZTYNIE

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA I KL. GIMNAZJUM

PROGRAM NR DKW-4014-125/99 „Matematyka wokół nas” autorki: Anna Drążek, Barbara Grabowska, Zdzisława Szadkowska

Lp. Tematyka lekcji
Liczba
godz Komentarz

Umiejętnościi z poziomu podstawowego
Uczeń:

Umiejętności z poziomu
ponadpodstawowego

Uczeń:
ALGEBRA

UŁAMKI ZWYKŁE I DZIESI ĘTNE (7 h)
1. Zamiana ułamków zwykłych na

dziesiętne.
1 Przypomnienie wiadomości o uł.

zwykłych i dziesiętnych. Rozwinięcie
dziesiętne ułamka zwykłego skończone
i nieskończone.

• zaznacza na osi liczbowej punkty o
współrzędnych, np. 0,3; ½; ¾; 1 ½; 1,9

• czyta, zapisuje i porównuje ułamki
dziesiętne

• zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne
i odwrotnie (proste przykłady)

• rozpoznaje ułamki, które mają
rozwinięcie dziesiętne skończone lub
nieskończone

• zamienia ułamek dziesiętny
okresowy na ułamek zwykły

• sprawnie operuje ułamkami
zwykłymi i dziesiętnymi

2. Działania na ułamkach zwykłych
i dziesiętnych.

4 Dodawanie, odejmowanie, mnożenie
i dzielenie uł. zwykłych i dziesiętnych.
Kolejność wykonywania działań.
(*) działania na ułamkach „piętrowych”.

• wykonuje dodawanie , odejmowanie,
mnożenie i dzielenie ułamków
zwykłych i dziesiętnych

• oblicza wartość wyrażenia, w którym
występują dwa lub trzy działania

• podaje przykłady liczb odwrotnych

• oblicza wartości liczbowe ułamków
„piętrowych”

• rozwiązuje zadania z treścią
wymagające tworzenia działań
łącznych

• rozwiązuje zadania z treścią
• wykonuje działania wielodziałaniowe

(z nawiasami)

3. Przybliżenia dziesiętne. 2 Przybliżenia z nadmiarem i
niedomiarem. Obliczanie wartości
wyrażeń z zadaną dokładnością.
Szacowanie wyników. Ułamki
okresowe. Sprawdzian 15 min.

• podaje przybliżenia liczb z nadmiarem
i niedomiarem

• znajduje rozwinięcie dziesiętne
prostych ułamków

• oblicza wartości wyrażeń z podaną
dokładnością

• szacuje wyniki



2

PROCENTY.(10 h)
1. Obliczanie procentu z danej liczby. 1 Przypomnienie pojęcia procentu.

Zamiana liczby na procent i odwrotnie.
Zastosowanie w zad.
o treści praktycznej (podatek VAT,
obniżki, podwyżki)

2. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej
procent.

1 Rozwiązywanie zadań o treści
praktycznej.

3. Obliczanie, jakim procentem jednej
liczby jest druga liczba.

1 Rozwiązywanie zadań o treści
praktycznej.

4. Oprocentowanie oszczędności i
kredytów.

2 Oprocentowanie kapitału, wpłat,
pożyczek. Obliczanie odsetek. Procent
składany.

5. Promil. Próby złota i srebra. 2 Pojęcie promila i jego zastosowanie.
Zamiana promili na procent i ułamek i
odwrotnie. Próby stopów.

6. Powtórzenie i utrwalenie
wiadomości o procentach.

1 Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem
procentów.(EE)-Model zatrudnienia w
Polsce i UE.

7. Praca klasowa „Procenty” i jej
omówienie.
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• zamienia procent na liczbę i odwrotnie
• oblicza procent danej liczby
• oblicza liczbę z danego jej procentu
• oblicza jakim procentem jednej liczby

jest druga liczba
• oblicza odsetki od kredytów
• umie obliczyć cenę towaru po obniżce

czy podwyżce

• rozwiązuje zadania tekstowe,
w których występują obliczenia
procentowe

• oblicza próbę stopu
• wykorzystuje wzór na procent

składany
• rozwiązuje zadania ze stopami metalu

i stężeniami roztworów
• rozwiązuje zadania o treści

praktycznej (podatek VAT,
oprocentowanie oszczędności)

LICZBY WYMIERNE (16 h)
1. Liczby wymierne. 1 Przykłady liczb wymiernych.

