
PLAN ZAJĘĆ ROZSZERZAJĄCYCH Z MATEMATYKI DLA KLASY VI 

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 VI 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 przetwarzani. 

 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 prostego 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) wyróżnia wśród liczb wymiernych liczby naturalne i całkowite oraz liczby 

pierwsze, złożone, wielokrotności liczb,  

wyróżnia wśród liczb wymiernych liczby: dodatnie, ujemne, przeciwne oraz 

odwrotność danej liczby, 

dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe oraz ułamki dziesiętne skończone 

w pamięci, pisemnie, a także z wykorzystaniem kalkulatora, 

stosuje kolejność działań do obliczania wartości wielodziałaniowych wyrażeń 

arytmetycznych zawierających ułamki zwykłe i dziesiętne, 

dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne, 

oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających 

działania na liczbach wymiernych, 

zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne (także okresowe), zamienia ułamki 

dziesiętne skończone na ułamki zwykłe, 

podaje przybliżenie rozwinięcia dziesiętnego z nadmiarem i niedomiarem, 

zaokrągla rozwinięcia dziesiętne liczb, 

szacuje wartości wyrażeń arytmetycznych z zadaną dokładnością, 

stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów 

w kontekście praktycznym, z zastosowaniem zamiany jednostek: masy, czasu, 

monetarnych, długości, pola, prędkości itp. o stopniu trudności wyższym niż 

w klasie 6. 

2) rozpoznaje kwadraty i sześciany liczb, 

oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych, 

oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających 

potęgi. 

3) oblicza wartości pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia z liczb, które są 

odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych, 

oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających 

pierwiastki kwadratowe i sześcienne, 

4) rozpoznaje podstawowe figury płaskie i podaje ich nazwy: punkt, prosta, odcinek, 

łamana, oblicza długość łamanej, 

rozpoznaje pary odcinków i prostych prostopadłych i równoległych, 

stosuje pojęcie odległości punktu od prostej i odległości między prostymi 

równoległymi w zadaniach, 

rozpoznaje kąty ze względu na ich miarę i podaje ich nazwy, 

stosuje własności kątów wierzchołkowych i przyległych, 

rozpoznaje kąty naprzemianległe i odpowiadające, 

korzysta ze związków między kątami utworzonymi przez prostą przecinającą dwie 

proste równoległe, 

uzasadnia równoległość prostych przy danych kątach naprzemianległych i 



odpowiadających, 

stosuje w zadaniach warunek konieczny istnienia trójkąta, 

klasyfikuje trójkąty ze względu na długości boków oraz ze względu na miary 

kątów i korzysta z ich własności, 

w trójkącie równoramiennym wyznacza przy danym jednym kącie miary 

pozostałych kątów oraz przy danych obwodach i długości jednego boku długości 

pozostałych boków, uzasadnia własności trójkątów równoramiennych, 

uzasadnia i stosuje twierdzenie o sumie kątów w trójkącie, 

wskazuje największy (lub najmniejszy) kąt (lub bok) w dowolnym trójkącie, 

zaznacza kąt zewnętrzny trójkąta, 

wyznacza wysokości dowolnego trójkąta, 

rozpoznaje wielokąty przystające, stosuje cechy przystawania trójkątów, 

stosuje najważniejsze własności zadanych wielokątów, 

zna i stosuje twierdzenie o sumie miar kątów w czworokącie, 

oblicza pola i obwody zadanych wielokątów, 

podaje przykłady twierdzeń, 

wskazuje w twierdzeniu założenie i tezę,  

zapisuje twierdzenie w postaci zdania warunkowego, 

przeprowadza dowody twierdzeń np. na: sumę kątów trójkąta, czworokąta, 

podzielność liczb, 

stosuje twierdzenie Pitagorasa do obliczania długości odcinków, 

 formułuje twierdzenie Pitagorasa, 

 umie geometrycznie uzasadnić twierdzenie Pitagorasa, 

 znajduje trójki pitagorejskie. 

5) opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami, 

zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażenia 

algebraicznego, zapisuje rozwiązania zadań w postaci wyrażenia algebraicznego, 

oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych, 

redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej. 

