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I. Wprowadzenie
– charakterystyka programu

Program jest przeznaczony dla drugiego etapu kszta∏cenia. Powsta∏ on w wyniku
wieloletnich doÊwiadczeƒ autorek w pracy z uczniami klas IV–VI szko∏y podstawowej.
Niniejszy program nauczania matematyki jest zgodny z obowiàzujàcà podstawà programowà (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó∏, DzU z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1100).
W programie uwzgl´dniono poziom wiadomoÊci i umiej´tnoÊci, jaki uczniowie opanowali w procesie nauczania zintegrowanego. Dzi´ki realizacji programu utrwalà oni
nabyte wiadomoÊci i zdob´dà podstawowà wiedz´, stanowiàcà solidny fundament
dalszego kszta∏cenia matematycznego.
Program na uk∏ad spiralny. TreÊci nauczania wprowadzone w klasie czwartej sà powtarzane i kontynuowane w klasie piàtej i szóstej. Dzi´ki temu uczniowie lepiej zrozumiejà i utrwalà sobie zdobytà wiedz´ i umiej´tnoÊci.
Za∏o˝eniem programu jest pokazanie uczniom, ˝e matematyka jest naukà, którà
mo˝na i trzeba wykorzystaç w ró˝nych sytuacjach ˝ycia codziennego. Realizujàc program, nauczyciel powinien wielokrotnie odwo∏ywaç si´ do doÊwiadczenia uczniów
i przywo∏ywaç przedmioty i sytuacje wyst´pujàce w ich otoczeniu.
W programie przedstawiono cele edukacyjne, porównano niniejszy program z podstawà programowà, a tak˝e zaproponowano ramowy rozk∏ad materia∏u. Przedstawiono równie˝ treÊci nauczania uwzgl´dniajàce standardy wymagaƒ, b´dàce podstawà
przeprowadzenia sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, oraz
osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia. Ponadto omówiono procedury osiàgania celów i metody oceniania osiàgni´ç ucznia, uwzgl´dniajàce ocenianie uczniów z dysfunkcjami.
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II. Cele edukacyjne

Ogólne cele edukacyjne kszta∏cenia matematycznego zosta∏y sformu∏owane w podstawie programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r.; DzU z 2007 r. Nr 157, poz. 1100), a sà to:
1. Przyswojenie podstawowych poj´ç i umiej´tnoÊci matematycznych znajdujàcych
zastosowanie w najprostszych sytuacjach praktycznych, w szczególnoÊci opanowanie:
a) sprawnego wykonywania obliczeƒ na liczbach naturalnych, u∏amkach zwyk∏ych
i dziesi´tnych,
b) umiej´tnoÊci rozwiàzywania zadaƒ prowadzàcych do obliczeƒ arytmetycznych,
u˝ycia wzoru lub rozwiàzania ∏atwego równania pierwszego stopnia z jednà niewiadomà,
c) umiej´tnoÊci wykorzystywania najprostszych poj´ç geometrii w sytuacjach praktycznych; rozwój wyobraêni przestrzennej,
d) wprowadzenie do gromadzenia danych, ich porzàdkowania i tworzenia ich najprostszych reprezentacji.
2. Wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji.
Do zadaƒ szko∏y natomiast zgodnie z podstawà programowà nale˝y:
a) zapewnienie kszta∏cenia promujàcego samodzielne, krytyczne i twórcze myÊlenie;
ograniczenie do minimum dzia∏aƒ schematycznych i odtwórczych,
b) zapewnienie ka˝demu uczniowi warunków do rozwoju zdolnoÊci matematycznych na miar´ jego mo˝liwoÊci poznawczych,
c) przygotowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy na dalszych etapach edukacji,
d) wdro˝enie uczniów do korzystania z nowoczesnych narz´dzi (kalkulatory, komputery) i êróde∏ informacji (podr´czniki, atlasy, encyklopedie).
Cele i zadania szko∏y uj´te w podstawie programowej nadajà kierunek edukacji matematycznej w szkole podstawowej.
Szczegó∏owe cele kszta∏cenia i wychowania
Cele edukacyjne kszta∏cenia matematycznego to przede wszystkim rozwijanie nast´pujàcych umiej´tnoÊci w zakresie:
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a) arytmetyki:
– wykonywanie czterech dzia∏aƒ matematycznych na liczbach naturalnych, u∏amkach zwyk∏ych i dziesi´tnych z zastosowaniem kolejnoÊci dzia∏aƒ,
– porównywanie liczb,
– sprawne stosowanie algorytmów dodawania, odejmowania, mno˝enia i dzielenia
liczb naturalnych oraz u∏amków dziesi´tnych sposobem pisemnym,
– stosowanie cech podzielnoÊci liczb,
– wykorzystywanie wiedzy o u∏amkach dziesi´tnych w praktyce oraz rozwiàzywanie
zadaƒ tekstowych z zastosowaniem obliczeƒ na u∏amkach,
– pos∏ugiwanie si´ przybli˝eniami,
– pot´gowanie oraz obliczanie wartoÊci wyra˝eƒ arytmetycznych zawierajàcych pot´gi,
– pos∏ugiwanie si´ kalkulatorem przy wykonywaniu skomplikowanych obliczeƒ,
– wykorzystywanie nabytych umiej´tnoÊci w praktyce;
b) algebry:
– pos∏ugiwanie si´ j´zykiem symboli,
– pos∏ugiwanie si´ dziesiàtkowym i rzymskim systemem zapisywania liczb,
– u˝ywanie wzorów w sytuacjach praktycznych,
– zapisywanie zwiàzków za pomocà prostych równaƒ,
– rozwiàzywanie prostych równaƒ pierwszego stopnia z jednà niewiadomà;
c) geometrii:
– rozpoznawanie figur oraz kàtów,
– pos∏ugiwanie si´ w∏asnoÊciami figur geometrycznych oraz wykorzystywanie w∏asnoÊci figur do rozwiàzywania problemów,
– pos∏ugiwanie si´ jednostkami miar: d∏ugoÊci, masy, obj´toÊci i pojemnoÊci oraz
pola powierzchni przy rozwiàzywaniu zadaƒ praktycznych,
– obliczanie obwodów i pól figur p∏askich,
– rozpoznawanie i rysowanie figur przestrzennych,
– obliczanie pola powierzchni i obj´toÊci prostopad∏oÊcianu,
– rozpoznawanie graniastos∏upa, ostros∏upa, sto˝ka, walca oraz kuli,
– wskazywanie w graniastos∏upach par Êcian prostopad∏ych, równoleg∏ych oraz kraw´dzi prostopad∏ych, równoleg∏ych i skoÊnych;
d) statystyki:
– zbieranie i porzàdkowanie danych,
– wykorzystywanie i interpretowanie danych,
– przedstawianie danych w ró˝nych formach graficznych;
e) stosowania matematyki:
– rozwiàzywanie zadaƒ dotyczàcych porównywania ró˝nicowego i ilorazowego,
– rozwiàzywanie zadaƒ typu droga-pr´dkoÊç-czas,
– sprawne wykonywanie obliczeƒ zegarowych i kalendarzowych,
– zapisywanie wyra˝eƒ dwumianowanych w postaci u∏amków dziesi´tnych,
– pos∏ugiwanie si´ skalà przy odczytywaniu odleg∏oÊci z mapy i planu,
– odczytywanie informacji z mapy, planu, tabeli, diagramu, rysunku,
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– sprawne pos∏ugiwanie si´ podstawowymi jednostkami d∏ugoÊci, masy, pola powierzchni, obj´toÊci oraz pojemnoÊci; zamiana jednostek.
Poprzez nauczanie matematyki realizujemy równie˝ cele wychowawcze, do których
nale˝à:
– rozwijanie umiej´tnoÊci planowania i organizacji pracy,
– wdra˝anie do przyjmowania odpowiedzialnoÊci za w∏asnà nauk´,
– rozwijanie dociekliwoÊci poznawczej,
– rozwijanie umiej´tnoÊci wspó∏pracy w grupie,
– rozwijanie umiej´tnoÊci argumentowania oraz umiej´tnego prowadzenia dyskusji,
– rozwijanie umiej´tnoÊci s∏uchania innych,
– kszta∏towanie nawyku obserwacji i eksperymentowania,
– wyrabianie samodzielnoÊci w zdobywaniu wiedzy,
– rozwijanie umiej´tnoÊci interpretowania informacji,
– kszta∏towanie nawyku korygowania b∏´dów,
– rozwijanie zainteresowaƒ matematycznych,
– kszta∏towanie umiej´tnoÊci korzystania z kalkulatora i komputera.
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III. Program nauczania
a podstawa programowa

W programie zawarto wszystkie treÊci nauczania matematyki zapisane w podstawie
programowej kszta∏cenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego, co przedstawiono
w poni˝szej tabeli. Gwiazdkà (*) oznaczono materia∏ wykraczajàcy poza podstaw´ programowà. W nawiasach przy nazwach dzia∏ów umieszczono proponowany przydzia∏
godzin uwzgl´dniajàcy godzin´ na powtórzenie danego dzia∏u.
TreÊci nauczania zawarte w
podstawie programowej

programie

1. Liczby naturalne – liczby naturalne w dziesiàtkowym uk∏adzie pozycyjnym; porównywanie liczb naturalnych: znaki <, =, >; dodawanie,
odejmowanie, mno˝enie i dzielenie
liczb naturalnych, kwadraty i szeÊciany liczb naturalnych; regu∏y dotyczàce kolejnoÊci dzia∏aƒ; dzielenie
z resztà liczb naturalnych; podzielnoÊç liczb naturalnych, liczby pierwsze i z∏o˝one; cechy podzielnoÊci
przez 2, 3, 5, 9, 10, 100; porównywanie ró˝nicowe i ilorazowe liczb naturalnych; rozwiàzywanie zadaƒ tekstowych prowadzàcych do obliczeƒ
na liczbach naturalnych: zapis liczb
w systemie rzymskim.

Liczby naturalne i dzia∏ania – klasa IV (22 godzin)
1. Liczby i cyfry
2. Dziesiàtkowy system pozycyjny
3. Zapisywanie liczb s∏owami
4. Odczytywanie liczb zapisanych s∏owami i cyframi
5. OÊ liczbowa
6. Cyfry rzymskie
7. Zapisywanie i odczytywanie liczb zapisanych cyframi rzymskimi
8. Porównywanie liczb naturalnych
9. Dodawanie i jego w∏asnoÊci
10. Dodawanie pami´ciowe
11. Odejmowanie i jego w∏asnoÊci
12. Odejmowanie pami´ciowe
13. Porównywanie ró˝nicowe
14. Mno˝enie i jego w∏asnoÊci
15. Mno˝enie pami´ciowe
16. Dzielenie i jego w∏asnoÊci
17. Dzielenie pami´ciowe
18. Dzielenie z resztà
19. Porównywanie ilorazowe
20. KolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ
21. Rozwiàzywanie zadaƒ tekstowych z zastosowaniem rachunku pami´ciowego
Dzia∏ania pisemne – klasa IV (14 godzin)
1. Dodawanie pisemne
2. Odejmowanie pisemne
3. åwiczenia w pisemnym dodawaniu i odejmowaniu liczb naturalnych
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4. Mno˝enie pisemne przez liczb´ jednocyfrowà
5. Mno˝enie pisemne przez liczb´ dwucyfrowà
6. Mno˝enie pisemne liczb, których ostatnie cyfry
sà zerami
7. Mno˝enie pisemne przez liczby wielocyfrowe
8. Dzielenie pisemne
9. Dzielenie pisemne przez liczb´ dwucyfrowà
10. Dzielenie pisemne liczb, których ostatnie cyfry
sà zerami
11. Dzielenie z resztà
12. KolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ
13. Rozwiàzywanie zadaƒ tekstowych z zastosowaniem rachunku pisemnego
Cechy podzielnoÊci liczb – klasa IV (8 godzin)
1*. Ârednia arytmetyczna liczb
2. Dzielnik i wielokrotnoÊci liczb. PodzielnoÊç liczb
naturalnych
3. Cechy podzielnoÊci liczb przez 2, 5 i 10
4. Cechy podzielnoÊci liczb przez 4, 25 i 100
5. Cechy podzielnoÊci liczb przez 3 i 9
6. Liczby pierwsze i liczby z∏o˝one. Rozk∏ad liczb
na czynniki pierwsze
7*. Najwi´kszy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotnoÊç
Liczby naturalne i dzia∏ania – klasa V (19 godzin)
1. Dziesiàtkowy system pozycyjny
2. Cyfry rzymskie
3. Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych
4. Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych.
Równania typu x+17=36, z – 12=29, 50 – y=18
5. Mno˝enie i dzielenie liczb naturalnych przez
liczb´ ró˝nà od zera
6. Mno˝enie i dzielenie liczb naturalnych przez
liczb´ ró˝nà od zera. Równania typu x . 5=60,
48 : x=6, x : 7=9
7. Kwadraty i szeÊciany liczby naturalnej
8. Obliczanie pot´g
9. KolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ
10. Zadania tekstowe
11. Obliczenia czasowe, kalendarzowe
12. Zaokràglanie liczb
13. Dodawanie i odejmowanie pisemne
14. Mno˝enie i dzielenie sposobem pisemnym
15. KolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ
Liczby naturalne – klasa VI (11 godzin)
1. Cyfry i liczby
2. Cyfry rzymskie
3. Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych
4. Mno˝enie i dzielenie liczb naturalnych
5. Pot´gi liczb naturalnych
6. KolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ
7. Obliczenia czasowe i kalendarzowe
8. Pr´dkoÊç, droga, czas

2. Liczby ca∏kowite – liczby ca∏kowite ujemne; liczby ca∏kowite na osi
liczbowej; porównywanie liczb ca∏kowitych; dzia∏ania na liczbach ca∏kowitych; rozwiàzywanie zadaƒ tekstowych prowadzàcych do obliczeƒ
na liczbach ca∏kowitych.

