Przedmiotowy System Oceniania
Z MATEMATYKI
W KLASIE 3 GIMNAZJUM
WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
Przedmiotowy system oceniania z matematyki

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:
•

wypowiedź ustna,

•
•

prace pisemne: prace klasowe, zadania domowe, kartkówki,
wykonywanie ćwiczeń praktycznych,

•

aktywność,

•

szczególne osiągnięcia.

3. Dokumentowanie oceniania odbywa się poprzez: zapisy w dzienniku elektronicznym, arkuszach ocen, odnotowywanie oceny w zeszycie przedmiotowym ucznia.
4. Uczeń ma prawo do bieżącej informacji dotyczącej jego postępów oraz wskazania kierunków poprawy.
Ocenianie ma charakter cyfrowy w skali 1 - 6. Prace pisemne ocenia się punktowo.
Dla ustalenia ocen cyfrowych stosowane są progi przeliczeniowe według następującej skali:
0-31% - 1
31-40% - 241-50% - 2,2+
51-60% -3-, 3
61-70% - 3+
71-80% - 4-,4
81-85% - 4+

86 - 90% - 5-,5
91 -95% - 5+
96 -100% - 6*
* - zadania o podwyższonym stopniu trudności – celujący
• Dla uczniów z dostosowaniem wymagań zalicza się od 35%, jeśli piszą taki sam sprawdzian jak pozostali uczniowie w klasie.

.

5. Prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni
od dnia powrotu do szkoły.

6. Sprawdzian teoretyczny lub praktyczny (praca klasowa) jest zapowiedziany, co najmniej tydzień wcześniej
7. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu tygodnia od dnia oddania sprawdzonych prac.
8. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a ocena wpisywana jest do dziennika.
9. Przy poprawie nauczyciel bierze pod uwagę lepszą uzyskaną przez ucznia ocenę
10. Krótkie sprawdziany mogą obejmować materiał z 3-4 ostatnich lekcji.
11. Uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach mogą być odpytywani ustnie.
12. Krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie.
13. Nie ma możliwości poprawienia ocen tydzień przed klasyfikacją.
14. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
15. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może nie być klasyfikowany z przedmiotu.
16. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych punktów (ocen) za wykonane prace nadobowiązkowe.
17. Najwyższą możliwą do uzyskania oceną z poprawy jest ocena – „bardzo dobra”
SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW – informacje dodatkowe:
Ocenie podlegają dodatkowo:

1. Aktywność ucznia podczas lekcji (uczeń otrzymuje „+”zdobycie dwóch plusów skutkuje podwyższeniem oceny o „plus” z najbliższego sprawdzianu lub zleconej pracy
uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:
- właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,
- gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć,
- podejmowanie merytorycznej dyskusji,
- szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,
- dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,
- wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,
- pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności z przedmiotu,
- wykonanie dodatkowej pracy domowej,
- inne,
Decyzję o przyznaniu „+” podejmuje nauczyciel
- W wyjątkowych przypadkach aktywność ucznia może zostać oceniona na ocenę „niedostateczną” (rażące przejawy łamania regulaminu, niestosowania się do poleceń
nauczyciela, sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu)
Bonusy:
Uczeń otrzymuje bonus za wykazanie się wybitnym osiągnięciem z przedmiotu, w który musiał włożyć dużą ilość samodzielnej pracy,
np.:
-przeprowadzenie samodzielnie lekcji,
-przygotowanie się do konkursu przedmiotowego, pokrewnego treściowo z przedmiotem, do którego uczeń przygotował się samodzielnie i wziął w nim udział uzyskując
pozytywny wynik
-przygotowanie projektu i przedstawienie go klasie

-itp. Ostateczny przydział „bonusu” określa subiektywna ocena nauczyciela, o przyznaniu bonusu nauczyciel informuje wychowawcę klasy
2. Uczeń otrzymuje uwagę lub punkty ujemne z zachowania za brak aktywności na lekcji gdy:
• zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem
• wykazuje brak oczywistych umiejętności,
• niszczy prace kolegów
• nie przestrzega regulaminu pracowni
• nie odrabia prac domowych lub zapomina zeszytu
• nie przynosi podpisu pod notatkami dla rodziców/opiekunów
• inne

