Matematyka z plusem dla gimnazjum

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI
W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM
WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009
OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO
•

Matematyka 1. Podręcznik do gimnazjum. Wersja dostosowana do najnowszej podstawy programowej, praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej,

KSIĄŻKI POMOCNICZE WYDANE PRZEZ GWO
•
•
•
•
•
•

Matematyka 1. Podręcznik dla gimnazjum. Wersja dla nauczyciela, praca zbiorowa pod red. M Dobrowolskiej,
Matematyka 1. Zeszyt ćwiczeń z płytą CD-ROM. Wersja dla nauczyciela, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska,
Matematyka 1. Sprawdziany, M. Grochowalska
Matematyka 1. Sprawdziany. Druga wersja, praca zbiorowa
Matematyka 1. Sprawdziany. Trzecia wersja, M. Grochowalska
Matematyka 1. Lekcje powtórzeniowe, M. Grochowalska

4 GODZ. TYGODNIOWO 125 GODZ. W CIĄGU ROKU
POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:
K - konieczny
P - podstawowy
R - rozszerzający
D - dopełniający
W - wykraczający

ocena dopuszczająca (2)
ocena dostateczna (3)
ocena dobra (4)
ocena bardzo dobra (5)
ocena celująca (6)

Tematy nieobowiązkowe oznaczono szarym paskiem.

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA (17 h)
TEMAT ZAJĘĆ
1. Lekcja
organizacyjna.
Zapoznanie uczniów z
wymaganiami
edukacyjnymi i PSO.
2-3. Liczby.

4.Rozwiniecia
dziesiętne liczb
wymiernych

5-6. Zaokrąglanie.
Szacowanie wyników.

7-8. Dodawanie i
odejmowanie liczb
dodatnich.

9-10. Mnożenie i
dzielenie liczb

CELE PODSTAWOWE

CELE PONADPODSTAWOWE

Uczeń:
• zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku
szkolnego na lekcjach matematyki (K)
• zna PSO (K)

Uczeń:

• zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej (K)
• uczeń zna pojęcia natürliche Zahl, ganze Zahl, rationale Zahl
• rozumie pojęcie zbioru liczb wymiernych (P)
• rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne (K)
• umie porównywać liczby wymierne (K-P)
• umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej (K)
• umie znajdować liczbę wymierną leżącą pomiędzy dwiema danymi na osi
liczbowej (P)
• umie zamieniać ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie (K-P)
• uczeń zna pojęciadie Achse, negative Zahlen, größer,Kleiner als..i umie je
zastosować przy poleceniu vergleihe die Zahlen
• zna pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres (K)
• umie zapisać liczby wymierne w postaci rozwinięć dziesiętnych
skończonych i rozwinięć dziesiętnych nieskończonych okresowych (K-P)
• zna warunek konieczny zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny
skończony (P)
• umie porównywać liczby wymierne (P)
• umie określić na podstawie rozwinięcia dziesiętnego, czy dana liczba jest
liczbą wymierną (P)
• uczeń zna pojęcia die Dezimalstelle, Bruch
• zna sposób zaokrąglania liczb (K)
• rozumie potrzebę zaokrąglania liczb (K-P)
• umie zaokrąglić liczbę do danego rzędu (K-P)
• umie zaokrąglić liczbę o rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym
okresowym do danego rzędu (P)
• umie szacować wyniki działań (K-P)
• uczeń zna pojęcia polecenia die Rundung,runde die Zahlen,schätze
• zna algorytm dodawania i odejmowania liczb wymiernych dodatnich (K)
• umie dodawać i odejmować liczby wymierne dodatnie zapisane w
jednakowej postaci (K)
• umie dodawać i odejmować liczby wymierne dodatnie zapisane w różnych
postaciach (P)
• uczeń potrafi nazwać działania i wykonywanie tych
działań:Subtraktion,Summe,addieren
• zna algorytm mnożenia i dzielenia liczb wymiernych dodatnich (K)
• umie podać liczbę odwrotną do danej (K)

• umie znajdować liczby spełniające określone warunki (R)

• umie przedstawić rozwinięcie dziesiętne nieskończone okresowe w
postaci ułamka zwykłego (R-D)

• umie dokonać porównań poprzez szacowanie w zadaniach
tekstowych (R)
• umie znajdować liczby spełniające określone warunki (R-W)

• umie zamieniać jednostki długości, masy (R)
• zna przedrostki mili i kilo (R)
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dodatnich.

