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Program zajęć z matematyki 

Niniejszy program został opracowany na podstawie wymagań ogólnych wynikających z podstawy 
programowej przewidzianej dla uczniów branżowej szkoły. Wszystkie działania podjęte podczas 
zajęć będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i 
możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Zajęcia będą realizowane z użyciem 
metod i języka wrażliwych na płeć i wolnych od stereotypów, promujących różnorodność jako 
wartość i wzajemny szacunek.  

Zajęcia prowadzone będą w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych. Podczas lekcji wykorzystane zostaną metody TIK do prowadzenia zajęć. 
Nauczyciele prowadząc zajęcia będą korzystali z e-materiałów dydaktycznych: - tytuł: E – 
podręczniki do kształcenia ogólnego – (http://epodrecznikiogolne.blogspot.com) – posiadające 
rekomendację MEN. 

Cele główne: 

rozwijanie sprawności rachunkowej, wyobraźni przestrzennej, umiejętności logicznego 
rozumowania, myślenia matematycznego i zadaniowego, podniesienie wyników nauczania z 
matematyki i przedmiotów ściśle powiązanych z matematyką. 

Cele szczegółowe: 

W wyniku powadzonych zajęć uczniowie potrafią: 
- posługiwać się językiem matematycznym; 
- nazywać obiekty matematyczne, pojęcia, działania, twierdzenia i zasady; 
- odczytywać najprostsze symbole matematyczne; 
- trafnie określać modele matematyczne zastosowane do rozwiązania sytuacji życia; 
- planować rozwiązanie problemu; 
- uzasadniać podejmowane działania; 
- wybierać najlepsze rozwiązanie; 
- dostrzegać zależności i związki między różnymi wielkościami; 
- przewidywać wynik; 
- sprawnie wykonywać rachunki; 
- umiejętnie szacować i przybliżać; 
- dokonywać trafnego wyboru modelu matematycznego do rozwiązania danej sytuacji 

życiowej; 
- korzystanie z matematycznych źródeł informacji; 
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej; 
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- posługiwanie się kalkulatorem i komputerem. 
 
Materiały dydaktyczne i sprzęt: 

Zajęcia wyrównawcze odbywać się będą w pracowni wyposażonej w projektor, laptop i tablicę 
interaktywną. Wykorzystane zostaną także inne materiały takie jak: plansze tematyczne, modele 
figur, brył, gazetki tematyczne, projekty uczniowskie, prezentacje komputerowe, e-podręcznik. 

ZAKŁADANE U KAŻDEGO UCZNIA UCZESTNICZĄCEGO W ZAJĘCIACH EFEKTY MIERZONE TESTAMI 
PRE I POST: wzrost kompetencji posługiwania się j. obcym, kreatywności, innowacyjności, pracy 
zespołowej, rozwiązywania problemów, krytyczne myślenia, umiejętności uczenia się.  

Tematy zajęć  

1. Przeprowadzenie testu diagnostycznego oraz zapoznanie z predyspozycjami uczniów. 

2. Działania w zbiorze liczb rzeczywistych. 
3. Działania  na ułamkach  zwykłych. 
4. Działania  na  ułamkach dziesiętnych. 
5. Ćwiczenia w  wykonywaniu  działań na  liczbach  rzeczywistych. 
6. Rozwiązywanie zadań tekstowych  z  wykorzystaniem  działań na liczbach rzeczywistych. 
7. Obliczanie procentu danej  liczby  oraz  liczby,  gdy  dany  jest  jej  procent. 
8. Punkty  procentowe. 
9. Podwyżki i obniżki – rozwiązywanie  zadań. 
10. Obliczenia  procentowe- rozwiązywanie  zadań tekstowych. 
11. Dodawanie  i  odejmowanie  sum  algebraicznych. 
12. Mnożenie  i  dzielenie jednomianów przez  sumy  algebraiczne. 
13. Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia. 
14. Wyrażenia algebraiczne – utrwalenie działań. 
15. Rozwiązywanie  równań liniowych. 
16. Rozwiązywanie nierówności liniowych. 
17. Zadania  tekstowe  z  wykorzystaniem  równań  i  nierówności 
18. Posługiwanie  się  wzorem  funkcji,  tabelką,  wykresem. 
19. Rozpoznawanie  argumentów,  wartości,  miejsc  zerowych  funkcji. 
20. Odczytywanie  własności  funkcji  z  wykresu. 
21. Przypomnienie  wiadomości  o  własnościach  trójkątów. 
22. Twierdzenie  Pitagorasa. 
23. Rozwiązywanie  zadań  o  trójkątach. 
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24. Czworokąty – ich  klasyfikacja  i  własności. 
25. Rozwiązywanie  zadań – pola  i  obwody  czworokątów. 
26. Obliczanie  długości  okręgu  i  pola  koła 
27. Do dyspozycji  uczniów,  wg. bieżących potrzeb. 
28. Do dyspozycji  uczniów,  wg. bieżących potrzeb. 
29. Przeprowadzenie testu  końcowego. 
30. Do dyspozycji  uczniów,  wg. bieżących potrzeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   
 
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 4.0. Licencja ta pozwala na 
kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach 
niekomercyjnych.  

 
Gmina - Miasto Płock 
Stary Rynek 1 
09-400 Płock 
www.plock.eu 

 

 
Projekt pn.: „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w 
Zespole Szkół Technicznych w Płocku” Numer projektu: RPMA.10.03.01-14-b352/18 

 

 

 

 

 


