
PLAN ZAJĘĆ ROZSZERZAJĄCYCH Z MATEMATYKI DLA KLASY VII 

 

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: 

Głównym celem zajęć rozszerzających z matematyki dla uczniów klas VII jest 

ułatwienie uczniom zdobywania poszerzonej, pogłębionej wiedzy w interesujących 

ich dziedzinach. Celem kształcenia matematycznego jest: 

 Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń matematycznych w pamięci lub 

w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w 

sytuacjach praktycznych. 

 Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena 

sensowności rozwiązania. 

 Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie 

oraz ich przetwarzanie. 

 Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz 

graficzne przedstawienie danych. 

 Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych 

wyników. 

 Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, 

interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami 

matematycznymi. 

 Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w 

różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym. 

 Przeprowadzenie rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających 

poprawność rozumowania. 

 Dostrzeganie podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich 

podstawie. 

 Stosowanie strategii wynikających z treści zadania, tworzenie strategii 

rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w 

takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów 

matematyki. 

 

 



2. Szczegółowe cele edukacyjne: 

Uczeń: 

1) przypomni sobie jak interpretuje się liczby dodatnie i ujemne na osi liczbowej, 

porównuje liczby, zaokrągla je, 

wykonuje działania na liczbach, oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, 

stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań, 

przypomni sobie jak wykonuje się działania na potęgach, odczytuje i zapisuje 

liczby w notacji wykładniczej,  

pozna potęgę o wykładniku całkowitym ujemnym, 

przypomni sobie jak oblicza się pierwiastek kwadratowy i sześcienny oraz 

wykona działania, 

nauczy się usuwać niewymierność z mianownika, 

przypomni sobie obliczenia procentowe i wykorzysta je do rozwiązywania 

problemów w kontekście praktycznym, 

przypomni sobie jak przedstawia się zależności przedstawione w zadaniach w 

postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych,  

oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych, mnoży sumy algebraiczne 

