
PLAN ZAJĘĆ ROZSZERZAJĄCYCH Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM 

 

SPIS TREŚCI: 

1. Ogólne cele edukacyjne. 

2. Szczegółowe cele edukacyjne. 

3. Materiał nauczania. 

4. Krótki opis założonych celów.  

5. Metody pracy. 

 

1. Ogólne cele edukacyjne: 

Matematyka to nauka rozwijająca się od czasów starożytności po czasy współczesne. 

Dostarcza narzędzi badań dla nauk przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i 

społecznych. Nic więc dziwnego, że jest jednym z głównych składników wykształcenia 

współczesnego człowieka. Matematyka stymuluje rozwój intelektualny młodego 

człowieka, pobudza jego aktywność umysłową, rozwija zdolności poznawcze, a także 

uczy dobrej organizacji pracy, wyrabia dociekliwość i krytycyzm. Rola nauczyciela 

polega na pokazywaniu  uczniom, że umiejętności matematyczne są niezbędne do 

funkcjonowania człowieka, zarówno w rodzinie (np. planowanie wydatków), jak i w 

społeczeństwie (np. orientacja w systemie podatkowym i w budżecie państwa) czy w 

dziedzinie sztuki (np. kanon w rzeźbie i architekturze klasycznej). Zajęcia 

rozszerzające matematykę dla klasy III gimnazjum mają na celu: 

 rozwijanie umiejętności zdobywania, porządkowania, analizowania i 

przetwarzania informacji, 

 wykształcenie umiejętności budowania modeli matematycznych w 

odniesieniu do różnych sytuacji życiowych i stosowaniu metod 

matematycznych w rozwiązywaniu problemów praktycznych, 

 rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, 

 nabycie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej, 

 rozwijanie  zdolności i zainteresowań matematycznych, 

 rozwijanie pamięci, 

 rozwijanie logicznego myślenia, 

 nabycie umiejętności poprawnego analizowania, wnioskowania i 

uzasadniania, 

 wyrabianie systematyczności w pracy, 

 motywowanie uczniów do kreatywności i samodzielności, 

 kształtowanie postaw dociekliwych, poszukujących i krytycznych. 

 

 



2. Szczegółowe cele edukacyjne. 

Uczeń: 

1) pozna zdania proste i złożone, 

pozna spójniki logiczne, 

pozna podstawowe prawa logiki, takie jak negacja alternatywy i negacja 

koniunkcji, 

pozna takie pojęcia, jak: zbiór pusty, zbiór skończony (nieskończony), element 

zbioru, równość  zbiorów, zbiory rozłączne, dopełnienie zbioru, 

zapozna się z symboliką  matematyczną  dotyczącą zbiorów, 

pozna pojęcie sumy, różnicy, iloczynu i dopełnienia zbiorów, 

przypomni sobie, czym jest oś liczbowa, 

pozna pojęcie przedziału (ograniczonego, nieograniczonego, otwartego, 

domkniętego, jednostronnie otwartego), 

nauczy się  wykonywać  działania na przedziałach (znajdować  ich sumę, 

iloczyn oraz różnicę, a także dopełnienie przedziału), 

2) pozna pojęcie liczby pierwszej i złożonej, 

pozna cechy podzielności liczb naturalnych oraz jak znajduje się NWD i NWW 

liczb naturalnych, 

przypomni sobie, jak wykonuje się  działania na ułamkach, 

pozna pojęcie części  całkowitej i ułamkowej, 

przypomni sobie prawa działań w zbiorze liczb rzeczywistych, 

pozna twierdzenia pozwalające przekształcać  w sposób równoważny 

równania i nierówności, 

3) przypomni sobie własności działań na potęgach o wykładniku naturalnym, 

przypomni sobie prawa działań na pierwiastkach arytmetycznych, 

pozna pojęcie pierwiastka stopnia nieparzystego z liczby ujemnej, 

przypomni sobie działania na wyrażeniach algebraicznych, 

pozna wzory skróconego mnożenia, 

pozna pojęcie potęgi o wykładniku wymiernym i własności działań na takich 

potęgach, 

4) przypomni sobie podstawowe pojęcia geometryczne (punkt, prosta, odcinek, 

półprosta, kąt), 

pozna pojęcie figury wklęsłej i wypukłej, 

pozna pojęcie figury ograniczonej i nieograniczonej, 

przypomni sobie wiadomości o kątach (kąt prosty, ostry, rozwarty, kąty 

przyległe, kąty wierzchołkowe), 

przypomni sobie położenie prostych na płaszczyźnie, pojęcie odległości 

punktu od prostej i pojęcie odległości między prostymi równoległymi, 

przypomni sobie pojęcie symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta oraz jaką  