Liczby ca∏kowite – klasa V (7 godzin)
1. Liczby ujemne
2. Przedstawianie liczb ujemnych na osi liczbowej
oraz ich porównywanie
3. Dodawanie liczb dodatnich i ujemnych
4. Odejmowanie liczb dodatnich i ujemnych
5. Mno˝enie liczb dodatnich i ujemnych
6. Dzielenie liczb dodatnich i ujemnych
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Liczby ca∏kowite – klasa VI (8 godzin)
1. Liczby ca∏kowite na osi liczbowej
2. Porównywanie liczb ca∏kowitych
3. Dodawanie i odejmowanie liczb ca∏kowitych
4. Mno˝enie i dzielenie liczb ca∏kowitych
5. Zadania tekstowe
3. U∏amki zwyk∏e – podzia∏ ca∏oÊci
na równe cz´Êci; u∏amek jako iloraz
liczb ca∏kowitych; skracanie i rozszerzanie u∏amków; zamiana liczby
mieszanej na u∏amek zwyk∏y i odwrotnie; sprowadzanie u∏amków
do wspólnego mianownika; porównywanie u∏amków; u∏amki na osi
liczbowej; dzia∏ania na u∏amkach.

U∏amki zwyk∏e – klasa IV (16 godzin)
1. Po∏ówki i çwiartki
2. Cz´Êci trzecie i szóste
3. Licznik i mianownik u∏amka
4. U∏amek jako iloraz liczb ca∏kowitych
5. RównoÊç u∏amków
6. Skracanie i rozszerzanie u∏amków
7. U∏amki w∏aÊciwe i niew∏aÊciwe
8. Zamiana u∏amków niew∏aÊciwych na liczby mieszane
9. Zamiana liczb mieszanych na u∏amki niew∏aÊciwe
10. Porównywanie u∏amków zwyk∏ych
11. U∏amki zwyk∏e na osi liczbowej
12. Dodawanie u∏amków zwyk∏ych o jednakowych
mianownikach
13. Dodawanie u∏amków zwyk∏ych i liczb mieszanych
14. Odejmowanie u∏amków zwyk∏ych o tych samych
mianownikach
15. Odejmowanie u∏amków zwyk∏ych i liczb mieszanych
16. Dodawanie i odejmowanie u∏amków o tych samych mianownikach i liczb mieszanych
U∏amki zwyk∏e – klasa V (17 godzin)
1. Poj´cie u∏amka
2. Skracanie i rozszerzanie u∏amków zwyk∏ych
3. U∏amki w∏aÊciwe i niew∏aÊciwe
4. Porównywanie u∏amków zwyk∏ych
5. Dodawanie u∏amków o jednakowych mianownikach
6. Dodawanie u∏amków o ró˝nych mianownikach
7. Odejmowanie u∏amków o jednakowych mianownikach
8. Odejmowanie u∏amków o ró˝nych mianownikach
9. Dodawanie i odejmowanie u∏amków zwyk∏ych
10. Mno˝enie u∏amków przez liczb´ naturalnà
11*. Obliczanie u∏amka danej liczby
12. Mno˝enie u∏amków zwyk∏ych
13. OdwrotnoÊç liczby
14. Dzielenie u∏amków zwyk∏ych przez liczby naturalne
15. Dzielenie u∏amków zwyk∏ych
16. KolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ
U∏amki zwyk∏e – klasa VI (9 godzin)
1. Definicja u∏amka zwyk∏ego. U∏amki na osi liczbowej
2. Skracanie, rozszerzanie i porównywanie u∏amków zwyk∏ych
3. Dodawanie i odejmowanie u∏amków
4. Mno˝enie i dzielenie u∏amków zwyk∏ych
5*. Obliczanie u∏amka danej liczby
6*. Obliczanie liczby na podstawie jej u∏amka
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4. U∏amki dziesi´tne – zapis liczby
w postaci u∏amka dziesi´tnego; zapis u∏amka dziesi´tnego w postaci
u∏amka zwyk∏ego; wyra˝enia dwumianowane i ich postaç dziesi´tna;
u∏amki dziesi´tne na osi liczbowej;
porównywanie u∏amków dziesi´tnych; dzia∏ania na u∏amkach; zaokràglanie u∏amków dziesi´tnych;
obliczenia z u˝yciem kalkulatora;
rozwiàzywanie zadaƒ tekstowych
umieszczonych w praktycznym kontekÊcie, w szczególnoÊci zadania typu droga-pr´dkoÊç-czas.
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U∏amki dziesi´tne – klasa IV (10 godzin)
1. U∏amki o mianowniku 10, 100, 1000…
2. Przedstawianie wyra˝eƒ dwumianowanych
za pomocà u∏amków dziesi´tnych
3. Przedstawianie u∏amków dziesi´tnych na osi liczbowej
4. Porównywanie u∏amków dziesi´tnych
5. Dodawanie u∏amków dziesi´tnych
6. Odejmowanie u∏amków dziesi´tnych
7. Mno˝enie u∏amków dziesi´tnych
przez 10, 100, 1000…
8. Dzielenie u∏amków dziesi´tnych
przez 10, 100, 1000…
9. KolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ
U∏amki dziesi´tne – klasa V (13 godzin)
1. U∏amki dziesi´tne
2. Wyra˝enia dwumianowane
3. Porównywanie u∏amków dziesi´tnych
4. Dodawanie i odejmowanie u∏amków dziesi´tnych
5. Mno˝enie i dzielenie u∏amków dziesi´tnych
przez 10, 100, 1000…
6. Mno˝enie u∏amków dziesi´tnych przez liczb´ naturalnà
7. Mno˝enie u∏amków dziesi´tnych
8. Dzielenie u∏amków dziesi´tnych przez liczby naturalne
9. Dzielenie u∏amków dziesi´tnych
10. Zamiana pewnych u∏amków zwyk∏ych na dziesi´tne
11. Dzia∏ania na u∏amkach zwyk∏ych i dziesi´tnych
12. Zadania tekstowe
U∏amki dziesi´tne – klasa VI (14 godzin)
1. Wyra˝enia dwumianowane – jednostki d∏ugoÊci,
masy, monetarne
2. Zaokràglanie i porównywanie u∏amków dziesi´tnych
3. Zamiana u∏amków dziesi´tnych na zwyk∏e i odwrotnie
4. Dodawanie i odejmowanie u∏amków zwyk∏ych
i dziesi´tnych
5. Mno˝enie i dzielenie u∏amków dziesi´tnych
przez 10, 100, 1000 itd.
6. Mno˝enie i dzielenie u∏amków dziesi´tnych
7. U∏amki dziesi´tne na osi liczbowej
8. Dzia∏ania ∏àczne
9*. Obliczanie u∏amka danej liczby
10*. Obliczanie liczby na podstawie danego jej
u∏amka
11. Zadania typu: droga-pr´dkoÊç-czas

5. Wzory i równania – oznaczenia
literowe wielkoÊci liczbowych; u˝ycie wzorów w sytuacjach praktycznych; proste równania pierwszego
stopnia z jednà niewiadomà; rozwiàzywanie zadaƒ dotyczàcych sytuacji praktycznych, prowadzàcych
do równaƒ pierwszego stopnia
z jednà niewiadomà.

Symbole literowe – klasa V (4 godziny)
1. Symbole literowe i ich zastosowanie
2. Symbole literowe w geometrii
3. WartoÊç liczbowa wyra˝enia
Wzory i równania – klasa VI (12 godzin)
1. Symbole literowe
2. WartoÊç liczbowa wyra˝enia
3. Zapisywanie równaƒ
4. Liczba spe∏niajàca równanie
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5. Rozwiàzywanie równaƒ
6. Równania w zadaniach tekstowych
7. U˝ycie wzorów w sytuacjach praktycznych
6. Elementy statystyki opisowej
– gromadzenie i porzàdkowanie danych; przedstawianie graficznie danych.

Elementy statystyki opisowej – klasa VI (10 godzin)
1. Odczytywanie informacji
2. Odczytywanie informacji z tabel i diagramów
3. Odczytywanie informacji z planu i mapy (mapa,
plan, skala)
4. Graficzne przedstawianie danych

7. Figury p∏askie – punkt, prosta,
pó∏prosta, odcinek; proste prostopad∏e; proste równoleg∏e; pomiar
d∏ugoÊci; zamiana jednostek d∏ugoÊci; metr, centymetr, milimetr, kilometr; kàt, porównywanie kàtów,
mierzenie katów; kàty wierzcho∏kowe; kàty przyleg∏e; trójkàt, nierównoÊç trójkàta (dla d∏ugoÊci boków);
konstruowanie i klasyfikacja trójkàtów; suma kàtów w trójkàcie; czworokàty, trapezy, równoleg∏oboki,
prostokàty, kwadraty, romby; przyk∏ady wielokàtów; obliczanie obwodu wielokàta; pole kwadratu, prostokàta równoleg∏oboku, trójkàta,
trapezu; obliczanie pó∏ w sytuacjach
praktycznych; ko∏o i okràg; ci´ciwa,
Êrednica, promieƒ; skala i plan.

Figury geometryczne cz. I – klasa IV (9 godzin)
1. Punkt, prosta, pó∏prosta
2. Odcinek, porównywanie odcinków
3. Mierzenie odcinków. Jednostki d∏ugoÊci
4*. ¸amana i jej d∏ugoÊci
5. Kàty. Rodzaje kàtów
6. Rozpoznawanie kàtów
7. Mierzenie i porównywanie kàtów
8. Wzajemne po∏o˝enie prostych i odcinków
Figury geometryczne cz. II – klasa IV (8 godzin)
1. Trójkàt i prostokàt
2. Obwód trójkàta i prostokàta
3. Pole prostokàta. Jednostki pola
4. Zamiana jednostek pola
5. Skala
6. Okràg
7. Ko∏o
Figury geometryczne cz. I – klasa V (14 godzin)
1. Figury geometryczne
2. Mierzenie odcinków. Jednostki d∏ugoÊci i ich
zamiana
3*. ¸amana
4. Kàty i ich rodzaje, mierzenie kàtów
5. Proste prostopad∏e i proste równoleg∏e
6. Kàty przyleg∏e, wierzcho∏kowe, *odpowiadajàce
7. Wielokàty
8. Klasyfikacja trójkàtów. NierównoÊç trójkàta
9. WysokoÊç w trójkàcie. Obwód trójkàta
10. Prostokàt i kwadrat
11. Równoleg∏obok i romb
12. Trapez i deltoid
13. Podzia∏ czworokàtów
Figury geometryczne cz. II – klasa V (7 godzin)
1. Pole prostokàta. Jednostki pola
2. Zamiana jednostek pola
3. Pole trójkàta
4. Pole równoleg∏oboku i rombu
5. Pole trapezu
6. Pola wielokàtów – zadania
Figury geometryczne – klasa VI (10 godzin)
1. Kàty
2. Trójkàty
3. Kàty w trójkàtach

III. Program nauczania a podstawa programowa
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4.
5.
6.
7.

Czworokàty
Kàty w czworokàtach
Wielokàty
Okràg i ko∏o

Pola figur – klasa VI (15 godzin)
1. Jednostki pola powierzchni
2. Zamiana jednostek pola
3. Pole prostokàta
4. Pole prostokàta – zadania
5. Pole trójkàta
6. Pole trójkàta – zadania
7. Pole równoleg∏oboku
8. Pole równoleg∏oboku – zadania
9. Pole trapezu
10. Pole trapezu – zadania
11. Pole czworokàtów o prostopad∏ych przekàtnych
12. Wielokàty – zadania

8. Bry∏y – graniastos∏upy proste
i ostros∏upy, ich siatki i modele;
walce, sto˝ki, kule, rozpoznawanie
w sytuacjach praktycznych; pole
powierzchni i obj´toÊç prostopad∏oÊcianu; u˝ycie jednostek obj´toÊci i pojemnoÊci.

Bry∏y – klasa IV (6 godzin)
1. Prostopad∏oÊcian i jego wymiary
2. Opis prostopad∏oÊcianu
3. Siatka prostopad∏oÊcianu
4. Siatka i model prostopad∏oÊcianu w skali
5. Obliczanie pola powierzchni prostopad∏oÊcianu
Bry∏y – klasa V (9 godzin)
1. Budowa prostopad∏oÊcianu
2. Siatki prostopad∏oÊcianów
3. Pole powierzchni prostopad∏oÊcianu
4. Obj´toÊç prostopad∏oÊcianu i jednostki obj´toÊci
5. Jednostki pojemnoÊci
6. Graniastos∏upy proste
7. Siatka graniastos∏upa prostego
8. Bry∏y – zadania
Bry∏y – klasa VI (12 godzin)
1. Graniastos∏upy proste
2. Pole powierzchni prostopad∏oÊcianu
3. Obj´toÊç prostopad∏oÊcianu
4. Litry i hektolitry
5. Ostros∏up
6. Siatka ostros∏upa
7. Walec
8. Sto˝ek
9. Kula
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IV. Propozycja ramowego
rozk∏adu materia∏u

Klasa IV (131 godzin)
Lp.

Dzia∏

Liczba godzin

I.

Liczby naturalne i dzia∏ania

24

II.

Figury geometryczne cz. I

11

III.

Dzia∏ania pisemne

16

IV.

Cechy podzielnoÊci liczb

10

V.

U∏amki zwyk∏e

17

VI.

U∏amki dziesi´tne

12

VII.

Figury geometryczne cz. II

10

VIII.

Bry∏y

8

IX.

Godziny do dyspozycji nauczyciela (powtórzenie wiadomoÊci,
sprawdziany, poprawy sprawdzianów)

23

Klasa V (131 godzin)
Lp.

Dzia∏

I.

Liczby naturalne i dzia∏ania

Liczba godzin
21

II.

Liczby ca∏kowite

9

III.

U∏amki zwyk∏e

19

IV.

Figury geometryczne cz. I

16

V.

U∏amki dziesi´tne

15

VI.

Figury geometryczne cz. II

9

VII.

Bry∏y

11

VIII.

Symbole literowe

6

IX.

Kalkulator

5

X.

Godziny do dyspozycji nauczyciela (powtórzenie wiadomoÊci,
sprawdziany, poprawy sprawdzianów)

20

IV. Propozycja ramowego rozk∏adu materia∏u
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Klasa VI (131 godzin)
Lp.

Dzia∏

I.