11-12. Wyrażenia
arytmetyczne.

13-14. Działania na
liczbach dodatnich i
ujemnych.

15. Oś liczbowa.
Odległość liczb na osi
liczbowej.

• umie mnożyć i dzielić przez liczbę naturalną (K)
• umie mnożyć i dzielić liczby wymierne dodatnie (P)
• umie obliczać ułamek danej liczby naturalnej (K)
• umie obliczać liczbę na podstawie danego jej ułamka (P)
• uczeń zna pojęcie Kehrtahl
• uczen rozwiązuje zadania z poleceniami w języku niemieckim
np.multipliziere ,dividiere, berechne oraz prawidłowo czyta ułamki w języku
niemieckim
• zna kolejność wykonywania działań (K)
• umie wykonywać działania łączne na liczbach wymiernych dodatnich (P)
• uczeń zna pojęcie Reihenfolge

• umie dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić dwie liczby ujemne oraz o
różnych znakach (K)
• zna pojęcie liczb przeciwnych (K)
• umie obliczać potęgi liczb wymiernych (P)
• umie stosować prawa działań (P)
• rozwiązywanie prostych zadań z poleceniami w języku niemieckim oraz
trudniejszych przy poleceniu podanym w obu językach
• umie odczytać z osi liczbowej liczby spełniające określony warunek (K)
• umie opisać zbiór liczb za pomocą nierówności (K)
• umie zaznaczyć na osi liczbowej liczby spełniające określoną nierówność
(K-P)
• umie zapisać nierówność, jaką spełniają liczby z zaznaczonego na osi
liczbowej zbioru (P)
• zna pojęcie odległości między dwiema liczbami na osi liczbowej (K)
• umie na podstawie rysunku osi liczbowej określić odległość między liczbami
(K)
• umie obliczyć odległość między liczbami na osi liczbowej (P)
• rozwiązywanie prostych zadań z poleceniami w języku niemieckim oraz
trudniejszych przy poleceniu podanym w obu językach,np.vergleiche die
Zahlen,schreibe größer,kleiner als…

• umie zamieniać jednostki długości na mikrony i jednostki masy na
karaty (R)

• umie wykonywać działania łączne na liczbach wymiernych dodatnich
(R)
• umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających
większą liczbę działań (R-D)
• umie zapisać podane słownie wyrażenia arytmetyczne i obliczać
jego wartość (R)
• umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i
obliczać ich wartość (R-W)
• umie wykorzystać kalkulator (R)
• umie uzupełniać brakujące liczby w dodawaniu, odejmowaniu,
mnożeniu i dzieleniu tak, by otrzymać ustalony wynik (R)
• umie wstawiać nawiasy tak, by otrzymać żądany wynik (D)
• umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających
wartość bezwzględną (R)
• umie stosować prawa działań (R)
• umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych (P-D)
• umie rozwiązywać zadania z zastosowaniem ułamków (R-D)
• umie obliczać wartości ułamków piętrowych (W)
• umie zaznaczać na osi liczbowej zbiór liczb, które spełniają
jednocześnie dwie nierówności (R-D)
• umie znajdować zbiór liczb spełniających kilka warunków (R-D)
• umie znaleźć liczby znajdujące się w określonej odległości na osi
liczbowej od danej liczby (R-D)
• umie wykorzystywać wartość bezwzględną do obliczeń odległości
liczb na osi liczbowej (R-W)
• umie znaleźć rozwiązanie równania z wartością bezwzględną (R-W)

16. Powtórzenie.
17-18. Praca klasowa i jej omówienie. W pracy klasowej polecenia są dwujęzycznie ,jedno zadanie tylko w języku niemieckim
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DZIAŁ 2. PROCENTY (19h)
19-20 Procenty i
ułamki.