ZASADY PRACY NA LEKCJI
•
•
•
•
•
•
•
•

Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego
Za niezgłoszony przed lekcją brak zeszytu, pracy domowej lub materiałów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną lub punkty ujemne zgodnie ze szkolnym WSO
W przypadku nieobecności podczas sprawdzianu uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian na najbliższych zajęciach lub ustalić inny termin z nauczycielem
Uczeń ma obowiązek uzupełnić w ciągu tygodnia braki wynikające z pojedynczej nieobecności na lekcji
W przypadku dłuższej niż 1 raz nieobecności na lekcji uczeń ustala wraz z nauczycielem termin uzupełnienia wiadomości i termin zaliczenia zaległych sprawdzianów
Procedurę poprawiania oceny semestralnej lub rocznej określa załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Nauczania – Procedura poprawiania ocen
Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego, uzupełnienia zeszytu na najbliższą lekcję oraz opanowania wiadomości i
umiejętności.
Ocenianie kształtujące: Od 1 września 2015 roku podczas zajęć każda ocena będzie oceniana kształtująco, czyli uczeń otrzyma informację ustną co z danego zakresu
opanował, a nad czym jeszcze musi popracować,

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIEĆ UCZNIA
Wszystkie oceny, jakie otrzymuje uczeń na lekcji znajdują się w dzienniku elektronicznym. Ponadto niekiedy są odnotowywane w zeszycie szkolnym lub dzienniczku i
przekazywane do podpisu rodzicom/opiekunom

Sposoby informowania rodziców.
-

nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o czynionych przez ucznia postępach (lub ich braku) poprzez wpis oceny do dziennika elektronicznego, nieobowiązkowo z tyłu
zeszytu przedmiotowego oraz podczas konsultacji i zebrań okresowych dla rodziców - wg harmonogramu ustalanego corocznie w terminarzu dla rodziców (prawnych opiekunów)

-

w porozumieniu z rodzicem nauczyciel na bieżąco może wpisywać do zeszytu przedmiotowego uzyskiwane oceny cząstkowe z datą i adnotacją czego dotyczą; rodzice podpisują ocenę
w przypadku kłopotów ucznia z nauką nauczyciel poprzez wychowawcę klasy zaprasza rodziców (prawnych opiekunów) na konsultacje i przedstawia problem
uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) na 14 dni przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikującej informowani są przez nauczyciela o
przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotu wpisem w dzienniku elektronicznym

WYMAGANIA EDUKACYJNE W STOSUNKU DO UCZNIA, U KTÓREGO STWIERDZONO SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTY ROZWOJOWE
Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie
wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty.

W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni:
wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,
możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,
konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej,
branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych,
możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub sprawdzian),
podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego,
obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,
możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej,
uczniowie z dysleksją czy dysortografią w czasie wykonywania zadań bądź prac pisemnych w tym samym czasie otrzymują mniejszą ilość prac bądź o mniejszym
stopniu trudności,
• przy wykonywaniu prac wytwórczych nauczyciel przy wystawianiu oceny zwraca uwagę na wkład pracy włożony w ich wykonanie i na stopień trudności pracy,
wobec uczniów wymagających obniżenia wymagań edukacyjnych nauczyciel może zastosować również inny rodzaj sprawdzianu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opracowanie: Jacek Lida

OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO

•
•
•

Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. Nowa wersja, praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej, Gdańsk 2011
Matematyka 3. Zeszyt ćwiczeń z płytą CD-ROM. Nowa wersja, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska, Gdańsk 2011
Matematyka 3. Zbiór zadań, M. Braun, J. Lech, Gdańsk 2011

KSIĄŻKI POMOCNICZE WYDANE PRZEZ GWO

•
•
•
•
•
•
•

Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. Wersja dla nauczyciela, praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej, Gdańsk 2011
Matematyka 3. Zeszyt ćwiczeń z płytą CD-ROM. Wersja dla nauczyciela, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska, Gdańsk 2011
Matematyka. Kalendarz gimnazjalisty. Przygotowanie do egzaminu po gimnazjum, praca zbiorowa
Matematyka 3. Sprawdziany, M. Grochowalska
Matematyka 3. Sprawdziany. Druga wersja, praca zbiorowa
Matematyka 3. Sprawdziany. Trzecia wersja, M. Grochowalska
Matematyka 3. Lekcje powtórzeniowe - M. Grochowalska

4 GODZ. TYGODNIOWO

115 GODZ. W CIĄGU ROKU

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:
K – konieczny - ocena dopuszczająca (2); P – podstawowy - ocena dostateczna (3); R – rozszerzający - ocena dobra (4); D – dopełniający - ocena bardzo dobra (5); W –
wykraczający - ocena celująca (6)

Tematy nieobowiązkowe oznaczono szarym paskiem.