Liczby naturalne

Liczba godzin
11

II.

Liczby ca∏kowite

8

III.

U∏amki zwyk∏e

9

IV.

U∏amki dziesi´tne

14

V.

Figury geometryczne

10

VI.

Wzory i równania

12

VII.

Pola figur

15

VIII.

Bry∏y

12

IX.

Elementy statystyki opisowej

10

X.

Godziny do dyspozycji nauczyciela (powtórzenie wiadomoÊci,
sprawdziany, poprawy sprawdzianów)

30
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V. TreÊci nauczania i osiàgni´cia
szczegó∏owe ucznia
Klasa IV
I. Liczby naturalne i dzia∏ania
1. Liczby i cyfry
2. Dziesiàtkowy system pozycyjny
3. Zapisywanie liczb s∏owami (1 godz.)
4. Odczytywanie liczb zapisanych s∏owami
5. OÊ liczbowa
6. Cyfry rzymskie
7. Zapisywanie i odczytywanie liczb zapisanych cyframi rzymskimi
8. Porównywanie liczb naturalnych
9. Dodawanie i jego w∏asnoÊci
10. Dodawanie pami´ciowe
11. Odejmowanie i jego w∏asnoÊci
12. Odejmowanie pami´ciowe
13. Porównywanie ró˝nicowe
14. Mno˝enie i jego w∏asnoÊci
15. Mno˝enie pami´ciowe
16. Dzielenie i jego w∏asnoÊci
17. Dzielenie pami´ciowe
18. Dzielenie z resztà
19. Porównywanie ilorazowe
20. KolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ
21. Rozwiàzywanie zadaƒ tekstowych z zastosowaniem rachunku pami´ciowego
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– odró˝nia cyfr´ od liczby,
– rozumie, na czym polega dziesiàtkowy system pozycyjny,
– rozró˝nia cyfry okreÊlonego rz´du,
– wie, na czym polega uporzàdkowanie liczb na osi liczbowej,
– opisuje przyk∏ady zastosowania rzymskiego sposobu zapisywania liczb,
– rozpoznaje cyfry rzymskie,

V. TreÊci nauczania i osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia
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–
–
–
–
–

17

podaje przyk∏ady zastosowania s∏ownego zapisu liczb,
rozpoznaje sk∏adniki, sum´, odjemnà, odjemnik oraz ró˝nic´,
odró˝nia czynniki, iloczyn, dzielnà, dzielnik oraz iloraz,
rozumie porównywanie ró˝nicowe i ilorazowe,
wyjaÊnia w∏asnoÊci czterech podstawowych dzia∏aƒ,
wymienia regu∏y dotyczàce kolejnoÊci wykonywania dzia∏aƒ.

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– zapisuje liczby, których cyfry spe∏niajà okreÊlony warunek,
– zapisuje poprawnie gramatycznie i ortograficznie liczby do 10 000,
– odczytuje i zapisuje liczb´ w zakresie 100 000, 1 000 000, 100 000 000 000,
– zaznacza na osi liczbowej liczby,
– odczytuje wspó∏rz´dne punktów na osi liczbowej,
– oblicza odcinek jednostkowy, majàc dane dwie liczby,
– stosuje znaki rzymskie do zapisywania liczb mniejszych od 3000,
– porównuje liczby naturalne, u˝ywajàc znaków <, =, >,
– stosuje porównywanie ró˝nicowe i ilorazowe,
– doskonali stosowanie kolejnoÊci wykonywania dzia∏aƒ w rachunku pami´ciowym,
– oblicza wartoÊç dwudzia∏aniowego wyra˝enia bez nawiasów,
– ustala i stosuje kolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ w wyra˝eniach z nawiasami,
– stosuje kolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ w rozwiàzywaniu zadaƒ tekstowych,
– rozwiàzuje zadania tekstowe z zastosowaniem rachunku pami´ciowego,
– wykorzystuje poj´cia „wi´cej o…, dro˝ej o…, dalej o…” w rozwiàzywaniu zadaƒ
tekstowych,
– poprawnie stosuje poj´cie „x razy wi´cej” w rozwiàzywaniu zadaƒ tekstowych.

II. Figury geometryczne cz. I
1. Punkt, prosta, pó∏prosta
2. Odcinek. Porównywanie odcinków
3. Mierzenie odcinków. Jednostki d∏ugoÊci i ich zamiana
4*. ¸amana i jej d∏ugoÊci
5. Kàty. Rodzaje kàtów
6. Rozpoznawanie kàtów
7. Mierzenie i porównywanie kàtów
8. Wzajemne po∏o˝enie prostych i odcinków
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– rozpoznaje prostà i pó∏prostà,
– omawia ró˝nice mi´dzy odcinkiem a prostà i pó∏prostà,
– wymienia jednostki d∏ugoÊci oraz rozumie zale˝noÊci wyst´pujàce mi´dzy nimi,
– wie, co to jest d∏ugoÊç odcinka,
–* rozpoznaje boki i wierzcho∏ki ∏amanej,
– wyró˝nia wierzcho∏ek i ramiona kàta,
– rozpoznaje kàty: ostry, prosty, rozwarty, pó∏pe∏ny i pe∏ny,
– rozpoznaje kàt wi´kszy,
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– rozpoznaje ró˝ne rodzaje kàtów w narysowanych figurach geometrycznych,
– rozpoznaje proste prostopad∏e i proste równoleg∏e,
– rozró˝nia odcinki prostopad∏e i równoleg∏e.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– rysuje pó∏prostà o danym poczàtku,
– zapisuje d∏ugoÊç odcinka w ró˝nych jednostkach d∏ugoÊci,
– zamienia jednostki d∏ugoÊci,
– porównuje d∏ugoÊci odcinków,
–* kreÊli ∏amanà otwartà i ∏amanà zamkni´tà,
–* oblicza d∏ugoÊç ∏amanej,
–* rysuje ∏amanà o danej d∏ugoÊci,
– kreÊli kàt ostry, prosty, rozwarty,
– sprawnie pos∏uguje si´ kàtomierzem,
– rysuje kàt o danej mierze,
– stosuje znajomoÊç rodzajów kàtów do rozwiàzywania zadaƒ,
– wskazuje kàt wi´kszy,
– kreÊli proste i odcinki równoleg∏e i prostopad∏e,
– u˝ywa symbolicznego zapisu prostopad∏oÊci i równoleg∏oÊci prostych i odcinków.

III. Dzia∏ania pisemne
1. Dodawanie pisemne
2. Odejmowanie pisemne
3. åwiczenia w pisemnym dodawaniu i odejmowaniu liczb naturalnych
4. Mno˝enie pisemne przez liczb´ jednocyfrowà
5. Mno˝enie pisemne przez liczb´ dwucyfrowà
6. Mno˝enie pisemne liczb, których ostatnie cyfry sà zerami
7. Mno˝enie pisemne przez liczby wielocyfrowe
8. Dzielenie pisemne przez liczb´ jednocyfrowà
9. Dzielenie pisemne przez liczb´ dwucyfrowà
10. Dzielenie pisemne liczb, których ostatnie cyfry sà zerami
11. Dzielenie z resztà
12. KolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ
13. Rozwiàzywanie zadaƒ tekstowych z zastosowaniem rachunku pisemnego
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– opisuje algorytm dzia∏aƒ pisemnych,
– wyjaÊnia zasad´ sprawdzenia dzielenia z resztà,
– interpretuje wynik dzielenia z resztà b´dàcy rozwiàzaniem zadania tekstowego,
– rozpoznaje prawid∏owy zapis przedstawiajàcy rozwiàzanie zadania z treÊcià,
– wyjaÊnia algorytm sprawdzania poprawnoÊci wykonania dzielenia z resztà,
– rozumie ró˝nic´ mi´dzy sformu∏owaniem „o dwa wi´cej” a „dwa razy wi´cej” oraz
„o siedem mniej” i „siedem razy mniej”.

V. TreÊci nauczania i osiàgni´cia szczegó∏owe ucznia
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Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– wykonuje dodawanie i odejmowanie pisemne w zakresie 1 000 bez przekroczenia
progu dziesiàtkowego,
– oblicza sum´ i ró˝nic´ liczb wielocyfrowych z przekroczeniem progu dziesiàtkowego,
– stosuje dodawanie i odejmowanie pisemne w rozwiàzywaniu zadaƒ tekstowych,
– wykonuje mno˝enie pisemne przez liczb´ jednocyfrowà bez przekroczenia progu
dziesiàtkowego,
– stosuje mno˝enie pisemne przez liczb´ dwucyfrowà z przekroczeniem podanych
progów dziesiàtkowych,
– oblicza iloczyn dwóch liczb, z których w jednej ostatnie cyfry sà zerami,
– mno˝y sposobem pisemnym dwie liczby, których ostatnie cyfry sà zerami,
– oblicza pisemnie iloczyn liczb, w zapisie których, poza pierwszà i ostatnià cyfrà,
wyst´pujà zera,
– dzieli pisemnie dowolnà liczb´ przez liczb´ jednocyfrowà,
– oblicza pisemnie iloraz liczby, której ostatnie cyfry sà zerami i liczby jednocyfrowej,
– wykonuje dzielenie pisemne, gdy w ilorazie wyst´pujà zera,
– dzieli pisemnie dowolnà liczb´ przez liczb´ dwucyfrowà,
– oblicza pisemnie iloraz liczby zakoƒczonej zerami i liczby dwucyfrowej,
– stosuje algorytm dzielenia pisemnego, gdy w ilorazie wyst´pujà zera,
– dzieli pisemnie dwie liczby naturalne, których ostatnie cyfry sà zerami,
– wykonuje dzielenie z resztà,
– sprawnie stosuje kolejnoÊç dzia∏aƒ,
– wykonuje dzia∏ania pisemne w sytuacjach praktycznych,
– rozwiàzuje zadania tekstowe wymagajàce zastosowania wi´cej ni˝ dwóch dzia∏aƒ.

IV. Cechy podzielnoÊci liczb
1*. Ârednia arytmetyczna liczb
2. PodzielnoÊç liczb naturalnych
3. Cechy podzielnoÊci liczb przez 2, 5 i 10
4. Cechy podzielnoÊci liczb przez 4, 25 i 100
5. Cechy podzielnoÊci liczb przez 3 i 9
6. Liczby pierwsze i liczby z∏o˝one. Rozk∏ad liczb na czynniki pierwsze
7*. Najwi´kszy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotnoÊç
WiadomoÊci
Uczeƒ:
–* wyjaÊnia sposób obliczania Êredniej arytmetycznej,
– rozumie ró˝nic´ mi´dzy dzielnikiem a wielokrotnoÊcià liczby,
– omawia sposób wyznaczania dzielników i wielokrotnoÊci danej liczby,
– rozpoznaje bez wykonywania dzia∏ania liczby podzielne przez 4, 25 i 100,
– rozpoznaje liczby podzielne przez 3 i 9,
– rozpoznaje spoÊród wielu przyk∏adów liczby podzielne przez 2, 5 lub 10,
– wyjaÊnia poszczególne cechy podzielnoÊci liczb,
– odró˝nia liczb´ pierwszà od z∏o˝onej,
–* wyjaÊnia poj´cia NWD i NWW.
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Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
–* sprawnie oblicza Êrednià arytmetycznà liczb,
–* stosuje Êrednià arytmetycznà liczb w sytuacjach praktycznych,
– stosuje cechy podzielnoÊci liczb do rozwiàzywania zadaƒ tekstowych,
– rozk∏ada liczb´ na czynniki pierwsze,
– zapisuje dowolnà liczb´ w postaci iloczynu czynników pierwszych,
–* oblicza NWD i NWW danej pary liczb.

V. U∏amki zwyk∏e
1. Po∏ówki i çwiartki
2. Cz´Êci trzecie i szóste
3. Licznik i mianownik u∏amka
4. U∏amek jako iloraz liczb ca∏kowitych
5. RównoÊç u∏amków
6. Skracanie i rozszerzanie u∏amków
7. U∏amki w∏aÊciwe i niew∏aÊciwe
8. Zamiana u∏amków niew∏aÊciwych na liczby mieszane
9. Zamiana liczb mieszanych na u∏amki niew∏aÊciwe
10. Porównywanie u∏amków zwyk∏ych
11. U∏amki zwyk∏e na osi liczbowej
12. Dodawanie u∏amków zwyk∏ych o jednakowych mianownikach
13. Dodawanie u∏amków zwyk∏ych i liczb mieszanych
14. Odejmowanie u∏amków zwyk∏ych o tych samych mianownikach
15. Odejmowanie u∏amków zwyk∏ych i liczb mieszanych
16. Dodawanie i odejmowanie u∏amków o tych samych mianownikach i liczb mieszanych
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– rozumie poj´cie u∏amka jako cz´Êç ca∏oÊci,
– rozró˝nia licznik i mianownik u∏amka,
– rozumie zapis u∏amka jako iloraz dwóch liczb ca∏kowitych,
– identyfikuje kresk´ u∏amkowà jako znak dzielenia,
– wie, ˝e licznik to dzielna a mianownika dzielnik,
– rozró˝nia u∏amki w∏aÊciwe i niew∏aÊciwe,
– podaje przyk∏ady liczb mieszanych,
– wyjaÊnia sposób zamiany liczby mieszanej na u∏amek niew∏aÊciwy,
– omawia zasady porównywania u∏amków o wspólnym liczniku bàdê mianowniku,
– wie, na czym polega uporzàdkowanie u∏amków zwyk∏ych na osi liczbowej,
– omawia proste przyk∏ady dodawania i odejmowania u∏amków o tych samych mianownikach,
– opisuje algorytm dodawania i odejmowania u∏amków.
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Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– dzieli ca∏oÊç na równe cz´Êci i opisuje zamalowanà cz´Êç za pomocà u∏amka zwyk∏ego,
– zaznacza podanà cz´Êç figury geometrycznej,
– przedstawia dzielenie dwóch liczb ca∏kowitych za pomocà u∏amka,
– rozwiàzuje zadanie tekstowe z zastosowaniem u∏amka jako ilorazu dwóch liczb
ca∏kowitych,
– zapisuje równoÊç u∏amków na podstawie odpowiedniego podzia∏u ca∏oÊci,
– przedstawia dany u∏amek za pomocà u∏amków mu równych,
– znajduje wspólny dzielnik licznika i mianownika dowolnego u∏amka,
– skraca u∏amki,
– rozszerza u∏amek do wskazanego licznika lub mianownika,
– zapisuje liczb´ naturalnà w postaci u∏amka niew∏aÊciwego,
– zamienia u∏amek niew∏aÊciwy na liczb´ mieszanà,
– porównuje u∏amki o tych samych licznikach lub tych samych mianownikach,
– zaznacza na osi liczbowej u∏amki,
– odczytuje wspó∏rz´dne punktów na osi liczbowej,
– zaznacza liczby mieszane na osi liczbowej,
– oblicza sum´ i ró˝nic´ u∏amków o tych samych mianownikach,
– dodaje i odejmuje liczby mieszane.