własność ma dowolny punkt leżący na symetralnej odcinka (dwusiecznej 

kąta), 



przypomni sobie twierdzenie o dwóch prostych równoległych, przeciętych 

trzecią prostą, 

pozna twierdzenie Talesa, 

przypomni sobie pojecie koła i okręgu, 

5) przypomni sobie podział trójkątów ze względu na boki i kąty,  

przypomni sobie twierdzenie o sumie miar kątów w trójkącie 

przypomni sobie, na czym polega nierówność  trójkąta, 

pozna twierdzenie o odcinku łączącym środki dwóch boków trójkąta, 

przypomni sobie twierdzenie Pitagorasa, 

pozna twierdzenie o wysokościach w trójkącie, 

pozna twierdzenie o środkowych w trójkącie, 

przypomni sobie twierdzenie o symetralnych boków trójkąta, 

przypomni sobie twierdzenie o dwusiecznych kątów trójkąta, 

pozna określenie funkcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym, 

6) przypomni sobie pojęcie funkcji, 

pozna różne sposoby opisywania funkcji (graf, wzór, tabela, wykres, opis 

słowny), 

pozna takie pojęcia, jak: dziedzina, zbiór wartości, miejsce zerowe funkcji 

liczbowej, pozna pojęcie monotoniczności funkcji, 

pozna pojęcie różnowartościowości funkcji, 

pozna wykresy niektórych funkcji, 

nauczy się  odczytywać  własności funkcji na podstawie jej wykresu. 

 

3. Materiał nauczania. 

1) Logika matematyczna. (6h) 

i. pojęcie zdania w logice, zaprzeczenie zdania, 

ii. koniunkcja zdań, alternatywa zdań, 

iii. implikacja, równoważność zdań, 

iv. zbiór, działania na zbiorach, 

v. przedziały, działania na przedziałach, 

vi. wartość bezwzględna. 

2) Działania w zbiorach liczbowych. (5h) 

i. zbiór liczb naturalnych i zbiór liczb całkowitych, 

ii. zbiór liczb wymiernych i zbiór liczb niewymiernych, 

iii. prawa działań w zbiorze liczb rzeczywistych, 

iv. rozwiązywanie równań – metoda równań równoważnych, 

v. rozwiązywanie nierówności – metoda nierówności równoważnych. 

3) Wyrażenia algebraiczne. (5h) 

i. potęga o wykładniku naturalnym, działania na potęgach, 

ii. pierwiastek arytmetyczny, pierwiastek stopnia nieparzystego z liczby 

ujemnej, 



iii. potęga o wykładniku całkowitym ujemnym, 

iv. potęga o wykładniku wymiernym, 

v.  wzory skróconego mnożenia. 

4) Geometria płaska. (5h) 

i. punkt, prosta odcinek, półprosta, kąt, figura wypukła, figura 

ograniczona, 

ii. wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie, odległość  punktu od 

prostej, odległość  między prostymi równoległymi, symetralna 

odcinka, dwusieczna kąta, 

iii. dwie proste przecięte trzecią  prostą, 

iv. twierdzenie Talesa, 

v. okrąg i koło. 

5) Trójkąty. (7h) 

i. podział trójkątów, suma kątów w trójkącie, nierówność  trójkąta,  

odcinek łączący  środki dwóch boków w trójkącie, 

ii. trójkąty o kątach 90⁰, 45⁰, 45⁰ oraz 90⁰, 60⁰, 30⁰, 

iii. wysokości w trójkącie, środkowe w trójkącie, 

iv. symetralne boków trójkąta, okrąg opisany na trójkącie, 

v. dwusieczne kątów trójkąta, okrąg wpisany w trójkąt. 

vi. funkcje trygonometryczne kąta ostrego, 

vii. trygonometria – zastosowanie. 

6) Funkcje i jej własności. (7h) 

i. pojęcie funkcji,  funkcja liczbowa,  dziedzina i zbiór wartości funkcji, 

ii. sposoby opisywania funkcji, wykres funkcji, 

iii. dziedzina funkcji liczbowej,  zbiór wartości funkcji liczbowej, 

iv. miejsce zerowe funkcji, 

v. monotoniczność  funkcji, funkcje różnowartościowe, 

vi. odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu, 

vii. przekształcanie wykresów. 

 

 

4. Krótki opis założonych celów: 

Uczeń biorący udział w zajęciach rozszerzających z matematyki będzie miał okazję 

zdobyć wiedzę z zakresu matematyki wykraczającą ponad podstawowy program 

realizowany w klasie III gimnazjum.  Zadania i ćwiczenia jakie uczniowie będą 

wykonywać na danych lekcjach będą na poziomie trudnym, znacznie wykraczającym 

poza program obowiązujący w gimnazjum. Poprzez zajęcia aktywizujące, prace w 

grupach, rozwiązywanie ciekawych zadań wykraczających swoją trudnością poza 

program klasy III gimnazjum oraz kart pracy przygotowanych przez nauczyciela 

uczniowie pogłębią swoją wiedzę matematyczną. Udział w zajęciach rozwijających 

umiejętności matematyczne stworzy uczniom warunki rozwoju i doskonalenia swoich 



umiejętności. Uczestnicy będą sprawnie posługiwać się językiem matematycznym. 

Nauczą się efektywnie  korzystać ze źródeł informacji i tekstów matematycznych. 

Poza tym wśród uczniów wyzwali się aktywność, dzięki której podnoszą oni swoją 

samoocenę. 

  

5. Metody pracy: 

 podająca: pogadanka, wykład, praca z tekstem, pokaz, film, animacja 

komputerowa, 

 eksponująca: wykonywanie zadań w grupach, referaty uczniów, 

 problemowa: rozwiązywanie zadań o różnym stopniu trudności, 

 aktywizująca: gry dydaktyczne, dyskusje. 

 

 

Magdalena Moskała 