21. Diagramy
procentowe
22-23. Jaki to procent?

• zna pojęcie procentu (K)
• rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym (K)
• umie wskazać przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym (K)
• umie zamienić procent na ułamek (K)
• umie zamienić ułamek na procent (K-P)
• umie zamienić liczbę wymierną na procent (P)
• umie określić procentowo zaznaczoną część figury (K-P) i zaznaczyć
procent danej figury (K-P)
•
• zna pojęcie diagramu procentowego (K)
• rozumie potrzebę stosowania diagramów do wizualizacji informacji (P)
• umie z diagramów odczytać potrzebne informacje (K-P)
• zna sposób obliczania jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (P)
• umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (P)

24-25 Obliczanie
procentu danej liczby.

• umie obliczyć procent danej liczby (K-P)

26.Podwyżki i obniżki

• rozumie pojęcia podwyżka (obniżka) o pewien procent (K)
• wie jak obliczyć podwyżkę (obniżkę) o pewien procent (K)
• umie obliczyć podwyżkę (obniżkę) o pewien procent (K-P)
• wszystkie powyższe pojęcia są również w języku niemieckim np. Erhöhung
um 20%
• umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentu (P)

27-28. Obliczanie
liczby, gdy dany jest jej
procent.
29-30. O ile procent
więcej, o ile mniej.
Punkty procentowe.
31-34. Zadania
tekstowe - obliczenia
procentowe.

• zna pojęcie promila (R)
• umie zamieniać ułamki, procenty na promile i odwrotnie (R)

• potrafi wybrać z diagramu informacje i je zinterpretować (R-D)
• potrafi zobrazować dowolnym diagramem wybrane informacje (R-D)
• umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania jakim
procentem jednej liczby jest druga liczba (R-W)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania procentu
danej liczby (R-W)
• umie wykorzystać diagramy do rozwiązywania zadań tekstowych (RW)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania podwyżek i
obniżek o pewien procent (R-W)

• umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentu (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania liczby na
podstawie jej procentu (R-W)

• zna i rozumie określenie punkty procentowe (P)

• umie obliczyć o ile procent jest większa (mniejsza) liczba od danej
(R)
• umie zastosować powyższe obliczenia w zdaniach tekstowych (R-W)

uczeń zna pojęcie Prozent, Diagramm, oraz rozwiązuje proste zadania
tekstowe napisane w języku niemieckim, adekwatne do zadań w języku
polskim

• umie przedstawić dane w postaci diagramu (R-D)
• umie odczytać z diagramu informacje potrzebne w zadaniu (R-D)
• umie rozwiązywać zadania związane z procentami (R-D)
• umie stosować własności procentów w sytuacji ogólnej (W)

35. Powtórzenie
wiadomości.
36-37. Praca klasowa i jej omówienie. W pracy klasowej polecenia są dwujęzycznie ,jedno zadanie tylko w języku niemieckim
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DZIAŁ 3. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE (21 h)
38. Proste i odcinki.

39-40. Kąty.

41-43. Trójkąty.

44-45. Przystawanie
trójkątów.

46-48. Czworokąty.