Zaznaczanie tych liczb na osi liczbowej.
2. Wartość bezwzględna liczby

wymiernej.
1 Liczby przeciwne. Odległość liczb

przeciwnych od zera na osi liczbowej.
3. Porównywanie liczb wymiernych. 1 Porządkowanie liczb (oś liczbowa)

• podaje przykłady liczb wymiernych
i niewymiernych

• podaje przykłady liczb przeciwnych
• porównuje liczby wymierne
• podaje wartości bezwzględne liczb

wymiernych

• rozwiązuje równania typu |x|=a

4. Dodawanie i odejmowanie liczb
wymiernych.

2 Wyjaśnianie na przykładach (oś
liczbowa, gotówka, dług, temperatury
dodatnie i ujemne)

5. Mnożenie i dzielenie liczb
wymiernych.

2 Iloczyn i iloraz liczb wymiernych o
jedn. Znakach i o różnych znakach.
Odwrotność liczby.

• wykonuje dodawanie, odejmowanie ,
mnożenie i dzielenie dwóch liczb
wymiernych

• umie podnieść do potęgi o wykładniku
naturalnym liczbę wymierną (proste
przykłady)

• oblicza wartość wyrażenia, w którym
występują dwa lub trzy działania

• oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego
z uwzględnieniem kolejności działań

• rozwiązuje zadania z treścią wymagające
tworzenia działań łącznych

• wykorzystuje prawa działań do sprawnego
obliczania wartości wyrażeń arytmetycznych,
w których występują potęgi i ułamki piętrowe

• rozwiązuje geometrycznie równania i proste
nierówności
z wartością bezwzględną

• podaje ostatnią cyfrę potęgi o wykładniku
naturalnym
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6. Cztery działania na liczbach
wymiernych.

2 Korzystanie z kalkulatora do obliczeń.
Sprawdzian 15 min.

7. Potęga o wykładniku naturalnym. 2 Zapisywanie iloczynu jednakowych
czynników
w postaci potęgi i odwrotnie. Obliczanie
potęg liczb wymiernych. Potęga liczby
10. Wartość potęgi o wykł. 0 i 1.

8. Pierwiastek kwadratowy i
sześcienny.

1 Przykłady pierwiastków kwadratowych
i sześciennych z liczb nieujemnych.
Obliczanie wartości tych pierwiastków z
użyciem kalkulatora.

• oblicza proste pierwiastki kwadratowe
i sześcienne

• umie zastosować kalkulator do
podawania przybliżeń pierwiastków

• umie obliczyć wartości wyrażeń w
których występują pierwiastki

9. Przykłady liczb niewymiernych. 1 Zbiór liczb rzeczywistych. Przybliżenia
liczb niewymiernych. Wykorzystanie
kalkulatora.

• zna przykłady liczb niewymiernych
• potrafi podać przykłady liczb:

naturalnych, całkowitych, wymiernych,
niewymiernych

• potrafi podać podzbiory zbioru liczb
rzeczywistych
i zależności między nimi

• podaje przybliżenia pierwiastków bez
użycia kalkulatora

10. Powtórzenie i utrwalenie
wiadomości o liczbach wymiernych.

1 Rozwiązywanie zadań, które sprawiały
uczniom najwięcej trudności.

11. Praca klasowa „Liczby wymierne” i jej
omówienie.
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WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE(9 h)
1. Wyrażenia algebraiczne. 1 Przykłady wyr. alg. Zmienna.

Nazywanie
i zapisywanie wyrażeń algebraicznych.
Obliczanie wartości liczbowej
wyrażenia algebraicznego.