VI. U∏amki dziesi´tne
1. U∏amki o mianowniku 10, 100, 1000..., u∏amki dziesi´tne
2. Przedstawianie wyra˝eƒ dwumianowanych za pomocà u∏amków dziesi´tnych
3. Przedstawianie u∏amków dziesi´tnych na osi liczbowej
4. Porównywanie u∏amków dziesi´tnych
5. Dodawanie u∏amków dziesi´tnych
6. Odejmowanie u∏amków dziesi´tnych
7. Dodawanie i odejmowanie u∏amków dziesi´tnych
8. KolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ
9. Mno˝enie u∏amków dziesi´tnych przez 10, 100, 1000...
10. Dzielenie u∏amków dziesi´tnych przez 10, 100, 1000...
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– rozumie rol´ przecinka w zapisie u∏amka dziesi´tnego,
– wymienia jednostki d∏ugoÊci, masy, pojemnoÊci, waluty oraz omawia zale˝noÊci
wyst´pujàce mi´dzy nimi,
– rozumie, na czym polega uporzàdkowanie u∏amków dziesi´tnych na osi liczbowej,
– rozpoznaje równe u∏amki dziesi´tne,
– opisuje algorytm dodawania i odejmowania u∏amków dziesi´tnych,
– wyjaÊnia zasady mno˝enia i dzielenia u∏amków dziesi´tnych przez 10, 100, 1000
itd.,
– wymienia regu∏y dotyczàce kolejnoÊci wykonywania dzia∏aƒ.
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Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– odczytuje i zapisuje u∏amki dziesi´tne,
– zapisuje wyra˝enia dwumianowane w postaci u∏amka dziesi´tnego,
– zapisuje u∏amki dziesi´tne w postaci wyra˝enia dwumianowanego,
– zaznacza u∏amki dziesi´tne na osi liczbowej,
– odczytuje wspó∏rz´dne punktów przedstawionych na osi liczbowej,
– porównuje u∏amki dziesi´tne o tej samej liczbie cyfr po przecinku,
– porzàdkuje u∏amki dziesi´tne o ró˝nej liczbie cyfr po przecinku,
– dodaje i odejmuje u∏amki dziesi´tne bez przekroczenia progu dziesiàtkowego,
– oblicza sum´ i ró˝nic´ u∏amków dziesi´tnych z przekroczeniem podanego progu
dziesiàtkowego,
– oblicza wartoÊç wyra˝enia, w którym wyst´puje dodawanie i odejmowanie, stosujàc w∏aÊciwà kolejnoÊç,
– zapisuje liczby 10, 100, 1000 razy wi´ksze od danego u∏amka dziesi´tnego,
– zapisuje liczby 10, 100, 1000 razy mniejsze od danego u∏amka dziesi´tnego.

VII. Figury geometryczne cz. II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trójkàt i prostokàt
Obwód trójkàta i prostokàta
Pole prostokàta. Jednostki pola
Zamiana jednostek pola
Skala
Okràg
Ko∏o

WiadomoÊci
Uczeƒ:
– rozpoznaje trójkàty i prostokàty wÊród ró˝nych czworokàtów,
– wie, ˝e kwadrat jest prostokàtem,
– rozpoznaje trójkàty i prostokàty w otoczeniu,
– rozpoznaje wierzcho∏ki i boki trójkàta oraz prostokàta, a tak˝e przekàtne prostokàta,
– pokazuje bok równoleg∏y i prostopad∏y do wybranego boku,
– wie, ˝e obwód prostokàta to d∏ugoÊç ∏amanej zamkni´tej,
– wymienia jednostki powierzchni pola i omawia zale˝noÊci wyst´pujàce mi´dzy nimi,
– rozumie potrzeb´ stosowania skali,
– rozró˝nia figury pomniejszone i powi´kszone w danej skali,
– podaje przyk∏ady przedmiotów majàcych kszta∏t okr´gu lub ko∏a,
– rozró˝nia promieƒ, Êrednic´ i Êrodek okr´gu lub ko∏a.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– rysuje prostokàt, majàc dane dwa boki lub bok i przekàtnà, lub obie przekàtne,
– oblicza obwód trójkàta i prostokàta,
– oblicza d∏ugoÊç boku kwadratu, znajàc jego obwód,
– wyznacza jeden z boków prostokàta, znajàc jego obwód i drugi bok,
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– oblicza pole kwadratu i prostokàta, gdy d∏ugoÊci boków wyra˝one sà w tych samych jednostkach d∏ugoÊci,
– oblicza pole prostokàta, gdy jego wymiary podane sà w ró˝nych jednostkach d∏ugoÊci,
– zamienia jednostki pola powierzchni,
– stosuje jednostki ar i hektar w rozwiàzywaniu zadaƒ,
– rysuje odcinki i prostokàty w podanej skali,
– oblicza na podstawie mapy rzeczywiste odleg∏oÊci,
– rysuje promieƒ, Êrednic´ i ci´ciw´,
– kreÊli ko∏o o danym promieniu,
– rysuje ko∏o, znajàc Êrednic´.

VIII. Bry∏y
1.
2.
3.
4.
5.

Prostopad∏oÊcian i jego wymiary
Opis prostopad∏oÊcianu
Siatka prostopad∏oÊcianu
Siatka i model prostopad∏oÊcianu w skali
Obliczanie pola powierzchni prostopad∏oÊcianu

WiadomoÊci
Uczeƒ:
– rozumie ró˝nic´ mi´dzy figurà p∏askà a przestrzennà,
– rozpoznaje przedmioty majàce kszta∏t prostopad∏oÊcianu,
– rozpoznaje na rysunku prostopad∏oÊcian i szeÊcian,
– wskazuje wierzcho∏ki, kraw´dzie i Êciany prostopad∏oÊcianu,
– wyró˝nia Êciany i kraw´dzie równoleg∏e i prostopad∏e oraz kraw´dzie skoÊne,
– rozpoznaje siatk´ prostopad∏oÊcianu i szeÊcianu,
– wskazuje na rysunku siatki prostopad∏oÊcianu i szeÊcianu Êciany prostopad∏e i równoleg∏e,
– wie, ˝e pole powierzchni prostopad∏oÊcianu jest sumà pól jego wszystkich Êcian.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– mierzy d∏ugoÊci kraw´dzi prostopad∏oÊcianu,
– projektuje siatk´ prostopad∏oÊcianu,
– podaje rzeczywiste wymiary prostopad∏oÊcianu na podstawie narysowanej siatki
w skali,
– oblicza pole powierzchni szeÊcianu i prostopad∏oÊcianu na podstawie danej siatki,
– wyznacza pole powierzchni prostopad∏oÊcianu na podstawie jego modelu,
– oblicza pole powierzchni szeÊcianu i prostopad∏oÊcianu, gdy d∏ugoÊci kraw´dzi wyra˝one sà w ró˝nych jednostkach.
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Klasa V
I. Liczby naturalne i dzia∏ania
1.
2.
3.
4.

Dziesiàtkowy system pozycyjny
Cyfry rzymskie
Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych
Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych. Równania typu x +17=36,
z – 12=29, 50 – y=18
5. Mno˝enie i dzielenie liczb naturalnych przez liczb´ ró˝nà od zera
6. Mno˝enie i dzielenie liczb naturalnych przez liczb´ ró˝nà od zera. Równania
typu x . 5=60, 48 : x=6, x : 7=9
7. Kwadrat i szeÊcian liczby naturalnej
8. Obliczanie pot´g
9. KolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ
10. Zadania tekstowe
11. Obliczenia czasowe, kalendarzowe
12. Zaokràglanie liczb
13. Dodawanie i odejmowanie pisemne
14. Mno˝enie i dzielenie sposobem pisemnym
15. KolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– rozumie, na czym polega dziesiàtkowy system pozycyjny,
– rozró˝nia cyfr´ rz´du: jednoÊci, dziesiàtek, tysi´cy,
– wymienia zasady stosowania odpowiednich skrótów przy zapisywaniu du˝ych liczb,
– rozpoznaje cyfry rzymskie,
– wie, ˝e pot´gowanie to skrócony zapis mno˝enia jednakowych czynników,
– rozró˝nia podstaw´ i wyk∏adnik pot´gi,
– odró˝nia porównywanie ró˝nicowe od porównania ilorazowego,
– omawia kolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ z uwzgl´dnieniem pot´gowania,
– wymienia jednostki czasu,
– omawia zasady zaokràglania liczb,
– rozpoznaje wÊród prezentowanych prawid∏owy zapis rozwiàzania zadania tekstowego,
– podaje przyk∏ady liczb, znajàc jej zaokràglenie do rz´du dziesiàtek lub setek itd.,
– rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 4, 25, 100,
– rozpoznaje liczby podzielne przez 3, 9,
– prezentuje algorytmy dzia∏aƒ pisemnych.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– zapisuje liczby wielocyfrowe w dziesiàtkowym systemie pozycyjnym,
– odczytuje i zapisuje du˝e liczby, u˝ywajàc odpowiednich skrótów,
– stosuje cyfry rzymskie do zapisywania wieków i liczb,
– przedstawia iloczyn jednakowych czynników w postaci pot´gi,
– oblicza pot´gi,
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rozwiàzuje proste równanie z pot´gà,
zamienia minuty na godziny i godziny na minuty,
oblicza drog´, znajàc pr´dkoÊç i czas,
rozwiàzuje zadania typu droga-pr´dkoÊç-czas,
rozwiàzuje proste zadanie tekstowe wymagajàce zastosowania obliczeƒ kalendarzowych,
zaokràgla liczb´ naturalnà do okreÊlonego rz´du,
rozwiàzuje proste równanie zawierajàce jedno dzia∏anie: dodawanie, odejmowanie, mno˝enie lub dzielenie,
rozwiàzuje proste zadanie tekstowe z zastosowaniem równania,
oblicza w pami´ci brakujàcy sk∏adnik, czynnik, dzielnà lub dzielnik,
sprawnie wykonuje dzia∏ania sposobem pisemnym,
rozwiàzuje równanie z zastosowaniem dzia∏aƒ pisemnych,
biegle stosuje porównywanie ró˝nicowe i ilorazowe w rozwiàzywaniu zadaƒ tekstowych.

II. Liczby ca∏kowite
1. Liczby ujemne
2. Przedstawianie liczb ca∏kowitych na osi liczbowej oraz ich porównywanie
3. Dodawanie liczb dodatnich i ujemnych
4. Odejmowanie liczb dodatnich i ujemnych
5 Mno˝enie liczb dodatnich i ujemnych
6. Dzielenie liczb dodatnich i ujemnych
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– rozumie zale˝noÊci mi´dzy temperaturà dodatnià a temperaturà ujemnà, d∏ugiem
a gotówkà, wysokoÊcià nad poziomem morza a wysokoÊcià poni˝ej poziomu morza,
– rozró˝nia liczb´ dodatnià i ujemnà,
– podaje przyk∏ady zastosowania liczb ujemnych w ˝yciu codziennym,
– rozumie, na czym polega uporzàdkowanie liczb ca∏kowitych na osi liczbowej,
– podaje przyk∏ady liczb przeciwnych,
– wyjaÊnia algorytm dodawania i odejmowania liczb ca∏kowitych,
– prezentuje algorytm mno˝enia i dzielenia liczb ca∏kowitych.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– zapisuje informacje, wykorzystujàc liczby ca∏kowite,
– zaznacza liczby ujemne na osi liczbowej,
– porównuje liczby ca∏kowite,
– zaznacza liczby ca∏kowite na osi liczbowej,
– odnajduje na osi liczbowej liczby przeciwne,
– dodaje dwie liczby ujemne,
– oblicza sum´ liczby dodatniej i ujemnej,
– stosuje w∏asnoÊci dodawania przy obliczaniu sumy kilku liczb ca∏kowitych,
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oblicza ró˝nic´ liczby dodatniej i ujemnej,
odejmuje dwie liczby ujemne,
oblicza ró˝nic´ kilku liczb ca∏kowitych,
oblicza iloczyn dwóch liczb ujemnych,
mno˝y liczb´ dodatnià i ujemnà,
ustala znak iloczynu w zale˝noÊci od znaków jego czynników,
oblicza pot´g´ liczby ujemnej,
wyznacza iloraz dwóch liczb ujemnych,
dzieli liczb´ dodatnià i ujemnà,
ustala znak ilorazu liczb ca∏kowitych,
oblicza wartoÊç wyra˝eƒ arytmetycznych, w których wyst´pujà liczby ca∏kowite.