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h)
TEMAT ZAJĘĆ
1. Lekcja
organizacyjna.

2-4. System
dziesiątkowy

5-6.System rzymski
7-9. Liczby wymierne i
niewymierne

10-11. Podstawowe
działania na liczbach

CELE PODSTAWOWE
Uczeń:
• zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na
lekcjach matematyki (K)
• zna PSO (K)
• zna pojęcie notacji wykładniczej (K)
• zna sposób zaokrąglania liczb (K)
• rozumie potrzebę zaokrąglania liczb (K)
• rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej w praktyce (P)
• umie oszacować wynik działań (K-P)
• umie zaokrąglić liczby do podanego rzędu (K-P)
• umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej (P)
• umie porównać liczby przedstawione w różny sposób (K-P)
• zna znaki używane do zapisu liczb w systemie rzymskim (K)
• zna zasady zapisu liczb w systemie rzymskim(P)
• umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim (K-P)
• zna pojęcia: liczby naturalnej, liczby całkowitej, liczby wymiernej (K)
• zna pojęcia: liczby niewymiernej, liczby rzeczywistej (K)
• zna pojęcia liczby przeciwnej do danej oraz odwrotności danej liczby(K)
• rozumie różnicę pomiędzy rozwinięciem dziesiętnym liczby wymiernej a niewymiernej (P)
• umie podać liczbę przeciwną do danej (K) oraz odwrotność danej liczby (K-P)
• umie podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego (K-P)
• umie odczytać współrzędną punktu na osi liczbowej oraz zaznaczyć liczbę na osi liczbowej
(K-P)
• zna pojęcie potęgi o wykładniku: naturalnym (K), całkowitym ujemnym (P)
• zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego II stopnia z liczby nieujemnej i III stopnia z
dowolnej liczby (K)
• umie obliczyć potęgę o wykładniku: naturalnym(K), całkowitym ujemnym (P)
• umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II i III stopnia z liczb, które są odpowiednio
kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych (K)
• umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki (P-R)
• umie porównać (K) oraz porządkować (K-P) liczby przedstawione w różny sposób
• zna algorytmy działań na ułamkach (K)
• zna kolejność wykonywania działań (K)
• umie wykonać działania łączne na liczbach (K-P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach (P)

CELE PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

• umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej (R)
• umie porównać liczby przedstawione na różne sposoby (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące różnych sposobów
zapisywania liczb (R-D)
• zna inne systemy zapisywania liczb (R)
• umie zapisać liczby w systemie dwójkowym i nieduże – w
trójkowym (R-W)
• umie przedstawić w systemie dziesiątkowym liczbę, którą
zapisano w innym systemie(dwójkowym, trójkowym) (R-D)
• umie zapisać i odczytać w systemie rzymskim liczby większe od
4000 (R-D)
• umie odczytać współrzędne punktów na osi liczbowej i
zaznaczyć liczbę na osi liczbowej (R)
• umie porównać i porządkować liczby przedstawione w różny
sposób (R-D)

• umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających
większą liczbę działań (R-D)
• umie dokonać porównań, szacując wartości w zadaniach
tekstowych (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na
liczbach (R-D)

12-13. Działania na
potęgach
i pierwiastkach

14-15. Obliczenia
procentowe

16-17. Obliczenia
procentowe (cd.)

• zna wzory dotyczące potęgowania i pierwiastkowania (K)
• umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach
(K-P)
• umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach
(K-P)
• umie zapisać w postaci jednej potęgi potęgę potęgi o wykładnikach naturalnych (K-P),
całkowitych (P-R)
• stosuje w obliczeniach notację wykładniczą (P-R)
• umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka (P)
• umie usunąć niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków (P)
• umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki (P-R)
• zna pojęcie procentu (K)
• zna pojęcie promila (K)
• rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym (K)
• umie zamienić procent na ułamek i odwrotnie (K-P)
• umie obliczyć procent danej liczby (K-P)
• umie odczytać dane z diagramu procentowego (K-P)
• umie obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu (P)
• umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (P)
• umie rozwiązać zadanie związane z procentami (P)
• zna pojęcie punktu procentowego (P)
• zna pojęcie inflacji (P)
• umie obliczyć liczbę większą lub mniejszą o dany procent (P)
• umie rozwiązać zadanie związane z procentami w kontekście praktycznym (P-R)
• umie obliczyć o ile procent wzrosła lub zmniejszyła się liczba (P-R)
umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentowego wzrostu (obniżki) (P-R)