2. Jednomiany. 2 Przykłady jednomianów. Porządkowanie
jednomianów. Współczynnik
jednomianów.Obliczanie wartości liczbowej
jednomianów.

• zapisuje proste wyrażenie algebraiczne
na podstawie opisu słownego

• odczytuje i zapisuje wyrażenia
algebraiczne

• oblicza wartość liczbową prostego
wyrażenia algebraicznego

• porządkuje jednomiany

• zapisuje wyrażenia algebraiczne
pomocne w zapisaniu treści zadania
(liczby dwu, trzycyfrowe i inne)

3. Suma algebraiczna. 2 Wyrazy sumy algebraicznej. Wyrazy
podobne. Redukcja wyrazów podobnych.

4. Mnożenie sumy algebraicznej przez
liczbę.

1

5. Wyłączanie wspólnego czynnika
poza nawias.

1

Zastosowanie prawa rozdzielności
mnożenia wzg,. dodawania i
odejmowania.
Sprawdzian 15 minutowy.

• wyróżnia wyrazy podobne w sumie
algebraicznej

• sprawnie wykonuje redukcję wyrazów
podobnych

• dodaje i odejmuje sumy algebraiczne
• mnoży liczbę przez sumę algebraiczną

(proste przykłady)

• sprawnie wykonuje działania
na sumach algebraicznych

• rozwiązuje zadania tekstowe wymagające
ułożenia odpowiedniego wyrażenia
algebraicznego i obliczenie jego wartości
liczbowej

• wyłącza wspólny czynnik przed nawias
• sprawnie wykonuje działania łączne na sumach

algebraicznych
• mnoży sumę algebraiczną przez jednomian
• podnosi do kwadratu sumę algebraiczną
• dowodzi pewnych twierdzeń

arytmetycznych za pomocą wyrażeń
algebraicznych (podzielność liczb)
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6. Przekształcanie wyrażeń
algebraicznych.

1

RÓWNANIA I NIERÓWNO ŚCI (17 h)
1. Równania I-go stopnia z jedną

niewiadomą.
4 Przykłady rów. I-go stopnia z 1

niewiadomą.Tw. o równaniach
równoważnych. Rozwiązywanie
równań. Rozwiązywanie zadań
tekstowych z zast. równań.
(*)Równania z wartością bezwzględną

2. Nierówności I-go stopnia z jedną
niewiadomą.

2 Nierówności ostre i nieostre. Zbiór
rozwiązań nierówności. Interpretacja
zbioru rozwiązań na osi liczbowej.
Rozwiązywanie zadań tekstowych z
zast. nierówności.

• rozumie pojęcie równań
równoważnych

• zna i stosuje twierdzenia o równaniach
równoważnych

• rozwiązuje proste równania i
nierówności I-go stopnia z jedną
niewiadomą

• sprawdza, czy podana liczba jest, czy
też nie jest rozwiązaniem równania
(nierówności)

• rozwiązuje równanie i nierówność,
w którym występują nawiasy
poprawnie interpretuje rozwiązanie
nierówności i zbiór rozwiązań na osi
liczbowej

• układa i rozwiązuje równanie do
zadania tekstowego o niskim poziomie
trudności

• rozwiązuje sprawnie równań
i nierówność wymagające
przekształceń, o współczynnikach
ułamkowych, stosuje poznane
przekształcenia algebraiczne

• dokonuje analizy zadania z treścią i
potrafi je rozwiązać układając
równanie lub nierówność

• sprawdza, czy otrzymane rozwiązanie
jest zgodne
z warunkami zadania

• swobodnie rozwiązuje równania i
nierówności wymagające większej
ilości przekształceń
tożsamościowych, wykazuje biegłą
znajomość teorii

• sprawnie rozwiązuje zadania
tekstowe wymagające powiązania
pewnych zależności, o znacznym
stopniu trudności

3. Stosunek dwóch wielkości. 1 Wyrazy stosunku dwóch wielkości.
Zwrócenie uwagi na jednakowe
jednostki.

4. Proporcja. 2 Wyrazy proporcji. Własności proporcji.
Rozwiązywanie równań w postaci
proporcji. Zastosowanie w zadaniach z
treścią.