III. U∏amki zwyk∏e
1. Poj´cie u∏amka
2. Skracanie i rozszerzanie u∏amków zwyk∏ych
3. U∏amki w∏aÊciwe i niew∏aÊciwe
4. Porównywanie u∏amków zwyk∏ych
5. Dodawanie u∏amków o jednakowych mianownikach
6. Dodawanie u∏amków o ró˝nych mianownikach
7. Odejmowanie u∏amków o jednakowych mianownikach
8. Odejmowanie u∏amków o ró˝nych mianownikach
9. Dodawanie i odejmowanie u∏amków zwyk∏ych
10. Mno˝enie u∏amków przez liczb´ naturalnà
11*. Obliczanie u∏amka danej liczby
12. Mno˝enie u∏amków zwyk∏ych
13. OdwrotnoÊç liczby
14. Dzielenie u∏amków zwyk∏ych przez liczby naturalne
15. Dzielenie u∏amków zwyk∏ych
16. KolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– wyjaÊnia poj´cie u∏amka jako cz´Êç ca∏oÊci, jako iloraz dwóch liczb,
– opisuje cz´Êç figury lub cz´Êç pewnej wielkoÊci za pomocà u∏amka,
– identyfikuje liczb´ mieszanà jako sum´ liczby naturalnej i u∏amka,
– rozumie, na czym polega uporzàdkowanie u∏amków zwyk∏ych na osi liczbowej,
– wymienia zasady porównywania u∏amków o wspólnym liczniku bàdê mianowniku,
– wyjaÊnia sposób zamiany liczby mieszanej na u∏amek niew∏aÊciwy i odwrotnie,
– opisuje algorytm dodawania i odejmowania u∏amków,
– rozumie mno˝enie u∏amka przez liczb´ naturalnà jako skrócony zapis dodawania
tych samych u∏amków,
– wyjaÊnia pot´g´ u∏amka jako skrócony zapis mno˝enia tych samych czynników,
–* prezentuje algorytm obliczania Êredniej arytmetycznej liczb,
– definiuje poj´cie odwrotnoÊci liczby,
– wyjaÊnia algorytm mno˝enia i dzielenia u∏amków.
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Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– dzieli ca∏oÊç na równe cz´Êci i opisuje zamalowanà cz´Êç za pomocà u∏amka zwyk∏ego,
– zaznacza podanà cz´Êç figury,
– przedstawia dzielenie dwóch liczb za pomocà u∏amka,
– rozwiàzuje zadanie tekstowe z zastosowaniem u∏amka jako ilorazu dwóch liczb,
– zapisuje równoÊç u∏amków na podstawie odpowiedniego podzia∏u ca∏oÊci,
– przedstawia dany u∏amek za pomocà u∏amków mu równych,
– znajduje wspólny dzielnik licznika i mianownika dowolnego u∏amka,
– rozszerza u∏amek do wskazanego licznika lub mianownika,
– zapisuje liczb´ naturalnà w postaci u∏amka niew∏aÊciwego,
– zamienia u∏amek niew∏aÊciwy na liczb´ mieszanà,
– oblicza sum´ i ró˝nic´ u∏amków o tych samych mianownikach,
– dodaje i odejmuje liczby mieszane,
– sprawnie skraca i rozszerza u∏amki,
– porównuje u∏amki o wspólnym liczniku bàdê mianowniku,
– zaznacza u∏amki na osi liczbowej,
– dodaje i odejmuje u∏amki o tych samych mianownikach,
– oblicza sum´ i ró˝nic´ u∏amków o ró˝nych mianownikach,
– oblicza w sytuacjach praktycznych sum´ i ró˝nic´ u∏amków i liczb mieszanych,
– mno˝y liczb´ naturalnà i u∏amek,
– oblicza iloczyn liczby mieszanej i liczby naturalnej,
– rozwiàzuje proste zadanie tekstowe wymagajàce stosowania iloczynu u∏amka i liczby naturalnej,
–* oblicza u∏amek danej liczby,
– mno˝y dwa u∏amki,
– oblicza iloczyn liczb mieszanych,
– oblicza kwadrat i szeÊcian u∏amka,
– zapisuje odwrotnoÊç liczby oraz podaje liczb´, znajàc jej odwrotnoÊç,
– dzieli u∏amek przez liczb´ naturalnà,
– oblicza iloraz liczby mieszanej i liczby naturalnej,
– stosuje Êrednià arytmetycznà liczb do rozwiàzywania zadaƒ z treÊcià,
– sprawnie dzieli u∏amki zwyk∏e,
– oblicza iloraz liczb mieszanych,
– rozwiàzuje proste równanie,
– stosuje kolejnoÊç dzia∏aƒ.

IV. Figury geometryczne cz. I
1. Figury geometryczne
2. Mierzenie odcinków. Jednostki d∏ugoÊci i ich zamiana
3*. ¸amana
4. Kàty i ich rodzaje, mierzenie kàtów
5. Proste prostopad∏e i proste równoleg∏e
6. Kàty przyleg∏e, wierzcho∏kowe, *odpowiadajàce

28

PROGRAM NAUCZANIA DLA SZKO¸Y PODSTAWOWEJ • MATEMATYKA

7. Wielokàty
8. Klasyfikacja trójkàtów. NierównoÊç trójkàta
9. WysokoÊç w trójkàcie i obwód trójkàta
10. Prostokàt i kwadrat
11. Równoleg∏obok i romb
12. Trapez i deltoid
13. Podzia∏ czworokàtów
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– rozumie podstawowe poj´cia: punkt, prosta, pó∏prosta, odcinek,
– zapisuje, u˝ywajàc odpowiednich symboli, punkty, proste, pó∏proste, odcinki,
– rozpoznaje punkty nale˝àce i nienale˝àce do danej figury,
– wymienia jednostki d∏ugoÊci,
–* rozpoznaje wierzcho∏ki i boki ∏amanej,
– rozró˝nia kàt ostry, prosty, rozwarty,
–* rozpoznaje kàt wkl´s∏y i wypuk∏y,
– zna symboliczny sposób zapisu kàta oraz jego miary,
– rozró˝nia proste i odcinki prostopad∏e oraz równoleg∏e,
– wyró˝nia odcinki prostopad∏e oraz równoleg∏e w otaczajàcej rzeczywistoÊci,
– rozpoznaje na rysunkach kàty przyleg∏e, wierzcho∏kowe, *odpowiadajàce,
– podaje przyk∏ady wyst´powania kàtów wierzcho∏kowych, przyleg∏ych, *odpowiadajàcych i w otoczeniu,
–* rozró˝nia wielokàty wkl´s∏e i wypuk∏e,
– rozumie warunek istnienia trójkàta,
– omawia podzia∏ trójkàtów ze wzgl´du na d∏ugoÊci boków,
– omawia podzia∏ trójkàtów ze wzgl´du na miary kàtów wewn´trznych,
– definiuje prostokàt i kwadrat,
– opisuje w∏asnoÊci równoleg∏oboku i rombu,
– omawia podobieƒstwa i ró˝nice mi´dzy trapezem i deltoidem,
– rozpoznaje na rysunku prostokàty, kwadraty, równoleg∏oboki, romby, trapezy, deltoidy,
– nazywa wierzcho∏ki, boki i kàty wewn´trzne dowolnego czworokàta,
– omawia w∏asnoÊci przekàtnych czworokàtów.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– rysuje proste, pó∏proste i odcinki spe∏niajàce dane warunki,
– zapisuje d∏ugoÊç odcinka w ró˝nych jednostkach d∏ugoÊci,
– kreÊli za pomocà cyrkla i linijki sum´ i ró˝nic´ odcinków,
–* rysuje ∏amanà zwyczajnà otwartà lub zamkni´tà,
–* oblicza d∏ugoÊç ∏amanej,
– mierzy kàty i rysuje kàt o danej mierze,
– kreÊli prostà oraz odcinek równoleg∏y, prostopad∏y do danej prostej, odcinka,
– stosuje zwiàzki miarowe kàtów do rozwiàzywania zadaƒ,
– zapisuje symbolicznie wierzcho∏ki i boki wielokàtów,
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– rysuje przekàtne wielokàtów,
– klasyfikuje trójkàty ze wzgl´du na d∏ugoÊci boków oraz ze wzgl´du na miary kàtów
wewn´trznych,
– rozstrzyga, czy trzy odcinki o podanych d∏ugoÊciach mogà byç bokami jednego
trójkàta,
– oblicza miary kàtów w trójkàcie, wykorzystujàc w∏asnoÊci miarowe kàtów,
– wyznacza obwód trójkàta, gdy d∏ugoÊci jego boków podane sà w tej samej jednostce,
– oblicza obwód trójkàta, gdy d∏ugoÊci boków podane sà w ró˝nych jednostkach,
– oblicza boki trójkàta, znajàc jego obwód i zwiàzki miarowe mi´dzy d∏ugoÊciami boków,
– wykreÊla wysokoÊci w trójkàcie ostrokàtnym, prostokàtnym, rozwartokàtnym,
– oblicza obwód prostokàta,
– oblicza d∏ugoÊç boku prostokàta, znajàc jego obwód i d∏ugoÊç jednego z boków,
– wyznacza obwód równoleg∏oboku,
– oblicza kàty równoleg∏oboku, znajàc miar´ jednego z nich,
– rysuje wysokoÊci równoleg∏oboku,
– oblicza obwód trapezu,
– stosuje zwiàzki mi´dzy miarami kàtów w trapezie do rozwiàzywania zadaƒ,
– zaznacza przekàtne trapezu i deltoidu,
– rysuje i omawia w∏asnoÊci przekàtnych czworokàta,
– oblicza obwód czworokàta.

V. U∏amki dziesi´tne
1. U∏amki dziesi´tne
2. Wyra˝enia dwumianowane
3. Porównywanie u∏amków dziesi´tnych
4. Dodawanie i odejmowanie u∏amków dziesi´tnych
5. Mno˝enie i dzielenie u∏amków dziesi´tnych przez 10, 100, 1000…
6. Mno˝enie u∏amków dziesi´tnych przez liczb´ naturalnà
7. Mno˝enie u∏amków dziesi´tnych
8. Dzielenie u∏amków dziesi´tnych przez liczby naturalne
9. Dzielenie u∏amków dziesi´tnych
10. Zamiana pewnych u∏amków zwyk∏ych na dziesi´tne
11. Dzia∏ania na u∏amkach zwyk∏ych i dziesi´tnych
12. Zadania tekstowe
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– rozpoznaje wÊród ró˝nych zapisów u∏amka zwyk∏ego jego postaç dziesi´tnà,
– interpretuje znaczenie cyfry w zale˝noÊci od miejsca, na którym stoi ona w zapisie liczby,
– wyjaÊnia rol´ przecinka w zapisie u∏amka dziesi´tnego,
– rozpoznaje u∏amki dziesi´tne o równej wartoÊci,
– rozpoznaje liczb´ 10, 100, 1000 razy wi´kszà lub mniejszà od danej liczby,
– opisuje algorytmy dzia∏aƒ pisemnych na u∏amkach dziesi´tnych,
– wymienia regu∏y dotyczàce kolejnoÊci wykonywania dzia∏aƒ.

PROGRAM NAUCZANIA DLA SZKO¸Y PODSTAWOWEJ • MATEMATYKA

30

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– zapisuje u∏amek zwyk∏y o mianowniku 10, 100, itd. w postaci dziesi´tnej,
– zapisuje wyra˝enia dwumianowane w postaci u∏amka dziesi´tnego,
– zapisuje u∏amki dziesi´tne w postaci wyra˝enia dwumianowanego,
– porównuje u∏amki dziesi´tne o tej samej liczbie cyfr po przecinku,
– porównuje u∏amki dziesi´tne o ró˝nej liczbie cyfr po przecinku,
– rozwiàzuje zadanie wymagajàce porzàdkowania u∏amków dziesi´tnych,
– dodaje w pami´ci i pisemnie u∏amki dziesi´tne,
– oblicza ró˝nic´ u∏amków dziesi´tnych sposobem pisemnym i w pami´ci,
– rozwiàzuje zadanie wymagajàce obliczenia sumy bàdê ró˝nicy u∏amków dziesi´tnych,
– mno˝y i dzieli u∏amek dziesi´tny przez 10, 100, 1000 itd.,
– okreÊla, przez ile pomno˝ono lub podzielono u∏amek dziesi´tny na podstawie
zmiany po∏o˝enia przecinka,
– oblicza w pami´ci proste przyk∏ady iloczynu u∏amka dziesi´tnego i liczby naturalnej,
– mno˝y pisemnie u∏amek dziesi´tny przez liczb´ naturalnà,
– oblicza sposobem pisemnym iloczyn u∏amków dziesi´tnych,
– rozwiàzuje proste zadanie tekstowe wymagajàce mno˝enia u∏amków dziesi´tnych,
– oblicza w pami´ci proste przyk∏ady ilorazu u∏amka dziesi´tnego i liczby naturalnej,
– dzieli pisemnie u∏amek dziesi´tny przez liczb´ naturalnà,
– rozwiàzuje proste równanie,
– dzieli liczb´ naturalnà przez u∏amek dziesi´tny,
– oblicza iloraz dwóch u∏amków dziesi´tnych,
– rozwiàzuje proste zadanie tekstowe wymagajàce wykonania dzielenia u∏amków
dziesi´tnych,
– zapisuje pewien u∏amek zwyk∏y za pomocà u∏amka dziesi´tnego rozszerzajàc jego
mianownik do liczby 10, 100, 1000 itd.,
– zamienia pewien u∏amek zwyk∏y na dziesi´tny, dzielàc licznik przez mianownik,
– oblicza wartoÊç prostego wyra˝enia zawierajàcego u∏amki zwyk∏e i dziesi´tne, zapisujàc wszystkie liczby za pomocà u∏amków zwyk∏ych,
– oblicza wartoÊç prostego wyra˝enia zawierajàcego u∏amki zwyk∏e i dziesi´tne, zapisujàc wszystkie liczby w postaci u∏amków dziesi´tnych,
– wybiera najprostszy sposób wykonywania obliczeƒ.

VI. Figury geometryczne cz. II
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pole prostokàta. Jednostki pola
Zamiana jednostek pola
Pole trójkàta
Pole równoleg∏oboku i rombu
Pole trapezu
Pola wielokàtów – zadania

WiadomoÊci
Uczeƒ:
– wymienia jednostki pola powierzchni,
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podaje przyk∏ady zastosowania jednostek ar i hektar,
ilustruje sposób obliczania pola trójkàta na podstawie pola prostokàta,
omawia sposób obliczania pola równoleg∏oboku, wykorzystujàc pole prostokàta,
wyjaÊnia sposób obliczania pola trapezu na podstawie pola prostokàta.

Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– zamienia jednostki pola powierzchni,
– oblicza pole prostokàta, gdy d∏ugoÊci boków podane sà w tej samej jednostce d∏ugoÊci,
– wyznacza pole prostokàta, gdy d∏ugoÊç i szerokoÊç wyra˝one sà w ró˝nych jednostkach,
– oblicza pole prostokàta, znajàc d∏ugoÊç jednego boku oraz jego obwód,
– oblicza pole trójkàta, znajàc d∏ugoÊç jego podstawy i wysokoÊci,
– oblicza d∏ugoÊç boku trójkàta, znajàc jego pole oraz d∏ugoÊç odpowiedniej wysokoÊci,
– wyznacza pole równoleg∏oboku, znajàc d∏ugoÊç podstawy i odpowiedniej wysokoÊci,
– oblicza pole rombu z zastosowaniem d∏ugoÊci przekàtnych,
– oblicza pole rombu z zastosowaniem wysokoÊci i d∏ugoÊci boku, na który ta wysokoÊç zosta∏a opuszczona,
– wyznacza pole trapezu, znajàc wysokoÊç oraz d∏ugoÊci jego podstaw,
– oblicza sum´ d∏ugoÊci podstaw trapezu, znajàc jego pole oraz wysokoÊç,
– wyznacza pole wielokàta b´dàcego sumà pól poznanych figur,
– oblicza pole wielokàta b´dàcego ró˝nicà pól poznanych figur.

VII. Bry∏y
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Budowa prostopad∏oÊcianu
Siatki prostopad∏oÊcianów
Pole powierzchni prostopad∏oÊcianu
Obj´toÊç prostopad∏oÊcianu i jednostki obj´toÊci
Jednostki pojemnoÊci
Graniastos∏upy proste
Siatka graniastos∏upa prostego
Bry∏y – zadania

WiadomoÊci
Uczeƒ:
– rozpoznaje przedmioty w kszta∏cie prostopad∏oÊcianu,
– wskazuje wierzcho∏ki, kraw´dzie i Êciany prostopad∏oÊcianu,
– pokazuje na modelu lub rysunku prostopad∏oÊcianu pary kraw´dzi i Êcian równoleg∏ych i prostopad∏ych,
– rozpoznaje siatk´ prostopad∏oÊcianu i szeÊcianu,
– wymienia jednostki obj´toÊci,
– podaje przyk∏ady produktów, których obj´toÊç podaje si´ w litrach, mililitrach,
– rozpoznaje graniastos∏up prosty wÊród innych bry∏,
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– wskazuje wierzcho∏ki, kraw´dzie i Êciany graniastos∏upa prostego,
– prezentuje na modelu lub rysunku graniastos∏upa prostego pary kraw´dzi równoleg∏ych, prostopad∏ych i skoÊnych,
– wskazuje wysokoÊç graniastos∏upa prostego,
– rozpoznaje siatk´ graniastos∏upa prostego.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– projektuje siatk´ prostopad∏oÊcianu,
– rysuje siatk´ prostopad∏oÊcianu w skali,
– oblicza pole powierzchni graniastos∏upa prostego, mierzàc odpowiednie odcinki
na modelu bry∏y,
– oblicza pole powierzchni graniastos∏upa, gdy jego wymiary podane sà w tych samych jednostkach,
– wyznacza pole powierzchni graniastos∏upa, gdy jego wymiary podane sà w ró˝nych jednostkach,
– oblicza obj´toÊç prostopad∏oÊcianu,
– wyznacza d∏ugoÊç kraw´dzi szeÊcianu o danej obj´toÊci,
– zamienia litry na mililitry, cm3, dm3,
– rozwiàzuje proste zadanie z jednostkami pojemnoÊci,
– rysuje siatk´ graniastos∏upa prostego.

VIII. Symbole literowe
1. Symbole literowe i ich zastosowanie
2. Symbole literowe w geometrii
3. WartoÊç liczbowa wyra˝enia
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– podaje przyk∏ady zastosowania symboli literowych,
– wyjaÊnia znaczenie symbolu literowego.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– oblicza wartoÊç liczbowà wyra˝enia zawierajàcego symbole literowe,
– zapisuje informacje, u˝ywajàc symboli literowych,
– zapisuje obwód wielokàta za pomocà symboli literowych,
– zapisuje w postaci wyra˝enia algebraicznego pole powierzchni figur.

IX. Kalkulator
1.
2.
3.
4.

Klawisze kalkulatora
Kalkulator a liczby naturalne
Kalkulator a liczby ca∏kowite
Kalkulator a u∏amki dziesi´tne
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WiadomoÊci
Uczeƒ:
– omawia funkcje poszczególnych klawiszy kalkulatora,
– opisuje sposób wykonywania dzia∏aƒ na liczbach naturalnych, ca∏kowitych, u∏amkach dziesi´tnych,
– prezentuje kolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ z zastosowaniem kalkulatora.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– korzysta z kalkulatora, wykonujàc obliczenia na liczbach naturalnych, ca∏kowitych
oraz u∏amkach dziesi´tnych,
– stosuje w praktyce umiej´tnoÊç korzystania z kalkulatora.

Klasa VI
I. Liczby naturalne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cyfry i liczby
Cyfry rzymskie
Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych
Mno˝enie i dzielenie liczb naturalnych
Pot´ga liczby naturalnej
KolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ
Obliczenia zegarowe i kalendarzowe
Pr´dkoÊç, droga, czas

WiadomoÊci
Uczeƒ:
– odró˝nia cyfr´ od liczby,
– rozró˝nia sk∏adniki, sum´, odjemnà, odjemnik, ró˝nic´,
– rozró˝nia czynniki, iloczyn, dzielnà, dzielnik, iloraz,
– rozró˝nia podstaw´ i wyk∏adnik pot´gi,
– wymienia jednostki czasu,
– podaje przyk∏ady pr´dkoÊci zapisanych w ró˝ny sposób.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– stosuje cechy podzielnoÊci,
– rozwiàzuje proste zadanie tekstowe wymagajàce stosowania wiadomoÊci o cyfrach,
– zapisuje i odczytuje liczb´ przedstawionà za pomocà cyfr rzymskich,
– zapisuje wiek, znajàc rok,
– zapisuje lata przypadajàce na dany wiek,
– oblicza niewiadomy sk∏adnik, odjemnà, odjemnik,
– rozwiàzuje zadanie tekstowe wymagajàce obliczania sum bàdê ró˝nic liczb w pami´ci lub pisemnie,
– oblicza niewiadomy czynnik, znajàc iloczyn oraz dzielnà lub dzielnik, majàc iloraz
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– rozwiàzuje zadanie tekstowe wymagajàce obliczania iloczynu bàdê ilorazu liczb
w pami´ci lub pisemnie,
– zapisuje pewne liczby naturalne za pomocà pot´gi,
– oblicza pot´g´ o podstawie i wyk∏adniku naturalnym,
–* oblicza Êrednià arytmetycznà liczb,
– rozwiàzuje proste zadanie tekstowe wymagajàce zastosowania pot´g,
– stosuje kolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ,
– rozwiàzuje zadanie tekstowe wymagajàce stosowania kolejnoÊci dzia∏aƒ,
– odczytuje godzin´ z ró˝nych typów zegarów,
– oblicza, która b´dzie godzina po up∏ywie okreÊlonego czasu,
– rozwiàzuje zadanie tekstowe wymagajàce wykonania obliczeƒ zegarowych i kalendarzowych,
– wyznacza pr´dkoÊç, znajàc przebytà drog´ w okreÊlonym czasie,
– oblicza przebytà drog´, znajàc pr´dkoÊç i czas.

II. Liczby ca∏kowite
1.
2.
3.
4.
5.

Liczby ca∏kowite na osi liczbowej
Porównywanie liczb ca∏kowitych
Dodawanie i odejmowanie liczb ca∏kowitych
Mno˝enie i dzielenie liczb ca∏kowitych
Zadania tekstowe

WiadomoÊci
Uczeƒ:
– rozró˝nia liczb´ dodatnià i ujemnà,
– podaje przyk∏ady zastosowania liczb ujemnych w ˝yciu codziennym,
– rozumie wartoÊç bezwzgl´dnà jako odleg∏oÊç liczby na osi liczbowej od zera,
– wie, na czym polega uporzàdkowanie liczb ca∏kowitych na osi liczbowej,
– z dwóch liczb ca∏kowitych wskazuje liczb´ wi´kszà,
– podaje przyk∏ady liczb przeciwnych,
– wyjaÊnia algorytm dodawania i odejmowania liczb ca∏kowitych,
– prezentuje algorytm mno˝enia i dzielenia liczb ca∏kowitych,
– ustala prawid∏owo kolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– zapisuje informacje, wykorzystujàc liczby ca∏kowite,
– zaznacza liczby ca∏kowite na osi liczbowej,
– porównuje liczby ca∏kowite,
– zaznacza na osi liczbowej liczby przeciwne,
– dodaje dwie liczby ujemne,
– oblicza sum´ liczby dodatniej i ujemnej,
– stosuje w∏asnoÊci dodawania przy obliczaniu sumy kilku liczb ca∏kowitych,
– oblicza ró˝nic´ liczby dodatniej i ujemnej,
– odejmuje dwie liczby ujemne,
– oblicza ró˝nic´ kilku liczb ca∏kowitych,
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oblicza iloczyn dwóch liczb ujemnych,
mno˝y liczb´ dodatnià i ujemnà,
ustala znak iloczynu w zale˝noÊci od znaków jego czynników,
oblicza pot´g´ liczby ujemnej,
wyznacza iloraz dwóch liczb ujemnych,
dzieli liczb´ dodatnià i ujemnà,
ustala znak ilorazu liczb ca∏kowitych ró˝nych od zera,
stosuje kolejnoÊç wykonywanych dzia∏aƒ,
rozwiàzuje zadania tekstowe prowadzàce do dzia∏aƒ na liczbach ca∏kowitych.

III. U∏amki zwyk∏e
1. Definicja u∏amka zwyk∏ego. U∏amek zwyk∏y na osi liczbowej
2. Skracanie, rozszerzanie i porównywanie u∏amków zwyk∏ych
3. Dodawanie i odejmowanie u∏amków zwyk∏ych
4. Mno˝enie i dzielenie u∏amków zwyk∏ych
5*. Obliczanie u∏amka danej liczby
6*. Obliczanie liczby na podstawie danego jej u∏amka
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– wie, ˝e u∏amek to cz´Êç ca∏oÊci, cz´Êç pewnej wielkoÊci oraz iloraz dwóch liczb ca∏kowitych,
– rozumie, na czym polega uporzàdkowanie u∏amków na osi liczbowej,
– objaÊnia algorytmy wykonywania dzia∏aƒ na u∏amkach,
– rozumie koniecznoÊç stosowania kolejnoÊci dzia∏aƒ.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– zaznacza u∏amki zwyk∏e na osi liczbowej,
– skraca i rozszerza u∏amki,
– porównuje u∏amki ró˝nymi sposobami,
– rozwiàzuje zadanie tekstowe wymagajàce porównywania u∏amków,
– dodaje i odejmuje u∏amki o tych samych mianownikach,
– oblicza sum´ i ró˝nic´ u∏amków o ró˝nych mianownikach,
– oblicza brakujàcy sk∏adnik, odjemnà lub odjemnik,
– rozwiàzuje zadanie tekstowe wymagajàce dodawania lub odejmowania u∏amków
zwyk∏ych,
– mno˝y u∏amki zwyk∏e,
– oblicza iloraz u∏amków zwyk∏ych,
– oblicza brakujàcy czynnik, majàc iloczyn oraz dzielnà lub dzielnik, majàc iloraz
– rozwiàzuje zadania tekstowe wymagajàce mno˝enia lub dzielenia u∏amków,
–* oblicza u∏amek liczby,
– stosuje prawid∏owo kolejnoÊç wykonywania dzia∏aƒ,
–* rozwiàzuje zadanie tekstowe wymagajàce obliczenia u∏amka danej liczby,
–* oblicza liczb´ na podstawie jej u∏amka,
–* rozwiàzuje zadanie tekstowe wymagajàce obliczenia liczby na podstawie jej
u∏amka.
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IV. U∏amki dziesi´tne

1. Wyra˝enia dwumianowane – jednostki d∏ugoÊci, masy, monetarne
2. Zaokràglanie i porównywanie u∏amków dziesi´tnych
3. Zamiana u∏amków dziesi´tnych na zwyk∏e i odwrotnie
4. Dodawanie i odejmowanie u∏amków zwyk∏ych i dziesi´tnych
5. Mno˝enie i dzielenie u∏amków dziesi´tnych przez 10, 100, 1000 itd.
6. Mno˝enie i dzielenie u∏amków dziesi´tnych
7. U∏amki dziesi´tne na osi liczbowej
8. Dzia∏ania na u∏amkach zwyk∏ych i dziesi´tnych
9*. Obliczanie u∏amka danej liczby
10*. Obliczanie liczby na podstawie danego jej u∏amka
11. Zadania typu: droga–pr´dkoÊç–czas
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– wymienia jednostki d∏ugoÊci,
– podaje jednostki masy,
– rozumie zasad´ zapisywania wyra˝eƒ dwumianowanych za pomocà u∏amków dziesi´tnych,
– wyjaÊnia algorytmy wykonywania dzia∏aƒ sposobem pisemnym na u∏amkach dziesi´tnych,
– rozumie, na czym polega uporzàdkowanie u∏amków na osi liczbowej,
– wymienia liczby znajdujàce si´ pomi´dzy dwoma danymi liczbami na osi liczbowej,
– wie, przez ile pomno˝ono lub podzielono u∏amek dziesi´tny na podstawie zmiany
po∏o˝enia przecinka,
– omawia algorytm zaokràglania u∏amków dziesi´tnych,
– wymienia regu∏y dotyczàce kolejnoÊci wykonywania dzia∏aƒ,
– podaje przyk∏ady pr´dkoÊci zapisanych w ró˝ny sposób.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– zamienia jednostki d∏ugoÊci i masy,
– rozwiàzuje zadania tekstowe wymagajàce stosowania wyra˝eƒ dwumianowanych,
– porównuje u∏amki dziesi´tne,
– zaokràgla u∏amki dziesi´tne do okreÊlonego rz´du,
– zaznacza na osi liczbowej u∏amki dziesi´tne,
– odczytuje wspó∏rz´dne punktu na osi liczbowej,
– porzàdkuje u∏amki dziesi´tne w kolejnoÊci rosnàcej lub malejàcej,
– rozwiàzuje zadanie tekstowe wymagajàce stosowania zaokràglania u∏amków lub
ich porównywania,
– zapisuje u∏amek dziesi´tny w postaci u∏amka zwyk∏ego,
– zapisuje pewne u∏amki zwyk∏e za pomocà u∏amka dziesi´tnego,
– porównuje u∏amek zwyk∏y z dziesi´tnym,
– dodaje i odejmuje w pami´ci oraz pisemnie u∏amki dziesi´tne,
– oblicza sum´ i ró˝nic´ u∏amków dziesi´tnych i zwyk∏ych,
– rozwiàzuje zadanie tekstowe wymagajàce obliczenia sumy bàdê ró˝nicy u∏amków
dziesi´tnych,
– mno˝y i dzieli u∏amek dziesi´tny przez 10, 100, 1000 itd.,
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– rozwiàzuje zadanie tekstowe wymagajàce mno˝enia lub dzielenia u∏amków dziesi´tnych przez 10, 100, 1000 itd.,
– mno˝y u∏amki dziesi´tne,
– oblicza iloczyn u∏amka zwyk∏ego i dziesi´tnego,
– rozwiàzuje zadanie tekstowe wymagajàce obliczenia u∏amka danej liczby,
– oblicza liczb´ na podstawie danego jej u∏amka,
– rozwiàzuje zadanie tekstowe wymagajàce obliczenia liczby na podstawie jej u∏amka,
– dzieli u∏amki dziesi´tne,
– oblicza iloraz u∏amka zwyk∏ego i dziesi´tnego,
– wyznacza pr´dkoÊç, znajàc przebytà drog´ w okreÊlonym czasie,
– oblicza przebytà drog´, znajàc pr´dkoÊç i czas.