18-19. Przekształcenia • zna pojęcia: wyrażenie algebraiczne, jednomian, suma algebraiczna, wyrazy podobne (K)
• zna zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych (K)
algebraiczne

20-24. Równania i
układy równań

• umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki
(R-D)
• umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka (R)
• umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka (R-D)
• umie usunąć niewymierność z mianownika korzystając z
własności pierwiastków (R)

• umie obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu (R)
• umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba(R)
• umie rozwiązać zadanie związane z procentami (R-W)

• umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentowego wzrostu
(obniżki) (R-D)

• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia po przekształceniu
do postaci dogodnej do obliczeń (R-D)
• umie przekształcać wyrażenia algebraiczne (R-D)
• umie budować proste wyrażenia algebraiczne (K)
• umie przekształcać wyrażenia algebraiczne stosując wzory
• umie redukować wyrazy podobne w sumie algebraicznej (K-P)
skróconego mnożenia (R-D)
• umie dodawać i odejmować sumy algebraiczne (K-P)
• umie mnożyć jednomiany, sumę algebraiczną przez jednomian (K) oraz sumy algebraiczne • umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias (R-D)
• umie usunąć niewymierność z mianownika stosując wzory
(K-P)
skróconego mnożenia (R-D)
• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcania (K-P) i po
• umie stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych w
przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (P)
zadaniach tekstowych (R-W)
• umie przekształcać wyrażenia algebraiczne (P)
• umie opisywać zadania tekstowe za pomocą wyrażeń algebraicznych (P)
• umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias (P)
• zna pojęcie równania (K)
• umie rozwiązać równanie (R-D)
• zna pojęcia równań: równoważnych, tożsamościowych, sprzecznych (P)
• umie rozwiązać nierówność (R-D)
• zna metodę równań równoważnych (K)
• umie rozwiązać układ liniowy metodą podstawiania lub metodą
przeciwnych współczynników (R-D)
• zna pojęcie układu równań (K)
• umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji (R-D)
• zna pojęcie rozwiązania układu równań (K)
• umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji (R-D)
• zna pojęcia układów: oznaczonych, nieoznaczonych, sprzecznych (P)

• zna metodę podstawiania (K)
• zna metodę przeciwnych współczynników (K)
• rozumie pojęcie rozwiązania równania (K)
• rozumie pojęcie rozwiązania układu równań (K)
• umie rozwiązać równanie (K-P)
• umie rozwiązać układ równań liniowych metodą podstawiania lub metodą przeciwnych
współczynników (K-P)
• umie rozpoznać równanie sprzeczne lub tożsamościowe (P)
• umie rozpoznać układ sprzeczny lub nieoznaczony (P)
• umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji (K-P)
• umie przekształcić wzór (P)
• umie opisać za pomocą równania lub układu równań zadanie osadzone w kontekście
praktycznym (P-R)

• umie przekształcić wzór (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z zastosowaniem
równań lub układów równań (R-W)

25. Powtórzenie
wiadomości
26-27. Praca klasowa i
jej omówienie

DZIAŁ 2. FUNKCJE (18 h)

28-30. Odczytywanie
wykresów

• rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji (K)
• umie odczytać informacje z wykresu (K)
• umie interpretować informacje odczytane z wykresu (P)

• umie interpretować informacje odczytane z wykresu (R-W)

31-33. Odczytywanie
wykresów (cd.)

• umie odczytać i porównać informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie
współrzędnych (K-P)
• umie interpretować informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie
współrzędnych (P)
• zna pojęcie funkcji (K)
• zna pojęcia: dziedzina, argument, wartość funkcji, zmienna zależna i niezależna (K)
• zna pojęcie miejsca zerowego (K)
• rozumie pojęcie przyporządkowania (K)
• umie przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki (K-P)
• umie odczytać wartość funkcji dla danego argumentu lub argument dla danej wartości z
tabelki (K), wykresu (K) i grafu (K)
• umie wskazać miejsce zerowe funkcji (P)
• umie na podstawie wykresu funkcji określić jej monotoniczność (P)

• umie interpretować informacje z kilku wykresów narysowanych
w jednym układzie współrzędnych (R-D)

34-36. Pojęcie funkcji.
Zależności funkcyjne

• umie przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru,
grafu, wykresu i tabelki (R)
• umie wskazać miejsce zerowe funkcji (R-W)
• umie przedstawić wykres funkcji spełniającej warunki (R-D)
• umie podać argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości
dodatnie lub ujemne (R-D)
• umie odczytać z wykresu argumenty, dla których funkcja
przyjmuje największą lub najmniejszą wartość (P-R)