• zna podstawowe pojęcia: punkt, prosta, odcinek (K)
• zna pojęcie prostych prostopadłych i równoległych (K)
• umie kreślić proste i odcinki prostopadłe przechodzące przez dany punkt
(P)
• umie konstruować odcinek przystający do danego (K)
• umie podzielić odcinek na połowy (P)
• uczeń zna pojęcie die Gerade,die Strecke,Punkt,senkrecht,paralel oraz
rozumie polecenie zeichne die Gerade,…zeichne Strecke a,die parallel zu
der Strecke b ist, zeichne Strecke b senkrechte zu der Strecke a
• zna pojęcie kąta (K)
• zna pojęcie miary kąta (K)
• zna rodzaje kątów (K-P)
• umie konstruować kąt przystający do danego (K)
• zna nazwy kątów utworzonych przez dwie przecinające się proste oraz
kątów utworzonych pomiędzy dwiema prostymi równoległymi przeciętymi
trzecia prostą i związki pomiędzy nimi (K-P)
• umie obliczyć miary katów przyległych,(wierzchołkowych, odpowiadających,
naprzemianległych), gdy dana jest miara jednego z nich (P)
• uczeń zna pojęcie der Winkel (spitzer,rechter,stumpfer Winkel)
• rozumie i stosuje polecenie konstruire,,
• zna pojęcie wielokąta (K)
• zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta (K)
• umie kreślić poszczególne rodzaje trójkątów (K-P)
• umie obliczać na podstawie rysunku miary kątów w trójkącie (P-R)
• uczeń zna pojęcie das Vieleck,Dreieck,
• rozwiązuje zadania z tekstowe zawierające pojęcia związane z wielokątami
• zna definicję figur przystających (K)
• zna cechy przystawania trójkątów (P)
• umie wskazać figury przystające (K)
• umie konstruować trójkąt o danych trzech bokach (P)
• umie rozpoznawać trójkąty przystające (P-R)
• zna definicję prostokąta i kwadratu (K)
• zna definicję trapezu, równoległoboku i rombu (P)
• umie rozróżniać poszczególne rodzaje czworokątów (K)
• umie podać własności czworokątów (P)
• umie rysować przekątne (K)
• umie rysować wysokości czworokątów (K-P)

• umie kreślić proste i odcinki równoległe przechodzące przez dany
punkt (R)

• umie kreślić geometryczną sumę i różnicę kątów(R)
• umie obliczać na podstawie rysunku miary kątów (R)
• umie rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące kątów (R-W)

• zna warunek istnienia trójkąta (R)
• rozumie zasadę klasyfikacji trójkątów (R)
• umie klasyfikować trójkąty ze względu na boki i kąty (R)
• umie stosować zależności między bokami i kątami w trójkącie
podczas rozwiązywania zadań tekstowych (R-W)
• umie konstruować trójkąt o danych dwóch bokach i kącie między
nimi zawartym (R)
• umie konstruować trójkąt, gdy dany jest bok i dwa kąty do niego
przyległe (D)
• umie rozwiązywać zadania konstrukcyjne z wykorzystaniem
własności trójkątów (D-W)
• umie uzasadniać przystawanie trójkątów (R-D)
• rozumie zasadę klasyfikacji czworokątów (R)
• umie klasyfikować czworokąty ze względu na boki i kąty (R)
• umie stosować własności czworokątów do rozwiązywania zadań (RW)
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• umie obliczać miary katów w poznanych czworokątach (P)

49-50. Pole prostokąta. • zna jednostki miary pola (K)
• zna zależności pomiędzy jednostkami pola (K-P)
Jednostki pola.

• umie zamieniać jednostki (R)
• umie rozwiązywać trudniejsze zadania dotyczące pola prostokąta (RD)

51-53. Pola
wielokątów.

• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z obliczaniem pól i
obwodów wielokątów na płaszczyźnie (R-D)
• umie obliczać pola wielokątów (R-W)
• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z obliczaniem pól i
obwodów wielokątów w układzie współrzędnych (R-D)
• umie wyznaczyć współrzędne brakujących wierzchołków prostokąta,
równoległoboku i trójkąta (R)

54-55. Układ
współrzędnych.

• umie zamieniać jednostki (P)
• zna wzór na pole prostokąta (K)
• zna wzór na pole kwadratu (K)
• umie obliczać pole prostokąta, którego boki są wyrażone w tych samych
jednostkach (K) i różnych jednostkach (P)
• zna wzory na obliczanie pól powierzchni wielokątów (K)
• umie obliczać pola wielokątów (K)
• umie narysować układ współrzędnych (K)
• zna pojęcie układu współrzędnych (K)
• umie odczytać współrzędne punktów (K)
• umie zaznaczyć punkty o danych współrzędnych (K)
• umie rysować odcinki w układzie współrzędnych (K)
• umie rysować wielokąty w układzie współrzędnych (P)
• umie obliczyć długość odcinka równoległego do jednej z osi układu
współrzędnych (P)

56. Powtórzenie
wiadomości.
57-58. Praca klasowa i jej omówienie.

DZIAŁ 4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (18 h)
59-60. Do czego służą
wyrażenia
algebraiczne?
61-62. Wartości
liczbowe wyrażeń
algebraicznych.
63. Jednomiany.