5. Wielkości wprost i odwrotnie
proporcjonalne.

2 Definicje. Zastosowanie w zadaniach
tekstowych.
(EP)-Pierwsza pomoc, sztuczne
oddychanie, ilość oddechów na
minutę u człowieka.

6. Stosunek kilku wielkości. 1 Zastosowanie w zadaniach.

• rozpoznaje wielkości wprost i
odwrotnie proporcjonalne, potrafi
ułożyć odpowiednią tabelkę, oblicza
współczynnik proporcjonalności

• rozwiązuje proste zadania z treścią
dotyczące wielkości wprost
proporcjonalnych za pomocą proporcji

• rozwiązuje równania w postaci
proporcji

• rozwiązuje zadania związane
z wielkościami proporcjonalnymi
wykorzystując wzór lub proporcje
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8. Praca klasowa „Równania
i nierówności” i jej omówienie.

2

FUNKCJE (11 h)
1. Prostokątny układ współrzędnych na

płaszczyźnie.
1 Osie układu współrzędnych, oś

odciętych i rzędnych. Początek i
ćwiartki układu współrzędnych.

2. Współrzędne punktów. 1 Odczytywanie współrzędnych punktów
i zaznaczanie p-któw o danych
współrzędnych

• umie narysować i poprawnie opisać
prostokątny układ współrzędnych

• odczytuje z rysunku współrzędne
punktów i zaznacza punkty w układzie
współrzędnych o danych
współrzędnych

• zaznacza w układzie
współrzędnych zbiory punktów
o współrzędnych spełniających
równania lub nierówności

3. Pojęcie funkcji. 1 Przykłady przyporządkowań. Różne
sposoby opisywania funkcji. Dziedzina i
zbiór wartości funkcji. Argument i
wartość funkcji.

4. Wykres funkcji. 2 Sporządzanie wykresów funkcji.

5. Funkcja liniowa. 3 Funkcja y=ax. Sporządzanie wykresów
tych funkcji.

6. Powtórzenie i utrwalenie
wiadomości o funkcjach.

1 Rozwiązywanie zadań sprawiających
uczniom najwięcej trudności.

• rozpoznaje przyporządkowania będące
funkcjami opisane za pomocą tabelki
lub grafu na podstawie opisu słownego
lub wzoru funkcji

• potrafi podać przykład funkcji i
wyszczególnić jej dziedzinę oraz zbiór
wartości

• rozpoznaje funkcję liniową, w tym
proporcjonalność prostą i potrafi
wykonać ich wykresy

• umie opisać funkcję kilkoma
sposobami

• poprawnie stosuje nazewnictwo przy
omawianiu funkcji

• zna pojęcie funkcji liniowej, sporządza
jej wykres, oblicza miejsca zerowe

• potrafi sprawdzić rachunkowo, czy
punkt o danych współrzędnych należy
do wykresu funkcji opisanej wzorem

• podaje przykłady funkcji
• sprawnie posługuje się terminologią

i symboliką dotyczącą funkcji
• potrafi sporządzać wykresy różnych

funkcji
• bada własności funkcji- znajduje

miejsca zerowe, wyznacza zbiór
argumentów, dla których wartości
funkcji są np. dodatnie

• opisuje funkcję na podstawie
wykresu

• ma ugruntowane pojęcie funkcji-
potrafi uzasadnić zależności
funkcyjne oraz opisywać zależności
funkcyjne oraz opisywać je za
pomocą wzorów

• potrafi badać własności funkcji i
odczytywać je z wykresu, w
szczególności własności funkcji
liniowej

7. Praca klasowa „Funkcje” i jej
omówienie.

2 • rozwiązuje zadania o dużym stopniu
trudności dotyczące funkcji, w tym
wymagające uzasadnienia i dowodzenia

• potrafi sporządzać wykresy i badać
własności funkcji liniowej z wartością
bezwzględną