6) przedstawia część pewnej wielkości jako procent tej wielkości i odwrotnie, 

oblicza procent danej liczby, 

oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu, 

oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba, 

stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście 

praktycznym, np. oblicza ceny po podwyżce lub obniżce o dany procent, odsetki, 

lokaty, stężenia procentowe roztworów,  

7) rozróżnia graniastosłupy proste i podaje ich nazwy, 

opisuje graniastosłupy, 

rysuje graniastosłupy proste i ich siatki, 

klasyfikuje graniastosłupy, 

odkrywa wzory na liczbę krawędzi oraz wierzchołków graniastosłupa, 



wykorzystuje podane zależności między krawędziami graniastosłupa do 

wyznaczenia długości poszczególnych krawędzi, 

wyprowadza wzór na pole powierzchni całkowitej graniastosłupa, 

oblicza pola powierzchni graniastosłupów z zastosowaniem twierdzenia 

Pitagorasa, 

rozwiązuje zadania wymagające przekształceń wzorów, 

zamienia różne jednostki objętości i stosuje je w zadaniach praktycznych, 

wyprowadza wzór na objętość graniastosłupa,  

oblicza objętość graniastosłupa na podstawie wzoru, 

rozwiązuje zadania wymagające przekształcenia wzoru na objętość. 

8) wśród różnych brył wyróżnia ostrosłupy i ich rodzaje, podaje przykłady takich 

brył, np. w architekturze, otoczeniu,   

wskazuje podstawowe elementy ostrosłupów (np. krawędzie, wysokość bryły, 

wysokości ścian bocznych ostrosłupa), 

oblicza pola powierzchni całkowitej ostrosłupów prawidłowych i takich, które nie 

są prawidłowe, również z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa. 

9) odczytuje dane statystyczne przedstawiane tabelarycznie oraz w postaci 

diagramów (w tym procentowych) prezentowanych np. w prasie,  

porządkuje dane statystyczne i przedstawia je w postaci tabel i diagramów (w tym 

procentowych), 

oblicza średnią arytmetyczną,  

określa cechy charakterystyczne dla danych statystycznych (wartość największą, 

najmniejszą), 

rozróżnia częstość wartości zmiennej. 

 

3. Materiał nauczania: 

1) Liczby i działania. (6h) 

i. liczby całkowite. Liczby dodatnie, ujemne i zero, 

ii. cztery działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, 

iii. liczby dodatnie i ujemne na osi liczbowej, 

iv. rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych, 

v. przybliżanie i zaokrąglanie liczb, 

vi. zastosowanie działań nalicz bach wymiernych. 

2) Potęgi. (2-3h) 

i. potęga o wykładniku naturalnym, 

ii. obliczenia z potęgami, 

3) Pierwiastki. (2-3h) 

iii. Co to jest pierwiastek? 

iv. Proste działania na pierwiastkach, 

4) Figury geometryczne. (7h) 



i. płaszczyzna, punkt, prosta, półprosta, odcinek, proste prostopadłe i 

równoległe, 

ii. kąty przyległe, wierzchołkowe, naprzemianległe i odpowiadające, 

iii. trójkąty i ich własności, 

iv. przystawanie trójkątów, 

v. wielokąty i ich własności. Pola wybranych wielokątów, 

vi. twierdzenie, założenie, teza, dowód, 

vii. twierdzenie Pitagorasa. 

5) Wyrażenia algebraiczne.(4h) 

i. Do czego służą wyrażenia algebraiczne? 

ii. wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego, 

iii. jednomiany, redukcja wyrazów podobnych, 

iv. sumy algebraiczne. 

6) Procenty.(5h) 

i. diagramy procentowe, 

ii. obliczanie procentu danej liczby, 

iii. podwyżki i obniżki, 

iv. obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent, 

v. obliczenia procentowe. 

7) Graniastosłupy.(4h) 

i. siatki graniastosłupów, 

ii. pola powierzchni graniastosłupów, 

iii. objętości graniastosłupów, 

iv. jednostki objętości. 

8) Ostrosłupy.(2h) 

i. siatki ostrosłupów, 

ii. pola powierzchni ostrosłupów. 

9) Statystyka.(3h) 

i. odczytywanie danych statystycznych, 

ii. średnia arytmetyczna, 

iii. zbieranie i opracowywanie danych statystycznych. 

 

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 VI. 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