64-65. Sumy
algebraiczne.

• zna pojęcie wyrażenia algebraicznego (K)
• rozumie zasadę nazywania wyrażeń algebraicznych (P)
• umie budować proste wyrażenia algebraiczne (K)
• umie rozróżnić pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz (K)
• umie budować i odczytywać wyrażenia algebraiczne (K-P)
• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcenia dla
zmiennych wymiernych (K-P)

• umie budować i odczytywać wyrażenia o konstrukcji
wielodziałaniowej (R-D)

• zna pojęcie jednomianu (K)
• zna pojęcie jednomianów podobnych (K)
• umie porządkować jednomiany (K-P)
• umie określić współczynniki liczbowe jednomianu (K)
• umie rozpoznać jednomiany podobne (K)
• zna pojęcie sumy algebraicznej (K)
• zna pojęcie wyrazów podobnych (K)
• rozumie zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych (P)

• umie zapisywać warunki zadania w postaci jednomianu (R-W)

• umie określić dziedzinę wyrażenia wymiernego (W)

• umie obliczyć sumę algebraiczną znając jej wartość dla podanych
wartości występujących w niej zmiennych (D)
• umie zapisywać warunki zadania w postaci sumy algebraicznej (R-
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66-67. Dodawanie i
odejmowanie sum
algebraicznych.

• umie odczytać wyrazy sumy algebraicznej (K)
• umie wskazać współczynniki sumy algebraicznej (K)
• umie wyodrębnić wyrazy podobne (K)
• umie zredukować wyrazy podobne (K-P)
• umie opuścić nawiasy (P)
• umie zredukować wyrazy podobne (K-P)
• umie rozpoznawać sumy algebraiczne przeciwne (P)
• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po
przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (P)

68-70. Mnożenie
jednomianów przez
sumy algebraiczne.

• umie przemnożyć każdy wyraz sumy algebraicznej przez liczbę (K)
• umie przemnożyć każdy wyraz sumy algebraicznej przez jednomian (P)
• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po
przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (P)
• umie podzielić sumę algebraiczną przez liczbę wymierną (P)

71-73. Wyłączanie
wspólnego czynnika
przed nawias.

• umie wyłączyć wspólny czynnik(liczbę) przed nawias (P)
• umie zapisać sumę w postaci iloczynu (P)

W)

• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych
wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (RD)
• umie wstawić nawiasy w sumie algebraicznej tak, by wyrażenie
spełniało podany warunek (D)
• umie stosować dodawanie i odejmowanie sum alg. w zadaniach
tekstowych (D-W)
• umie zinterpretować geometrycznie iloczyn sumy algebraicznej
przez jednomian (D)
• umie mnożyć sumy alg. przez sumy alg. (W)
• umie obliczyć wartość wyrażenia dla zmiennych wymiernych po
przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (R-D)
• umie stosować mnożenie jednomianów przez sumy alg. w zadaniach
tekstowych (D-W)
• umie wyłączyć wspólny czynnik(jednomian) przed nawias (R-D)
• umie zapisać sumę w postaci iloczynu (R-D)
• umie stosować wyłączanie wspólnego czynnika w zadaniach na
dowodzenie (W)

74. Powtórzenie
wiadomości.
75-76. Praca klasowa i jej poprawa.

DZIAŁ 5. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI (22 h)
77. Do czego służą
równania?
78-79. Liczby
spełniające równania.

80-83. Rozwiązywanie
równań.