• ilustruje w układzie współrzędnych
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zbiory punktów opisane warunkami,

np. yxyix =<> ;23 oraz

opisuje zaznaczone zbiory w postaci
równań i nierówności

ELEMENTY STATYSTYKI OPISOWEJ (5h)
1. Dane prezentowane w postaci tabel

i diagramów słupkowych.
1 Odczytywanie danych statystycznych

przedstawianych tabelarycznie i w
postaci diagramów słupkowych. (EP)-
Skład chemiczny organizmu
człowieka

2. Diagramy procentowe. 1 Diagramy kołowe i prostokątne –
odczytywanie informacji z gotowych
diagramów.(EP)- j.w. ;(EM) –
Roczniki statystyczne;(EK)- Wtórne
wykorzystanie makulatury.

3. Wykresy liniowe. 1 Odczytywanie danych z gotowych
wykresów.

4. Odczytywanie danych
statystycznych prezentowanych
w różny sposób.

2 Wykorzystywanie danych
statystycznych prezentowanych
w prasie. Sprawdzian 15 min.

• umie odczytywać i analizować dane
statystyczne przedstawione w tabelce
i w postaci diagramów czy wykresów
liniowych

• wykonuje na podstawie diagramów,
wykresów lub tabel odpowiedzieć
na pytania wymagające
dodatkowych obliczeń
( z wykorzystaniem działań na
procentach)

GEOMETRIA
PODSTAWOWE FIGURY GEOMETRYCZNE(9h)

1. Przypomnienie wiadomości
o podstawowych figurach
geometrycznych.

1 Płaszczyzna, prosta, punkt, odcinek,
półprosta.

2. Kąty. Rodzaje kątów. 1 Kąt ostry, prosty, rozwarty, półpełny,
pełny. Kąty wierzchołkowe, przyległe,
naprzemianległe i odpowiadające.
(KP) – Alfabet grecki

3. Trójkąty. Rodzaje trójkątów. 1 Klasyfikacja trójkątów ze względu na
boki i kąty.

4. Czworokąty. 2 Prostokąt, kwadrat, równoległobok,
romb, trapez i deltoid. Własności tych
czworokątów.

• zna pojęcia pierwotne
• kreśli i oznacza prostą, półprostą

i odcinek
• rozpoznaje kąty ( ostry, prosty, rozwarty,

półpełny i pełny)
• umie sklasyfikować trójkąty ze względu na

boki i na kąty
• rozpoznaje czworokąty: prostokąt, kwadrat,

równoległobok, romb, trapez i deltoid i
potrafi je narysować przy pomocy ekierki

• oblicza jeden z kątów trójkąta, gdy dane są
dwa pozostałe

• podaje przykłady wielokątów foremnych
• kreśli okrąg i umie wskazać środek,

promień, średnicę, cięciwę
• zna określenia promienia, cięciwy, średnicy

okręgu ( koła)
• kreśli przy pomocy przyrządów proste

prostopadłe i równoległe
• okrąg o danym promieniu (średnicy)
• podaje określenia i własności poznanych

wielokątów

• posługuje się terminologią i symboliką
przewidzianą realizowanym programem
w zakresie figur płaskich

• zna określenie łuku, półokręgu, półkola
• rozumie pojęcie figury nieograniczonej

(kąta)
• rozwiązuje zadania rachunkowe

dotyczące obliczeń kątów
wewnętrznych i zewnętrznych
trójkątów i czworokątów

• rozpoznaje figury przystające
• ma opanowany pełny zakres wiedzy i

umiejętności dotyczący znajomości
figur geometrycznych płaskich objętych
realizowanym programem

• sprawnie posługuje się terminologią,
definicjami i symboliką matematyczną
w zakresie figur geometrycznych
płaskich

• podaje i uzasadnia sumę miar kątów
wewnętrznych trójkątów, czworokątów
i pięciokątów

• rozwiązuje zadania rachunkowe o
złożonej treści dotyczące kątów
wewnętrznych i zewnętrznych
wielok tów
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5. Wielokąty foremne. 1 Przykłady wielokątów foremnych:
trójkąt, czworokąt, pięciokąt
i sześciokąt.