V. Figury geometryczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kàty
Trójkàty
Kàty w trójkàtach
Czworokàty
Kàty w czworokàtach
Wielokàty
Ko∏o i okràg

WiadomoÊci
Uczeƒ:
– omawia klasyfikacj´ trójkàtów,
– omawia podzia∏ czworokàtów,
– rozumie zwiàzek mi´dzy miarami kàtów w trójkàtach i czworokàtach,
– wymienia w∏asnoÊci czworokàtów,
– rozumie ró˝nic´ mi´dzy ko∏em a okr´giem.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– oblicza obwód trójkàtów, czworokàtów i innych wielokàtów,
– oblicza miary kàtów w trójkàcie, korzystajàc ze zwiàzków miarowych kàtów w poszczególnych rodzajach trójkàtów,
– wyznacza miary kàtów w czworokàtach, korzystajàc z w∏asnoÊci kàtów wierzcho∏kowych, przyleg∏ych,
– stosuje wiadomoÊci o wielokàtach do rozwiàzywania zadaƒ dotyczàcych sytuacji
praktycznych,
– oblicza Êrednic´ ko∏a lub okr´gu, znajàc d∏ugoÊç jego promienia,
– oblicza promieƒ ko∏a lub okr´gu, znajàc d∏ugoÊç jego Êrednicy,
– stosuje wiadomoÊci o kole i okr´gu do rozwiàzywania zadaƒ w sytuacjach praktycznych.

VI. Wzory i równania
1. Symbole literowe
2. WartoÊç liczbowa wyra˝enia
3. Zapisywanie równaƒ
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4.
5.
6.
7.

Liczba spe∏niajàca równanie
Rozwiàzywanie równaƒ
Równania w zadaniach tekstowych
U˝ycie wzorów w sytuacjach praktycznych

WiadomoÊci
Uczeƒ:
– podaje przyk∏ad zastosowania symboli literowych,
– interpretuje znaczenie symbolu literowego,
– zapisuje informacje, u˝ywajàc symboli literowych,
– dostrzega zwiàzek mi´dzy wzorami a sytuacjami praktycznymi.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– oblicza wartoÊç liczbowà wyra˝enia zawierajàcego jedno lub dwa dzia∏ania,
– wyznacza wartoÊç wyra˝enia zawierajàcego nawiasy,
– oblicza wartoÊç liczbowà wyra˝enia zawierajàcego pot´g´,
– podaje przyk∏ady równaƒ,
– zapisuje równanie na podstawie ilustracji,
– zapisuje informacj´ przedstawionà w zadaniu za pomocà równania,
– sprawdza, czy dana liczba spe∏nia równanie,
– wskazuje liczb´ nieb´dàcà rozwiàzaniem danego równania,
– sprawdza, czy dana liczba jest rozwiàzaniem równania,
– rozwiàzuje proste równanie,
– uk∏ada równanie na podstawie danych zaczerpni´tych z rysunku,
– zapisuje odpowiednie równanie do treÊci zadania,
– sprawdza, czy liczba b´dàca rozwiàzaniem równania spe∏nia warunki zadania,
– stosuje wzory w sytuacji praktycznej.

VII. Pola figur
1. Pole powierzchni figury
2. Zamiana jednostek pola
3. Pole prostokàta
4. Pole trójkàta
5. Pole równoleg∏oboku
6. Pole trapezu
7. Pole czworokàtów o prostopad∏ych przekàtnych
12. Wielokàty – zadania
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– rozumie poj´cie kwadratu jednostkowego s∏u˝àcego do wyznaczenia pola figury,
– wymienia jednostki pola powierzchni,
– podaje wzory na obliczanie pola trójkàta, prostokàta, kwadratu, równoleg∏oboku,
rombu, trapezu, czworokàta o prostopad∏ych przekàtnych,
– wie, ˝e wartoÊç pola powierzchni nie zale˝y od sposobu podzia∏u figury na cz´Êci.
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Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– rysuje figur´ o danej liczbie kwadratów jednostkowych,
– zapisuje pole prostokàta, stosujàc oznaczenia literowe,
– oblicza pole prostokàta, gdy jego wymiary podane sà w tych samych jednostkach
d∏ugoÊci,
– wyznacza pole prostokàta, gdy jego wymiary podane sà w ró˝nych jednostkach
d∏ugoÊci,
– oblicza pole prostokàta, znajàc jego obwód i d∏ugoÊç jednego boku,
– oblicza d∏ugoÊç jednego boku prostokàta, znajàc jego pole i d∏ugoÊç drugiego boku,
– stosuje umiej´tnoÊç obliczania pola prostokàta w praktyce,
– zapisuje pole trójkàta, pos∏ugujàc si´ symbolami literowymi,
– oblicza pole trójkàta, gdy jego podstawa i odpowiadajàca mu wysokoÊç wyra˝one
sà w tych samych jednostkach d∏ugoÊci,
– wyznacza pole trójkàta, gdy podstawa i odpowiadajàca mu wysokoÊç wyra˝one sà
w ró˝nych jednostkach d∏ugoÊci,
– wyznacza d∏ugoÊç podstawy, znajàc pole trójkàta i wysokoÊç,
– stosuje umiej´tnoÊç obliczania pola trójkàta w praktyce,
– zapisuje pole równoleg∏oboku, pos∏ugujàc si´ symbolami literowymi,
– oblicza pole równoleg∏oboku, gdy jego podstawa i odpowiadajàca wysokoÊç wyra˝one sà w tych samych jednostkach d∏ugoÊci,
– oblicza pole równoleg∏oboku, gdy jego podstawa i odpowiadajàca wysokoÊç wyra˝one sà w ró˝nych jednostkach d∏ugoÊci,
– oblicza d∏ugoÊç podstawy, znajàc pole równoleg∏oboku i wysokoÊci,
– oblicza d∏ugoÊç wysokoÊci, znajàc pole równoleg∏oboku i podstaw´,
– rozwiàzuje zadanie tekstowe dotyczàce pola równoleg∏oboku w praktyce,
– zapisuje pole trapezu, pos∏ugujàc si´ symbolami literowymi,
– oblicza pole trapezu, gdy jego podstawy i wysokoÊç wyra˝one sà w tych samych
jednostkach d∏ugoÊci,
– oblicza pole trapezu, gdy jego podstawy i wysokoÊç wyra˝one sà w ró˝nych jednostkach d∏ugoÊci,
– oblicza sum´ d∏ugoÊci podstaw bàdê wysokoÊç, znajàc pole trapezu oraz wysokoÊç
lub sum´ podstaw trapezu,
– stosuje umiej´tnoÊç obliczania pola trapezu w praktyce,
– zapisuje pole czworokàta o prostopad∏ych przekàtnych, pos∏ugujàc si´ symbolami
literowymi,
– oblicza pole czworokàta o prostopad∏ych przekàtnych, gdy przekàtne wyra˝one sà
w tych samych jednostkach d∏ugoÊci,
– oblicza pole czworokàta o prostopad∏ych przekàtnych, gdy przekàtne wyra˝one sà
w ró˝nych jednostkach d∏ugoÊci,
– oblicza d∏ugoÊç jednej z przekàtnych czworokàta, znajàc jego pole i d∏ugoÊç drugiej przekàtnej,
– rozwiàzuje zadanie tekstowe zwiàzane z obliczaniem pola powierzchni wielokàtów.
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VIII. Bry∏y
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Graniastos∏upy proste
Pole powierzchni prostopad∏oÊcianu
Obj´toÊç prostopad∏oÊcianu
Litry i hektolitry – jednostki obj´toÊci
Ostros∏up
Siatka ostros∏upa
Sto˝ek
Walec
Kula

WiadomoÊci
Uczeƒ:
– rozumie poj´cie graniastos∏upa prostego,
– wskazuje modele graniastos∏upów,
– rozpoznaje siatk´ graniastos∏upa prostego,
– rozumie poj´cie wysokoÊci graniastos∏upa,
– rozpoznaje graniastos∏up prosty wÊród innych bry∏,
– wskazuje wierzcho∏ki, kraw´dzie i Êciany graniastos∏upa prostego,
– pokazuje wysokoÊç graniastos∏upa prostego,
– rozpoznaje ostros∏up wÊród innych bry∏,
– wskazuje wierzcho∏ki, kraw´dzie, Êciany i podstaw´ ostros∏upa,
– rozpoznaje siatk´ ostros∏upa,
– wskazuje podstaw´ i kraw´dzie ostros∏upa,
– rozpoznaje sto˝ek wÊród innych bry∏,
– podaje przyk∏ad przedmiotów w kszta∏cie sto˝ka,
– rozpoznaje walec wÊród innych bry∏,
– podaje przyk∏ady przedmiotów przypominajàcych kszta∏tem walec,
– rozpoznaje kul´ wÊród innych bry∏,
– podaje przyk∏ady przedmiotów w kszta∏cie kuli,
– wymienia jednostki pola powierzchni,
– wymienia jednostki obj´toÊci,
– wymienia jednostki pojemnoÊci,
– podaje przyk∏ady produktów, których obj´toÊç podaje si´ w litrach, mililitrach,
– rozumie zwiàzki mi´dzy jednostkami pola powierzchni oraz jednostkami obj´toÊci.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– zapisuje pole powierzchni prostopad∏oÊcianu i szeÊcianu, u˝ywajàc oznaczeƒ literowych,
– oblicza pole powierzchni prostopad∏oÊcianu, znajàc jego wymiary,
– oblicza pole powierzchni szeÊcianu, znajàc d∏ugoÊç jego kraw´dzi,
– rozwiàzuje zadanie z treÊcià dotyczàce pola powierzchni prostopad∏oÊcianu,
– zapisuje obj´toÊç prostopad∏oÊcianu, gdy jego wymiary podane sà w postaci symboli literowych,
– oblicza obj´toÊç prostopad∏oÊcianu, gdy d∏ugoÊci kraw´dzi podane sà w tych samych jednostkach d∏ugoÊci,
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– oblicza obj´toÊç prostopad∏oÊcianu, gdy d∏ugoÊci kraw´dzi podane sà w ró˝nych
jednostkach d∏ugoÊci,
– oblicza obj´toÊç szeÊcianu, znajàc d∏ugoÊç jego kraw´dzi,
– rozwiàzuje zadanie tekstowe dotyczàce obj´toÊci prostopad∏oÊcianu,
– zamienia litry na mililitry, cm3, dm3,
– rozwiàzuje proste zadanie z jednostkami pojemnoÊci,
– wskazuje na modelu sto˝ka podstaw´ i powierzchni´ bocznà,
– rozwiàzuje proste zadanie dotyczàce sto˝ka,
– rozwiàzuje proste zadanie tekstowe dotyczàce walca,
– rozwiàzuje proste zadanie tekstowe dotyczàce kuli.