37-39. Wzory a
wykresy

• zna różne sposoby zapisu funkcji określonej danym wzorem (K-P)
• rozumie związek między wzorem funkcji a jej wykresem (K)
• zna etapy rysowania wykresów funkcji (P)
• umie sprawdzić rachunkowo i na wykresie, czy punkt należy do wykresu funkcji (K)
• umie na podstawie wzoru wyznaczyć argument dla danej wartości funkcji i odwrotnie (P)
• umie obliczyć miejsce zerowe funkcji (K-P)
• umie odczytać z wykresu miejsce zerowe (K-P)
• umie odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości
dodatnie lub ujemne (P)

40-42. Zależności
między wielkościami
proporcjonalnymi

• zna związek pomiędzy wielkościami wprost proporcjonalnymi (K)
• zna kształt linii będącej wykresem wielkości wprost proporcjonalnych (K-P)
• zna pojęcie współczynnika proporcjonalności (K-P)
• zna związek pomiędzy wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi (K)
• zna kształt linii będącej wykresem wielkości odwrotnie proporcjonalnych (K-P)
• umie rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne (P)
• umie obliczyć współczynnik proporcjonalności (P)
• umie opisać wzorem dane wielkości wprost proporcjonalne (P)
• umie narysować wykres funkcji typu y=ax jeśli dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych (P)
• umie rozpoznać wielkości odwrotnie proporcjonalne (P)
• umie opisać wzorem dane wielkości odwrotnie proporcjonalne (P)

• zna nazwy wykresów niektórych funkcji ( liniowa, parabola) (R)
• umie wyznaczyć współrzędne punktów przecięcia się wykresu z
osiami układu współrzędnych (R-D)
• umie dopasować wzory do wykresów funkcji (R-D)
• umie zastąpić wzorem opis słowny funkcji (R-D)
• umie odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja
przyjmuje określone wartości (R-D)
• umie na podstawie wzoru narysować wykres funkcji (R-W)
• potrafi rozwiązać zadania tekstowe związane z wykresem
funkcji i jej wzorem
• umie rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne (R)
• umie narysować wykres funkcji typu y=ax (R-D)
• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami
wprost proporcjonalnymi oraz ich wykresami (R-W)
• umie rozpoznać wielkości odwrotnie proporcjonalne (R)
• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami
odwrotnie proporcjonalnymi oraz ich wykresami (R-W)

43. Powtórzenie
wiadomości
44-45. Praca klasowa i
jej omówienie

DZIAŁ 3. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE (17 h)

46-48. Trójkąty

• zna pojęcie trójkąta (K)
• zna warunek istnienia trójkąta (P)
• zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta (K)
• zna wzór na pole dowolnego trójkąta (K)
• zna twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie do niego odwrotne (K)
• zna wzory na obliczanie wysokości i pola trójkąta równobocznego (K)
• zna zależność między bokami i kątami trójkąta prostokątnego o kątach 900, 450, 450 oraz
900, 300, 600 (P)
• rozumie zasadę klasyfikacji trójkątów (P)
• rozumie potrzebę stosowania twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia do niego odwrotnego (K)
• umie sprawdzić, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt (P)

• umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny
(R)
• umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 oraz
900, 300, 600 (R-D)
• umie obliczyć pole trójkąta ograniczonego wykresami funkcji
liniowych oraz osią OX lub OY (R-D)
• umie obliczyć pole i obwód trójkąta (R-D)
• umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku
(R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z trójkątami (R-W)