6. Okrąg i koło. 1 Środek, promień, średnica i cięciwa.

7. Figury przystające. 1 Przykłady figur przystających.

8. Rozwiązywanie zadań
z zastosowaniem własności figur
płaskich.

1 Sprawdzian 15 min.

POLA FIGUR PŁASKICH (9h)

1. Pole prostokąta. 2 Jednostki pola. Pole figury. Obliczanie
pola prostokąta w zastosowaniach
praktycznych. Pole kwadratu.

2. Pole trójkąta. 1 Obliczanie pól trójkątów. Korzystanie
ze wzorów literowych.

3. Pole równoległoboku. 1 Zwrócenie uwagi na dwa sposoby
obliczania pola rombu. Korzystanie ze
wzorów literowych.

4. Pole trapezu. 1 Wzory literowe.

5. Długość okręgu i pole koła. 2 Liczba niewymiernaπ. Wyprowadzenie
wzorów na długość okręgu i pole koła.
Obliczanie długości okręgu i pola koła.

6. Powtórzenie i utrwalenie
wiadomości o polach figur płaskich.

1 Rozwiązywanie zadań, które sprawiały
uczniom najwięcej trudności.

• podaje jednostki pola
• zna wzory literowe na pola poznanych

figur
• oblicza pole prostokąta,

równoległoboku, trójkąta przy danej
długości boku i wysokości do niego
poprowadzonej

• umie narysować wysokości w
dowolnym trójkącie, równoległoboku i
trapezie

• zna przybliżenie liczbyπ
• zamienia większe jednostki pola na

mniejsze
• oblicza pole i obwód poznanych

wielokątów, wykorzystując wzory
literowe

• oblicza długość obwodu i pole koła
przy danej długości promienia koła

• sprawnie liczy pola i obwody
wielokątów, zapisując wzory
zgodnie z oznaczeniami na rysunku
lub podanymi w zadaniu

• przelicza jednostki pola
• oblicza przy danym polu długość

wysokości lub długość boku danego
wielokąta (przekształcając wzory
literowe)

• rozwiązuje zadania tekstowe
dotyczące obwodu i pola koła

• sprawnie posługuje się wzorami
na pola i obwody wielokątów

• rozwiązuje zadania typowe
dotyczące pól wielokątów i kół,
układając i rozwiązując równania

• oblicza pola wielokątów, których
pole równe jest sumie pól
trójkątów, równoległoboków
lub trapezów

7. Praca klasowa „Pola figur płaskich”
i jej omówienie.

2
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PODSTAWOWE KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE (19 h)
1. Dodawanie i odejmowanie

odcinków.
1 Przenoszenie odcinka. Zwrócenie uwagi

na właściwe posługiwanie się cyrklem i
linijk ą przy wykonywaniu konstrukcji.
Łączność i przemienność dodawania
odcinków.

2. Dodawanie i odejmowanie kątów. 1 Zwrócenie uwagi na fakt,że konstrukcję
można wykonać
w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara jak i w kierunku
przeciwnym.

3. Konstruowanie trójkąta a trzech
danych odcinków.

2 Zwrócenie uwagi na przypadek
niewykonalności konstrukcji. I cecha
przystawania trójkątów. Rozwiązywanie
zadań konstrukcyjnych.

4. Konstruowanie trójkąta z dwóch
odcinków i kąta między nimi
zawartego.

2 II cecha przystawania trójkątów.
Rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych.

5. Konstruowanie trójkąta z odcinka i
dwóch kątów do niego przyległych.

2 III cecha przystawania trójkątów.
Rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych.

6. Konstrukcja symetralnej odcinka. 2 Zastosowanie tej konstrukcji do

podziału odcinka na n2 równych części.
7. Konstrukcja dwusiecznej kąta. 2 Zastosowanie tej konstrukcji do

budowania niektórych kątów np. 30°,
45°, 135°.

8. Konstrukcja prostych prostopadłych. 1 Rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych.
9. Konstrukcja prostych równoległych. 1 Pewnik Euklidesa.