• zna pojęcie równania (K)
• umie zapisać zadanie w postaci równania (K-P)
• zna pojęcie rozwiązania równania (K)
• zna pojęcia: równania równoważne, tożsamościowe, sprzeczne (P)
• rozumie pojęcie rozwiązania równania (K)
• umie sprawdzić, czy dana liczba spełnia równanie (K)
• umie rozpoznać równania równoważne (P)
• umie zbudować równanie o podanym rozwiązaniu (P)
• zna metodę równań równoważnych (K-P)
• umie stosować metodę równań równoważnych (K-P)
• umie rozwiązywać równania posiadające jeden pierwiastek, równania
sprzeczne i tożsamościowe (K-P)
• umie rozwiązywać równania bez stosowania przekształceń na wyrażeniach
algebraicznych (K)
• umie rozwiązywać równania z zastosowaniem prostych przekształceń na
wyrażeniach algebraicznych (P)

• umie zapisać zadanie w postaci równania (R-D)
• umie zapisać problem w postaci równania (W)
• umie zbudować równanie o podanym rozwiązaniu (R)
• wyszukuje wśród równań z wartością bezwzględną równania
sprzeczne (R-D)

• umie stosować metodę równań równoważnych (R)
• umie rozwiązywać równania posiadające jeden pierwiastek,
równania sprzeczne i tożsamościowe (R-D)
• umie rozwiązywać równania z zastosowaniem przekształceń na
wyrażeniach algebraicznych (R-D)
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• uczeń zna pojęcia Gleichung,Lösung,
• potrafi wykonać polecenie löse die Gleichung

84. Sprawdzian i jego
omówienie.
85-88. Zadania
tekstowe.

89-91. Procenty w
zadaniach tekstowych.
92-93. Nierówności.

Uczniowie rozwiązują proste zadania tekstowe napisane w języku niemieckim,
zapisując je według schematu:
Gegeben:
Gesucht:
Gleichung:
Lösung
Antwort
Uczniowie rozwiązują na lekcji jedno zadanie w języku niemieckim zawierające w swej
treści pojęcia związane z Prozent

• zna pojęcie nierówności i jej rozwiązania
• rozumie pojęcie rozwiązania nierówności
• umie sprawdzić, czy dana liczba spełnia nierówność
• umie rozpoznać nierówności równoważne
• umie rozwiązywać nierówności bez stosowania przekształceń na
wyrażeniach algebraicznych
• umie rozwiązywać nierówności z zastosowaniem prostych przekształceń na
wyrażeniach algebraicznych
• umie przedstawić zbiór rozwiązań nierówności na osi liczbowej

• umie analizować treść zadania o prostej konstrukcji (R)
• umie wyrazić treść zadania za pomocą równania (R-W)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równania i sprawdzić
poprawność rozwiązania (R-W)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równania (D-W)
• umie wyrazić treść zadania z procentami za pomocą równania (R-W)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe z procentami za pomocą równania
i sprawdzić (R-W)
• umie rozwiązywać nierówności z zastosowaniem przekształceń na
wyrażeniach algebraicznych
• umie zapisać zbiór rozwiązań w postaci przedziału
• umie wyrazić treść zadania za pomocą nierówności
• umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą nierówności

• umie przekształcać wzory, w tym fizyczne i geometryczne (R-D)
• umie wyznaczyć ze wzoru określoną wielkość (R-W)

94-96. Przekształcanie
wzorów.
97-98. Praca klasowa i jej poprawa.

DZIAŁ 6. PROPORCJONALNOŚĆ (10 h)
99-100. Proporcje
Proportion

• zna pojęcie proporcji i jej własności (P)
• umie podać przykłady proporcji (K)
• umie rozwiązywać równania w postaci proporcji (P)

• umie wyrazić treść zadania za pomocą proporcji (R-W)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą proporcji (R-W)
• umie rozwiązywać trudniejsze równania zapisane w postaci proporcji
(R-D)
• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami wprost
proporcjonalnymi (R-D)
• umie rozwiązywać trudniejsze zadania tekstowe związane z
wielkościami wprost proporcjonalnymi (D-W)
• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami
odwrotnie proporcjonalnymi (R-D)
• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami
odwrotnie proporcjonalnymi (D-W)

101-103. Wielkości
wprost proporcjonalne.

• rozumie pojęcie proporcjonalności prostej (P)
• umie rozpoznawać wielkości wprost proporcjonalne (P)

104-106. Wielkości
odwrotnie
proporcjonalne.