przez jednomian, mnoży dwumian przez dwumian, dokonując redukcji 

wyrazów podobnych,  

sprawdza czy dana  liczba jest rozwiązaniem równania, przekształca wzory, 

aby wyznaczyć zadaną wielkość we wzorach geometrycznych i fizycznych, 

rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną 

niewiadomą, 

2) zna warunek istnienia trójkąta, 

przypomni sobie jak oblicza się miarę kąta trójkąta, gdy dane są dwa 

pozostałe, miary kątów w trójkącie na podstawie rysunku, obwody trójkątów, 

podaje rodzaj trójkąta na podstawie miar jego kątów, 

oblicza długość trzeciego boku trójkąta prostokątnego, gdy znane są długości 

pozostałych boków, także wtedy, gdy ten trójkąt nie jest wyraźnie wskazany i 

w zastosowaniach praktycznych, uzasadnia twierdzenie Pitagorasa, 

wykorzystuje twierdzenie Pitagorasa w zadaniach prowadzących do równań z 

jedną niewiadomą, 

wyprowadza wzory na długość przekątnej kwadratu, wysokości trójkąta 

równobocznego i na pole trójkąta równobocznego, a także korzysta z tych 

wzorów w innych obliczeniach geometrycznych (także w kontekście 

praktycznym), 

wykorzysta zdobytą wiedzę podczas rozwiązywania ciekawych zadań 

związanych z trójkątami, 

3) pozna układ współrzędnych, nauczy się jak zaznaczać punkty na układzie 

kartezjańskim, wyznacza współrzędne brakujących wierzchołków prostokąta, 

równoległoboku i trójkąta, rysuje wielokąty w układzie współrzędnych,  



zaznacza punkty, których współrzędne spełniają podane warunki, odczytuje 

warunek, jaki spełniają podane punkty zaznaczone w układzie współrzędnych, 

4) oblicza długość okręgu o danym promieniu lub danej średnicy, 

oblicza promień lub średnicę okręgu o danej długości okręgu,  

rozwiązuje zadania tekstowe związane z długością okręgu, 

oblicza pole koła o danym promieniu lub danej średnicy,  

oblicza promień lub średnicę koła o danym polu,  

oblicza pole koła, znając jego obwód,  

oblicza obwód koła, znając jego pole, 

klasyfikuje czworokąty ze względu na boki i kąty,  

stosuje poznane własności czworokątów do rozwiązywania zadań tekstowych, 

rozwiązuje zadania tekstowe związane z obliczaniem pól i obwodów 

wielokątów na płaszczyźnie, 

5) rozpoznaje graniastosłupy – w tym proste i pochyłe, rozpoznaje siatki 

graniastosłupów, sam potrafi zbudować dowolny graniastosłup, 

oblicza pole powierzchni prostopadłościanu o danych długościach krawędzi, 

stosuje jednostki objętości, oblicza objętość sześcianu i prostopadłościanu o 

danych długościach krawędzi, rozpoznaje ostrosłupy, rysuje siatki 

ostrosłupów, 

6) wyznacza zbiory obiektów, analizuje i oblicza, ile jest obiektów mających daną 

własność, przeprowadza proste doświadczenia losowe, przeprowadza proste 

doświadczenia losowe i analizuje je, oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w 

doświadczeniach losowych. 

 

3. Materiał nauczania: 

1) Liczby i wyrażenia algebraiczne. (8h) 

i. Liczby dodatnie i ujemne, działania na liczbach. 

ii. Potęga i pierwiastek, działania na potęgach, wykonywanie zadań. 

iii. Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym. 

iv. Usuwanie niewymierności z mianownika. 

v. Obliczenia procentowe, diagramy procentowe. 

vi. Wyrażenia algebraiczne. 

vii. Równania. 

2) Trójkąty prostokątne. (6h) 

i. Trójkąty. 

ii. Twierdzenie Pitagorasa i zastosowanie twierdzenia. (2h) 

iii. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego. (2h) 

iv. Zadania na pola trójkątów. 

3) Prostokątny układ współrzędnych. (2h) 

i. Co to jest układ kartezjański? 

ii. Zaznaczanie punktów, których współrzędne spełniają podane warunki. 



4) Wielokąty i okręgi. (4-5h) 

i. Długość okręgu. 

ii. Pole koła. 

iii. Czworokąty i ich własności. 

iv. Zadania na pola wielokątów i kół. 

5) Geometria przestrzenna. (7h) 

i. Poznajemy graniastosłupy. Przykłady graniastosłupów. 

ii. Siatki graniastosłupów. (własna konstrukcja wybranego 

graniastosłupa) 

iii. Pole powierzchni sześcianu i prostopadłościanu. 

iv. Objętość. Jednostki objętości. 

v. Objętość sześcianu i prostopadłościanu. 

vi. Poznajemy ostrosłupy. 

vii. Siatki ostrosłupów. 

6) Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa. Wprowadzenie. (3-4h) 

i. Przykłady doświadczeń losowych. 

ii. Obliczanie prawdopodobieństwa doświadczeń losowych. 

 

4. Krótki opis założonych celów: 

Celem zajęć rozszerzających z matematyki jest zdobycie przez ucznia wiedzy 

wykraczającej poza program nauczania w klasie VII. Uczniowie na zajęciach 

przypomną sobie pewne treści matematyczne zdobyte w latach poprzednich i 

pogłębią tą wiedzę. Będą mieć możliwość pracy zespołowej, pracy indywidualnej, 

samodzielnego przygotowania pewnych pojęć, zagadnień, ciekawostek związanych z 

danym tematem, co da im okazję do pełnego zaangażowania się w lekcję. Poprzez 

zajęcia aktywizujące, prace w grupach, rozwiązywanie ciekawych zadań 

wykraczających swoją trudnością poza program klasy VII oraz kart pracy 

przygotowanych przez nauczyciela uczniowie poszerzą swoją wiedzę matematyczną. 

Udział w zajęciach rozwijających umiejętności matematyczne stworzy uczniom 

warunki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności. Uczniowie 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 



 

 