49-51. Czworokąty

52-53. Koła i okręgi

54. Wzajemne
położenie dwóch
okręgów

55-56. Wielokąty i
okręgi

• umie obliczyć miarę trzeciego kąta trójkąta, mając dane dwa pozostałe (K)
• umie zapisać wzór Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego (K)
• umie obliczyć długość przeciwprostokątnej (K) i przyprostokątnej na podstawie twierdzenia
Pitagorasa (P)
• umie obliczyć wysokość i pole trójkąta równobocznego o danym boku (K)
• umie obliczyć pole trójkąta o danej podstawie i wysokości (K)
• umie obliczyć długość odcinka w układzie współrzędnych (P)
• umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny (K-P)
• umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 (P)
• umie obliczyć pole i obwód trójkąta (P)
• umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku (K-P)
• zna definicję prostokąta, kwadratu, trapezu, równoległoboku i rombu (K)
• zna wzory na obliczanie pól powierzchni czworokątów (K)
• zna własności czworokątów (K)
• rozumie zasadę klasyfikacji czworokątów (P)
• umie obliczyć pole i obwód czworokąta (K-P)
• umie obliczyć pole wielokąta (P)
• umie wyznaczyć kąty czworokąta na podstawie danych z rysunku (K-P)
• zna pojęcie okręgu i koła (K)
• zna elementy okręgu i koła (K)
• zna wzór na obliczanie długości okręgu (K)
• zna wzór na obliczanie pola koła (K)
• zna pojęcie łuku i wycinka koła (K)
• zna wzór na obliczanie długości łuku (P)
• zna wzór na obliczanie pola wycinka koła (P)
• zna twierdzenie o kącie wpisanym opartym na półokręgu (P)
• zna pojęcie stycznej do okręgu (K)
• rozumie sposób wyznaczenia liczby π (P)
• umie obliczyć długość okręgu znając jego promień lub średnicę (K-P)
• umie obliczyć pole koła, znając jego promień lub średnicę (K-P)
• umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie (P)
• umie obliczyć długość łuku jako określonej części okręgu (K)
• umie obliczyć pole wycinka koła jako określonej części koła (K)
• umie obliczyć długość łuku i pole wycinka koła, znając miarę kąta środkowego (P)
• umie obliczyć obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami (P)
• umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła (P)
• zna pojęcie okręgów rozłącznych, przecinających się i stycznych (K)
• umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i odległość między
ich środkami (P)
• umie obliczyć odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i położenie (P)
• umie rozwiązać zadanie z okręgami w układzie współrzędnych (P)

• zna pojęcie okręgu opisanego na wielokącie i wpisanego w wielokąt (K)
• zna pojęcie symetralnej odcinka (K)
• zna pojęcie dwusiecznej kąta (K)

• umie obliczyć pole czworokąta (R)
• umie obliczyć pole wielokąta (R)
• umie wyznaczyć kąty czworokąta na podstawie danych
z rysunku (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wielokątami (R-W)
• umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie (R)
• umie obliczyć pole odcinka koła (R-D)
• umie obliczyć obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami
(R-D)
• umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła
(R-D)
• umie stosować własność stycznej w obliczaniu miar kątów (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami i kołami
(R-W)

• umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich
promienie i odległość między ich środkami (R)
• umie obliczyć odległość między środkami okręgów, znając ich
promienie i położenie (R-D)
• umie rozwiązać zadanie z okręgami w układzie współrzędnych
(R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wzajemnym
położeniem dwóch okręgów (R-W)
• umie obliczyć długości promieni, pola i obwody kół wpisanych
i opisanych na kwadracie, trójkącie równobocznym

• zna pojęcie wielokąta foremnego (K)
• zna wzór na promień okręgu opisanego i wpisanego w kwadrat, trójkąt równoboczny
i sześciokąt (P)

i sześciokącie (P-R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami
opisanymi i wpisanymi w wielokąty foremne (R-W)

• umie konstruować sześciokąt i ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o danym promieniu
(K-P)

57-59. Symetrie

• umie konstruować symetralną odcinka (K)
• umie konstruować dwusieczną kąta (K)
• umie obliczyć miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego (P)
• umie obliczyć długości promieni, pola i obwody kół wpisanych i opisanych na kwadracie,
trójkącie równobocznym i sześciokącie (P-R)
• zna pojęcie punktów i figur symetrycznych względem prostej i względem punktu (K)
• zna pojęcie osi symetrii figury oraz środka symetrii figury (K)
• rozumie pojęcie osi symetrii figury i potrafi ją wskazać w prostych przypadkach (K)
• rozumie pojęcie środka symetrii figury i potrafi go wskazać w prostych przypadkach (K)
• umie znajdować punkty symetryczne do danych względem prostej i względem punktu (K)
• umie rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś nie mają punktów wspólnych (K),
lub mają punkty wspólne (P)

• umie wskazywać osie i środki symetrii figur złożonych (R-D)
• umie budować figury posiadające środek symetrii i nie
posiadające osi symetrii (R)
• umie budować figury o określonej ilości osi symetrii (R)
• umie podać współrzędne punktów symetrycznych względem
prostych postaci y=a, x=a (D)