• zna pojęcie proporcjonalności odwrotnej (P)
• umie rozpoznawać wielkości odwrotnie proporcjonalne (P)

107. Powtórzenie –
rozwiązywanie zadań

• umie rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne i odwrotnie proporcjonalne • umie rozwiązać zadania tekstowe wykorzystując wiedzę na temat
w różnych sytuacjach (P)
wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalnych (R-W)
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dotyczących wielkości • rozumie różnice pomiędzy wielkościami wprost- i odwrotnie
proporcjonalnymi (P)
wprost i odwrotnie
proporcjonalnych
108. Sprawdzian i jego omówienie

DZIAŁ 7. SYMETRIE (16 h)
109. Symetria
względem prostej.
110-111. Rysowanie
figur symetrycznych
względem prostej.

112. Oś symetrii figury.

113-114. Symetralna
odcinka.
115-116. Dwusieczna
kąta.
117-119. Symetria
względem punktu.

120. Środek symetrii
figury.

121-122. Symetrie w
układzie

• zna pojęcie punktów symetrycznych względem prostej (K)
• umie rozpoznawać figury symetryczne względem prostej (K)
• umie określić własności punktów symetrycznych (P)
• zna pojęcie figur symetrycznych względem prostej (K)
• umie wykreślić punkt symetryczny do danego (K)
• umie rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś:
-nie mają punktów wspólnych (K)
-mają punkty wspólne (P)
• umie wykreślić oś symetrii, względem której punkty są symetryczne (P)
• zna pojęcie osi symetrii figury (K)
• rozumie pojęcie figury osiowosymetrycznej (P)
• umie podać przykłady figur, które mają oś symetrii (K)
• umie narysować oś symetrii figury (P)
• zna pojęcie symetralnej odcinka (K)
• rozumie pojęcie symetralnej odcinka i jej własności (P)
• umie konstruować symetralną odcinka (K)
• umie konstrukcyjnie znajdować środek odcinka (K)
• zna pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności (K-P)
• rozumie pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności (K-P)
• umie konstruować dwusieczną kąta (K)
• zna pojęcie punktów symetrycznych względem punktu (K)
• umie rozpoznawać figury symetryczne względem punktu (K)
• umie wykreślić punkt symetryczny do danego (K)
• umie rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii:
-nie należy do figury (K)
- należy do figury (P)
• umie wykreślić środek symetrii, względem którego: punkty są symetryczne
(P)
• umie podać własności punktów symetrycznych (P)
• zna pojęcie środka symetrii figury (P)
• umie podać przykłady figur, które mają środek symetrii (P)
• umie rysować figury posiadające środek symetrii(P)
• umie wskazać środek symetrii figury (P)
• umie wyznaczyć środek symetrii odcinka (P)
• umie odnaleźć punkty symetryczne względem osi oraz początku układu
współrzędnych (K-P)

• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z symetrią względem
prostej (R-W)
• umie wykreślić oś symetrii, względem której figury są symetryczne
(R)
• stosuje własności punktów symetrycznych w zadaniach (R-W)

• umie wskazać wszystkie osie symetrii figury (R)
• rysuje figury posiadające więcej niż jedną oś symetrii (R-W)
n

• umie dzielić odcinek na 2 równych części (R)
• umie wykorzystać własności symetralnej odcinka w zadaniach (D-W)
n

• umie dzielić kąt na 2 równych części (R)
• umie wykorzystać własności dwusiecznej kąta w zadaniach (D-W)
• umie konstruować kąty o miarach 30, 60, 90 i 45, 45, 90
• umie wykreślić środek symetrii, względem którego: figury są
symetryczne (R)
• umie znaleźć obraz figury w złożeniu symetrii środkowych (D-W)
• umie stosować własności punktów symetrycznych w zadaniach (RW)

• umie rysować figury posiadające więcej niż jeden środek symetrii (R)
• umie podawać przykłady figur będących jednocześnie osiowo- i
środkowosymetrycznymi lub mających jedną z tych cech (R)
• umie stosować własności figur środkowosymetrycznych w zadaniach
(R-W)
• umie zastosować równania do wyznaczania współrzędnych punktów
symetrycznych względem osi oraz początku układu współrzędnych
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współrzędnych.