10. Konstrukcje wielokątów. 2 Wykorzystanie podstawowych
konstrukcji do budowania czworokątów.

11. Powtórzenie i utrwalenie
podstawowych konstrukcji
geometrycznych.

1 Rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych,
które sprawiały uczniom najwięcej
trudności.

• potrafi konstrukcyjnie dodawać odcinki
• buduje kąty przystające do danego
• potrafi dodawać kąty
• konstruuje prostą prostopadłą do danej

prostej, przechodzącą przez punkt
leżący poza daną prostą

• zna pojęcia :symetralnej odcinka i
dwusiecznej kąta

• konstruuje trójkąt o trzech danych
bokach

• konstruuje różnicę odcinków
• buduje różnicę kątów
• konstruuje różnicę odcinków
• buduje różnicę kątów
• potrafi skonstruować trójkąt o danych

dwóch bokach i kącie między nimi
zawartym

• umie wykreślić prostą ( odcinki )
równoległą do danej prostej przez
punkt leżący poza daną prostą

• potrafi podzielić odcinek na n2
równych części

• potrafi zbudować kąty o miarach 45°,
30°, 135° itp.

• Zna trzy cechy przystawania trójkątów

• konstruuje trójkąt o danym boku
i kątach do niego przyległych

• buduje równoległobok i trapez
• rozwiązuje proste zadania o treści

geometrycznej wymagające
stosowania poznanych konstrukcji

• wykorzystuje w zadaniach cechy
przystawania trójkątów

• umie zastosować poznane
konstrukcje do rozwiązywania
zadań konstrukcyjnych
z dokładnym opisem konstrukcji

• rozwiązuje zadania konstrukcyjne
dotyczące trójkątów i czworokątów
o danych wysokościach

• potrafi opisać wykonaną
konstrukcję oraz przeprowadzić
dyskusję na d rozwiązalnością
danego zadania

12. Praca klasowa „Podstawowe
konstrukcje geometryczne” i jej
omówienie.

2 • rozwiązuje zadania konstrukcyjne o
złożonej treści, wymagające dobrej
znajomości własności konstruowanych
figur, a także uzasadnienia poprawności
konstrukcji

• zna konstrukcję pięciokąta foremnego
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TWIERDZENIE PITAGORASA (8 h)
1. Twierdzenie – założenie i teza. 1 Definicje, hipotezy, pewniki,

twierdzenia. Wyróżnianie w twierdzeniu
założenia i tezy.

2. Twierdzenie Pitagorasa. 3 Praca w grupach: Przybliżona metoda
mierzenia dł. przyprostokątnych i
przeciwprostokątnej w gotowych
trójkątach prostokątnych. Geometryczne
uzasadnienie twierdzenia Pitagorasa.
Zastosowanie tw. Pitagorasa do
obliczania dł. odcinków. Rys
historyczny.(EF) –Starożytna Grecja
jako miejsce narodzenia filozofii,
Pitagorejczycy

3. Twierdzenie odwrotne do
twierdzenia Pitagorasa.

2 Budowanie tw. odwrotnego do danego
twierdzenia. Zastosowanie tw.
odwrotnego do tw. Pitagorasa do
sprawdzania czy trójkąt jest
prostokątny.

4. Powtórzenie i utrwalenie
wiadomości o tw. Pitagorasa.

1 Rozwiązywanie zadań, które sprawiały
uczniom najwięcej trudności.

• wypowiada twierdzenie Pitagorasa
• zapisuje tw. Pitagorasa symbolicznie

zgodnie z oznaczeniami na podanym
rysunku

• rozpoznaje założenie i tezę
w twierdzeniu

• nazywa boki w trójkącie prostokątnym
• potrafi sformułować tw. odwrotne

do danego
• stosuje tw. Pitagorasa do obliczania

długości boku trójkąta prostokątnego

• sprawdza, czy trójkąt jest
prostokątny

• stosuje tw. Pitagorasa do
rozwiązywania typowych zadań
tekstowych

• rozwiązuje zadania o złożonej treści
z wykorzystaniem tw. Pitagorasa

5. Zdobywamy tytuł Pitagorejczyka –
praca klasowa i jej omówienie.

2

FIGURY PRZESTRZENNE(14h)
1. Prostopadłościan i sześcian. 1 Opisywanie prostopadłościanu i

sześcianu. Krawędzie, wierzchołki,
ściany, siatki i przekroje tych brył.