• umie rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii nie należy do figury (K)
lub należy do figury (P)
• umie określić własności punktów symetrycznych (P)
• umie znajdować punkty i figury symetryczne względem osi oraz początku układu
współrzędnych (K-P)
• umie budować figury posiadające oś symetrii i nie posiadające środka symetrii (P)
• umie budować figury o określonej ilości osi symetrii (P)

60. Powtórzenie
wiadomości
61-62. Praca klasowa i
jej omówienie

DZIAŁ 4. FIGURY PODOBNE (11 h)

63-65. Podobieństwo
figur

• zna pojęcie figur podobnych i skali podobieństwa (K)
• zna warunki podobieństwa wielokątów (K)
• rozumie pojęcie figur podobnych i potrafi je rozpoznać (K)
• rozumie pojęcie skali podobieństwa (K)

• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami
podobnymi (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami
podobnym (D-W)

66-67. Pola figur
podobnych

68-69. Prostokąty
podobne. Trójkąty
prostokątne podobne

70-71. Trójkąty
prostokątne podobne
(cd.)

• umie określić skalę podobieństwa (K-P)
• umie podać wymiary figury podobnej w danej skali (K-P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami podobnymi (P)
• zna wzór na stosunek pól figur podobnych (K)
• umie określić stosunek pól figur podobnych (P)
• umie obliczyć pole figury podobnej znając skalę podobieństwa (P)
• umie obliczyć skalę podobieństwa znając pola figur podobnych (P)

• zna cechę podobieństwa prostokątów (K)
• zna cechę podobieństwa trójkątów prostokątnych wynikającą ze stosunku długości
przyprostokątnych (K)
• umie rozpoznać prostokąty podobne (K-P)
• umie rozpoznać trójkąty prostokątne podobne (K-P)
• umie obliczyć długości boków trójkąta podobnego, znając skalę podobieństwa (K-P)
• zna cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych (K)
• umie sprawdzić podobieństwo trójkątów prostokątnych o danych bokach (P)
• umie sprawdzić podobieństwo trójkątów prostokątnych o danym kącie ostrym (P)

• umie obliczyć pole figury podobnej (R)
• umie określić stosunek pól figur podobnych (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polami figur
podobnych (D-W)
• umie stosować jednokładność do powiększania lub
pomniejszania figury w podanej skali (D-W)
• umie rozpoznać trójkąty prostokątne podobne (R-D)
• umie uzasadnić podobieństwo trójkątów prostokątnych (D-W)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prostokątami
podobnymi i trójkątami prostokątnymi podobnymi (D-W)
• zna konstrukcję złotego prostokąta (W)
• umie określić długości boków trójkąta prostokątnego
podobnego, znając skalę podobieństwa (R-D)
• umie uzasadniać podobieństwo trójkątów prostokątnych (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe wykorzystujące cechy
trójkątów podobnych (R-W)

72-73. Praca klasowa
i jej omówienie

DZIAŁ 5. BRYŁY (17 h)

74-76.Graniastosłupy • zna pojęcie graniastosłupa, prostopadłościanu i sześcianu oraz ich budowę (K)
• zna pojęcie graniastosłupa prostego i prawidłowego (K)
• zna wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa (K)
• zna pojęcie przekroju graniastosłupa (P)
• zna jednostki pola i objętości (K)
• rozumie sposób tworzenia nazw graniastosłupów (K)
• rozumie zasady zamiany jednostek pola i objętości (P)
• umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa (K)
• umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa (K-P)
• umie obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa, podstawiając do wzoru (K-P)
• umie zamieniać jednostki pola i objętości (P)
• umie rozpoznać siatkę graniastosłupa (K-P)
• umie rysować graniastosłup w rzucie równoległym (K-P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z graniastosłupem (P)

• umie zamieniać jednostki pola i objętości (R)
• umie rozpoznać siatkę graniastosłupa (R-W)
• umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie korzystając
z twierdzenia Pitagorasa (R-D)
• umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie korzystając
z własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz
900, 300, 600 (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z graniastosłupem
(R-W)

77-79. Ostrosłupy

• umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa (P)
• zna pojęcie ostrosłupa i czworościanu (K)
• zna pojęcie ostrosłupa prawidłowego i czworościanu foremnego (K)
• zna budowę ostrosłupa (K)
• umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupa (K)
• zna wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości ostrosłupa (K)
• zna pojęcie wysokości ostrosłupa (K)
• rozumie sposób tworzenia nazw ostrosłupów (K)
• umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa (K-P)
• umie obliczyć pole powierzchni i objętość ostrosłupa, podstawiając do wzoru (K-P)
• umie rysować ostrosłup w rzucie równoległym (K-P)
• umie rozpoznać siatkę ostrosłupa (K-P)
• umie obliczyć długość odcinka w ostrosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa (P)