IX. Elementy statystyki opisowej
1.
2.
3.
4.

Odczytywanie informacji
Odczytywanie informacji z tabel i diagramów
Odczytywanie informacji z planu i mapy (mapa, plan, skala)
Graficzne przedstawianie danych

WiadomoÊci
Uczeƒ:
– rozumie potrzeb´ przekazywania informacji w ró˝ny sposób,
– wymienia ró˝ne sposoby graficznego przedstawiania informacji,
– rozumie poj´cie diagramu,
– rozumie poj´cie skali na mapie.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– odczytuje informacje z tekstu, rysunku, ulotki, oferty handlowej itd.,
– odpowiada na pytanie zwiàzane z przedstawionymi informacjami,
– odczytuje i przetwarza informacje podane w tabeli, przedstawione za pomocà
diagramu ko∏owego, prostokàtnego, s∏upkowego,
– przedstawia informacje w postaci tabelki lub diagramu,
– prezentuje dane za pomocà diagramu s∏upkowego lub prostokàtnego.
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VI. Procedury osiàgania celów
Na stosunek ucznia do przedmiotu ma wp∏yw nastawienie emocjonalne, czasami doÊwiadczenia rodziców czy te˝ starszego rodzeƒstwa. Dlatego tak wa˝ne jest wzbudzenie
w uczniu zainteresowania matematykà i ukazanie jej praktycznego zastosowania zarówno na lekcjach innych przedmiotów, jak i w codziennym ˝yciu. Nale˝y zatem sprawiç, aby
lekcje by∏y nie tylko interesujàce i prowadzone metodami aktywizujàcymi, ale sprawia∏y
uczniowi radoÊç z rozwiàzywania problemów matematycznych, pozwala∏y zaspokoiç naturalnà ciekawoÊç i zach´ca∏y go do aktywnego uczestnictwa w edukacji matematycznej.
Istotnym elementem kszta∏cenia matematycznego jest stosowanie ró˝norodnych metod nauczania i form pracy z uczniami klas IV–VI. Na tym etapie psychofizycznym rozwoju i kszta∏cenia ucznia wa˝ne jest nauczanie obrazowo-czynnoÊciowe, dzi´ki któremu
uczeƒ zdobywa wiedz´ poprzez rozwiàzywanie zadaƒ odwo∏ujàcych si´ do rzeczywistoÊci. Nauczyciel, wybierajàc metody nauczania, powinien pami´taç nie tylko o chiƒskiej
maksymie: „S∏ysz´ – zapominam, widz´ – zapami´tuj´, robi´ sam – rozumiem”, ale równie˝ o sto˝ku Dale’a. Z doÊwiadczenia Dale’a wynika, ˝e zapami´tujemy 90% tego, co wykonujemy i 70% tego, co mówimy i piszemy. Uczenia si´ przez dzia∏anie daje najwi´ksze
efekty, dlatego tak istotne jest pracowanie metodami aktywizujàcymi, takimi jak: gry dydaktyczne, projekty, dyskusje. Aktywizacja ucznia w znacznym stopniu przyczynia si´
do rozwijania sprawnoÊci rachunkowej, kszta∏towania sprawnoÊci manualnej i wyobraêni geometrycznej, a tak˝e ukszta∏towania umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ poj´ciami matematycznymi. Nauczyciel, wybierajàc metody nauczania, powinien tak˝e wziàç
pod uwag´, ˝e uczniowie klas IV–VI myÊlà w sposób konkretno-obrazowy. Dlatego,
oprócz stosowania metod aktywizujàcych, wa˝ne jest wykorzystywanie na lekcji ró˝nych
Êrodków dydaktycznych. Nauczyciel, pracujàc metodami aktywizujàcymi i dobierajàc odpowiednie Êrodki dydaktyczne, nauczy uczniów zarówno logicznego, jak i abstrakcyjnego myÊlenia. Przyczyni si´ on równie˝ do lepszego zrozumienia przez uczniów treÊci,
których opanowanie jest wa˝ne dla dalszego kszta∏cenia.
Niezmiernie wa˝nym elementem kszta∏cenia jest tworzenie warunków do sukcesu
szkolnego ucznia, dostrzeganie nawet najmniejszych post´pów i budowanie postaw aktywnego i Êwiadomego uczestnictwa w procesie nauczania – uczenia si´. Ka˝da pochwa∏a, ka˝de zauwa˝enie nawet drobnego post´pu w nauce mobilizuje uczniów do dalszej
nauki. Docenianie post´pów w nauce jest szczególnie wa˝ne zw∏aszcza dla uczniów,
u których zauwa˝yliÊmy trudnoÊci w uczeniu si´ matematyki czy uczniów z dysfunkcjami. Wa˝ne jest przekazywanie uczniom zrozumia∏ym dla nich j´zykiem jasnej i czytelnej
informacji o post´pach w nauce matematyki, jak równie˝ branie pod uwag´ informacji
zwrotnej przekazywanej zarówno przez uczniów jak i ich rodziców.
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VII. Metody oceniania
osiàgni´ç ucznia

Ocenianie jest bardzo wa˝nym i trudnym zarazem elementem procesu dydaktycznego. Spe∏nia ono nast´pujàce funkcje:
– s∏u˝y do gromadzenia informacji o post´pach ucznia,
– dostarcza informacji o poziomie nabytych przez ucznia wiadomoÊci i umiej´tnoÊci,
– zach´ca uczniów do systematycznej pracy,
– motywuje nauczycieli do doskonalenia metod, technik oraz form pracy.
Nauczyciel powinien oceniaç osiàgni´cia ucznia, przede wszystkim systematycznie
oceniajàc:
– odpowiedzi ustne,
– krótkie prace pisemne – kartkówki,
– prace klasowe, sprawdziany,
– prace domowe ucznia,
– aktywnoÊç na lekcji.
Istotnym elementem oceniania jest zapoznanie uczniów i rodziców z przedmiotowym systemem oceniania przyj´tym w szkole, a tak˝e z wymaganiami programowymi.
Stosowane kryteria oceniania powinny byç zrozumia∏e dla uczniów klas IV–VI, a szczególnie dla czwartoklasistów, którzy przechodzà z nauczania zintegrowanego do nast´pnego etapu edukacyjnego i mo˝e to byç dla nich trudny okres w ˝yciu szkolnym.
Tradycyjny sposób oceniania
W ocenianiu tradycyjnym stosujemy oceny od 1 do 6 (z plusami i minusami) za:
– odpowiedzi ustne i aktywnoÊç na lekcji,
– prace pisemne – prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, zadanie domowe.
Wystawione oceny czàstkowe sà podstawà do wystawienia oceny semestralnej
i koƒcoworocznej. Nale˝y pami´taç, i˝ ocena semestralna i koƒcoworoczna nie jest
Êrednià arytmetycznà ocen czàstkowych.
Ocena opisowa
Od roku szkolnego 1999/2000 obowiàzuje w nauczaniu zintegrowanym ocenianie
opisowe. Polega ono na tym, ˝e nauczyciel pozytywnie wzmacnia proces uczenia si´
ucznia przez komunikaty odnoszàce si´ do rozwiàzywanych problemów, wskazujàce
jak uczeƒ w procesie nauczania – uczenia si´ sam mo˝e naprawiç pope∏niane b∏´dy,
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oraz uÊwiadamiajàce uczniowi jego mo˝liwoÊci i wskazujàce na istniejàce braki. Ocenianie opisowe pozwala na obserwowanie zaanga˝owania ucznia, rozwój jego umiej´tnoÊci i wk∏adanego w nauk´ wysi∏ku. Takie podejÊcie do oceniania pozwala nauczycielowi dostrzegaç nie tylko mocne i s∏abe strony ka˝dego ucznia, ale równie˝
podejmowaç w∏aÊciwe dzia∏ania edukacyjne. Ponadto stosowanie oceny opisowej
sprawia, ˝e uczniowie nabierajà przekonania, ˝e uczà si´ dla siebie, a nie dla stopnia.
Naturalnym sposobem oceniania post´pów w nauce i umiej´tnoÊci ucznia by∏oby
przejÊcie od oceniania opisowego do oceniania tradycyjnego.
Potwierdzeniem postawionej tezy jest doÊwiadczenie jednej z autorek programu,
która prowadzi∏a ocenianie opisowe osiàgni´ç uczniów klasy piàtej. W czasie prowadzonego eksperymentu pedagogicznego zauwa˝ono pozytywne zmiany u uczniów
zwiàzane z post´pem w nauce matematyki. Uczniowie nie zadawali pytaƒ typu: „Jakà
ocen´ otrzyma∏em ze sprawdzianu?”, tylko: „Jakie pope∏ni∏em b∏´dy?”. Dla uczniów
ocena wyra˝ona stopniem przesta∏a byç a˝ tak istotna. Wa˝niejsza sta∏a si´ dla nich informacja wskazujàca na stan opanowania wiedzy i umiej´tnoÊci matematycznych oraz
na sposób uczenia si´ prowadzàcy do nabycia wiedzy i umiej´tnoÊci matematycznych
na satysfakcjonujàcym poziomie. Wa˝nym elementem podejÊcia do nauki sta∏a si´ samoocena ucznia i zwi´kszajàca si´ odpowiedzialnoÊç za proces kszta∏cenia.
Z doÊwiadczenia autorek wynika, ˝e nale˝y rozwa˝yç ∏àczenie oceny opisowej z ocenà tradycyjnà w klasie czwartej. Takie podejÊcie do oceniania mo˝e byç nie tylko kontynuacjà sposobu oceniania stosowanego w nauczaniu zintegrowanym, ale mo˝e byç
pomostem do oceniania tradycyjnego i doskonale przygotowaç uczniów do zastosowania oceniania kszta∏tujàcego w klasie piàtej i szóstej.
Ocenianie kszta∏tujàce
Od roku szkolnego 2004/2005 w Polsce prowadzone sà programy pilota˝owe, jak
równie˝ kursy e-learningowe oceniania kszta∏tujàcego prowadzone przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
Ocenianie kszta∏tujàce jest pracoch∏onne dla nauczyciela. Przede wszystkim musi on
na ka˝dej lekcji dok∏adnie okreÊliç cele edukacyjne w j´zyku zrozumia∏ym dla uczniów.
Istotne jest uzyskiwanie przez uczniów informacji zwrotnej. Ka˝dy uczeƒ powinien
wiedzieç, jaki materia∏ opanowa∏ dobrze, a nad czym jeszcze ma popracowaç. Musi
równie˝ zostaç poinformowany, jaki b´dzie nast´pny krok, po co i jak ma go wykonaç.
Uczniowie muszà mieç ÊwiadomoÊç, ˝e nabytà wiedz´ mogà wykorzystaç w ˝yciu codziennym. Wa˝nym elementem oceniania kszta∏tujàcego jest informowanie uczniów,
co b´dzie oceniane. Jasne kryteria oceniania ju˝ na wst´pie ukierunkowujà ucznia,
na jakie treÊci nale˝y po∏o˝yç wi´kszy nacisk w procesie ucznia si´.
Stosowanie oceniania kszta∏tujàcego powoduje branie przez ucznia odpowiedzialnoÊci za w∏asnà nauk´ i wzmacnia jego samoocen´.
Ocenianie kszta∏tujàce w naszym przekonaniu jest warte wprowadzenia, mimo
ogromnego wysi∏ku, jaki musi w∏o˝yç nauczyciel w jego stosowanie.
Ocenianie uczniów z dysfunkcjami
Twórcy reformy polskiej oÊwiaty wprowadzonej od 1998 roku szczególnà uwag´
zwrócili na funkcjonowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szko∏ach. Uczeƒ ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to uczeƒ, u którego niepowodzenia w nauce wynikajà z zaburzeƒ rozwojowych (dysfunkcji). W zale˝noÊci od rodza-
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ju dysfunkcji nale˝y odpowiednio dostosowaç wymagania edukacyjne. JednoczeÊnie
trzeba pami´taç, ˝e dostosowanie wymagaƒ edukacyjnych wià˝e si´ ze stosowaniem
takich form i metod pracy, aby daç uczniom z dysfunkcjami szans´ na sukces na kolejnym etapie kszta∏cenia. WÊród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
wyró˝niamy uczniów z zaburzeniami dyslektycznymi, do których nale˝à:
– dysleksja, czyli problemy z czytaniem i pisaniem,
– dysgrafia, czyli pisanie nieczytelnie i nieestetycznie,
– dysortografia, czyli pope∏nianie du˝ej iloÊci b∏´dów,
– dyskalkulia, czyli k∏opoty z opanowaniem matematyki.
Dobrze jest opracowaç dla ka˝dego ucznia z dysleksjà na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej indywidualny program pracy, uwzgl´dniajàcy partie
materia∏u, które uczeƒ musi opanowaç w pierwszej kolejnoÊci. Nale˝y pracowaç takimi metodami nauczania, które anga˝ujà jak najwi´cej zmys∏ów i urozmaicaç lekcje
wieloma pomocami dydaktycznymi. Dyslektycy majà k∏opoty z orientacjà przestrzennà, mylà poj´cia d∏ugoÊci, szerokoÊci, wysokoÊci. Majà trudnoÊci w konstruowaniu figur geometrycznych, zapami´tywaniu wzorów i opanowaniu tabliczki mno˝enia. Nie
potrafià szybko czytaç i co najwa˝niejsze zrozumieç czytanego tekstu, co powoduje
brak umiej´tnoÊci rozwiàzywania zadaƒ tekstowych, niezrozumienie skomplikowanych
instrukcji i poleceƒ. Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e uczniowie mogà pope∏niaç b∏´dy
przy przepisywaniu tekstu lub rozwiàzanych zadaƒ z tablicy.
Trzeba okazywaç dyslektykom du˝o cierpliwoÊci w trakcie rozwiàzywania przez nich
zadaƒ na tablicy. Sprawdziany i kartkówki powinny byç przygotowywane w formie testów, a pod treÊcià zadania nale˝y zostawiç wolne miejsce na rozwiàzanie, aby uniknàç niepotrzebnych pomy∏ek przy przepisywaniu zadaƒ na innà stron´, np. mylenia
cyfr, symboli. Podczas wykonywania operacji z∏o˝onych, wymagajàcych wielokrotnych
przekszta∏ceƒ, trzeba pozwoliç na ustne skomentowanie wykonywanych dzia∏aƒ, korzystanie z gotowych wzorów, tablic itp.
PowinniÊmy uwzgl´dniç trudnoÊci w rozumieniu i werbalizacji stosunków przestrzennych, mogàce pojawiç si´ w nauce geometrii.
Prace dyslektyka powinny byç ocenianie g∏ównie pod kàtem merytorycznym, bez
obni˝ania oceny za pope∏nione b∏´dy czy nieestetyczne pismo. Koniecznie nale˝y oceniaç tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania by∏ b∏´dny, co wynikaç
mo˝e z pomy∏ek rachunkowych. I odwrotnie – oceniaç dobrze, jeÊli wynik zadania jest
prawid∏owy, choçby strategia dojÊcia do niego by∏a niezbyt jasna, gdy˝ dyslektycy cz´sto dochodzà do rozwiàzania w zawi∏y sposób. Ocena wyra˝ona stopniem powinna
byç uzasadniona pisemnie. Nale˝y unikaç stwierdzeƒ negatywnych i motywowaç
ucznia do pracy.
Ocena semestralna i koƒcoworoczna musi wynikaç z wielu ró˝norodnych informacji,
a nie tylko z wyników sprawdzianów pisemnych. Nale˝y doceniç ch´ci ucznia, wk∏ad
pracy, systematycznoÊç i obowiàzkowoÊç. Przede wszystkim nale˝y wziàç pod uwag´
zrobione w okreÊlonym czasie post´py.