2. Graniastosłupy proste. 1 Nazwy graniastosłupów. Opisywanie
graniastosłupów. Graniastosłupy
prawidłowe.Siatki graniastosłupów.

3. Ostrosłupy. 1 Opisywanie ostrosłupów. Rodzaje i
rzuty.

4. Siatki ostrosłupów. 1 Rysowanie siatek. Sporządzanie modeli.

• rozróżnia wśród brył: sześcian,
prostopadłościan, graniastosłup o danej
podstawie, ostrosłup o danej podstawie

• potrafi opisać w/w figury , wskazuje
jego elementy ( wierzchołki,ściany,
krawędzie, postawy)

• wskazujeściany prostopadłe
i równoległe

• podaje podstawowe jednostki pola
i objętości

• oblicza pole powierzchni i objętość
graniastosłupa i ostrosłupa mając wszystkie
dane ( tylko podstawić do wzoru)

• potrafi narysować siatki graniastosłupa
prostego i ostrosłupa czworokątnego
i trójkątnego

• umie zaprojektować dowolne siatki
graniastosłupów i ostrosłupów oraz
wykonać model ( także w skali )

• oblicza pola powierzchni i objętości
stosując wzory literowe

• stosuje tw. Pitagorasa do obliczania
dł. odcinków w prostych zadaniach

• sprawnie operuje jednostkami pola
i objętości

• rozwiązuje zadania tekstowe
wymagające pewnej wiedzy
o graniastosłupach i ostrosłupach

• rozwiązuje zadania tekstowe
wymagające obliczenia wysokości
lub pola podstawy przy danej
objętości lub polu powierzchni
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5. Pole powierzchni graniastosłupów. 2 Obliczanie pól powierzchni
graniastosłupów z zast. tw. Pitagorasa.
Wykorzystanie kalkulatora do obliczeń.

6. Pole powierzchni ostrosłupów. 2 Obliczanie pól powierzchni ostrosłupów
z zast. tw. Pitagorasa. Wykorzystanie
kalkulatora do obliczeń.

7. Objętość bryły. Jednostki objętości. 1 Zamiana jednostek.
8. Objętość graniastosłupów. 2 Wykorzystanie kalkulatorów.
9. Powtórzenie i utrwalenie

wiadomości o graniastosłupach
i ostrosłupach.

1 Rozwiązywanie zadań, które sprawiały
uczniom najwięcej trudności.

• potrafi obliczyć pole powierzchni
i objętość graniastosłupa trójkątnego
i czworokątnego (prawidłowego) oraz
ostrosłupów, gdy istnieje
konieczność wyliczenia niektórych
danych

• układa do zadania równanie
i rozwiązuje je.

• sprawnie wykorzystuje tw.
Pitagorasa do obliczania pól
i objętości graniastosłupów
i ostrosłupów

• umie zastosować poznane wzory
do rozwiązywania zadań o treści
praktycznej

10. Praca klasowa „Graniastosłupy
i ostrosłupy” i jej omówienie.

2

Podręcznik: „Matematyka wokół nas” Anna Drążek, Barbara Grabowska, Zdzisława Szadkowska

Kolorem czerwonymzaznaczono umiejętności wykraczające poza program na ocenę celującą.

Ścieżki edukacyjne:
EM- Edukacja czytelnicza i medialna
EK- Edukacja ekologiczna
EE- edukacja europejska
EF-edukacja filozoficzna
EP- Edukacja prozdrowotna
KP- Kultura Polska na tle tradycjiśródziemnomorskiej
OC-Obrona cywilna

Opracowała Joanna Herman