• umie zapisać współrzędne punktów symetrycznych względem osi oraz
początku układu współrzędnych (P)

(R-D)
• umie wyznaczać współrzędne wierzchołków wielokątów będących
środkowo- lub osiowosymetrycznymi (R-W)

• umie rozpoznać symetrię środkową i osiową w różnych sytuacjach (P)
123.Powtórzenie
• umie tworzyć figury symetryczne (P)
wiadomości o
symetriach.
124-125. Praca klasowa i jej poprawa.

I. Ogólne zasady oceniania uczniów
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i
2.

3.
4.
5.
6.

I.

umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole
programów nauczania, opracowanych zgodnie z nią.
Nauczyciel:
• informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;
• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
• motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;
• dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach
ucznia.
Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia praktyczne, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz
szczególne osiągnięcia.
1. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu.
• Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu.
• Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
(jeśli WSO nie reguluje tego inaczej).
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2.

3.

4.

5.

6.

• Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy.
• Każdą pracę klasową poprzedza lekcja (lub dwie lekcje) powtórzeniowa, podczas której nauczyciel
zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
• Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania prac klasowych są zgodne z WSO.
• Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych – od koniecznego do
wykraczającego.
• Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z WSO.
• Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.
Sprawdziany (kartkówki) przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu
programowego 2, 3 ostatnich jednostek lekcyjnych.
• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym sprawdzianu.
• Sprawdzian jest tak skonstruowany, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
• Sprawdzian jest oceniany w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.
• Umiejętności i wiadomości objęte sprawdzianem wchodzą w zakres pracy klasowej przeprowadzanej po zakończeniu działu i tym samym zła
ocena ze sprawdzianu może zostać poprawiona pracą klasową.
• Zasady przechowywania sprawdzianów reguluje WSO.
Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę:
• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
• prawidłowe posługiwanie się pojęciami,
• zawartość merytoryczną wypowiedzi,
• sposób formułowania wypowiedzi.
Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez nauczyciela.
• Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami, przy uwzględnieniu zapisów WSO.
• Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających
umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.
• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.
Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WSO nie stanowi inaczej), zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów.
• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie,
pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji.2 Przedmiotowy system oceniania
• Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu, zeszytu ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji.
• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem i uczniami, przy uwzględnieniu zapisów WSO.
Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
• wartość merytoryczną,
• dokładność wykonania polecenia,
• staranność i estetykę,
• w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia.
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7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo,
przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
• wartość merytoryczną pracy,
• estetykę wykonania,
• wkład pracy ucznia,
• sposób prezentacji,
• oryginalność i pomysłowość pracy.
8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami
zapisanymi w WSO.

II. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego
1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.
2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują
uczniów oraz ich rodziców o:
• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki,
• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,
• trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.
3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych,
oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawienia
oceny klasyfikacyjnej określa WSO.

III. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen
1. Uczeń ma prawo do dwóch tzw. „datek” w ciągu semestru, może być nieprzygotowany do lekcji bez podania przyczyny
2. Oceny ze sprawdzianów poprawiane są na sprawdzianach poprawkowych lub ustnie w terminie dwóch tygodni po omówieniu sprawdzianu i
wystawieniu ocen, o ile zapis WSO nie stanowi inaczej.
3. Oceny z kartkówek poprawiane są na sprawdzianach.
4. Oceny z odpowiedzi ustnych mogą być poprawione ustnie lub na sprawdzianach.
5. Ocenę z pracy domowej lub ćwiczenia praktycznego uczeń może poprawić wykonując tę pracę ponownie.
6. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z
nauczycielem.
7. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO i rozporządzenia MEN.
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IV. Zasady badania wyników nauczania
1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.
2. Badanie to odbywa się w trzech etapach:
• diagnozy wstępnej,
• diagnozy na zakończenie I semestru nauki,
• diagnozy na koniec roku szkolnego.
3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na ocenę semestralną i roczną.

Lidia Lis
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