• zna pojęcie przekroju ostrosłupa (R)
• umie zamieniać jednostki pola i objętości (R)
• umie rozpoznać siatkę ostrosłupa (R-W)
• umie obliczyć długość odcinka w ostrosłupie korzystając
z twierdzenia Pitagorasa (R-D)
• umie obliczyć długość odcinka w ostrosłupie korzystając
z własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz
900, 300, 600 (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z ostrosłupem
(R-W)

80-81. Przykłady brył • zna pojęcie bryły obrotowej i osi obrotu (K)
• zna pojęcia: walec, stożek, kula, sfera (K)
obrotowych

• umie określić wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej
figury (R-D)
• umie obliczyć pole przekroju osiowego bryły obrotowej (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami
obrotowymi (D-W)

82-83. Walec

• umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o walcu
• (R-D)
• umie stosować własności trójkątów prostokątnych o kątach 900,
450, 450 oraz 900, 300, 600 w zadaniach o walcu (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem
powierzchni całkowitej lub objętością walca (D-W)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi
z walców (R-W)
• umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o stożku
(R-D)

84-85. Stożek

86-87. Kula

• zna budowę brył obrotowych (K)
• zna pojęcie przekroju bryły obrotowej (K)
• zna pojęcie kąta rozwarcia stożka (P)
• umie rysować bryły obrotowe w rzucie równoległym (K)
• umie określić rodzaj bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury (K-P)
• umie określić wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury (K-P)
• umie obliczyć pole przekroju osiowego bryły obrotowej (P)
• zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej walca (K)
• rozumie pojęcie walca (K)
• umie kreślić siatkę walca (K-P)
• umie obliczyć pole powierzchni całkowitej lub bocznej walca, podstawiając do wzoru (K-P)
• umie obliczyć objętość walca, podstawiając do wzoru (K-P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością
walca (P)
• zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej stożka (K)
• rozumie pojęcie stożka (K)
• umie kreślić siatkę stożka (K-P)
• umie obliczyć pole powierzchni całkowitej lub bocznej stożka, podstawiając do wzoru (K-P)
• umie obliczyć objętość stożka, podstawiając do wzoru (K-P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością
stożka (P)

• rozumie pojęcie kuli i sfery, wskazuje modele (K)
• zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej kuli i sfery (K)
• umie obliczyć pole powierzchni całkowitej sfery i objętość kuli, znając promień (K)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością kuli (P)

• umie stosować własności trójkątów prostokątnych o kątach 900,
450, 450 oraz 900, 300, 600 w zadaniach o stożku (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem
powierzchni całkowitej lub objętością stożka (D-W)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi
z walców i stożków (R-W)
• umie rozwiązać zadanie związane ze stożkiem ściętym (W)
• umie obliczyć pole przekroju kuli o danym promieniu,
wykonanego w danej odległości od środka (D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem
powierzchni lub objętością kuli (R-W)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z zamianą kształtu
brył przy stałej objętości (D-W)

• umie obliczyć pole powierzchni i objętość nietypowej bryły,
powstałej w wyniku obrotu danej figury wokół osi (D-W)

88. Powtórzenie
wiadomości
89-90. Praca
klasowa i jej
omówienie

DZIAŁ 6. MATEMATYKA W ZASTOSOWANIACH (15 h)

91-92. Zamiana
jednostek

93-94. Czytanie
informacji

95-96. Czytanie
diagramów

97-98. Czytanie map

• zna pojęcie jednostki (K)
• rozumie zasadę zamiany jednostek (P)
• umie posługiwać się jednostkami miary (K)
• umie zamieniać jednostki stosowane w praktyce (K-P)
• umie zamieniać jednostki nietypowe (P-D)
• umie wykonać obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując zamianę jednostek (P-D)
• umie odczytać informacje przedstawione w formie tekstu, tabeli, schematu (K-P)
• umie selekcjonować informacje (K-P)
• umie porównać informacje (K-P)
• umie analizować informacje (P)
• umie przetwarzać informacje (P)
• umie interpretować informacje (K-P)
• umie wykorzystać informacje w praktyce (K-P)
• zna pojęcie diagramu (K)
• rozumie pojęcie diagramu (K)
• umie odczytać informacje przedstawione na diagramie (K)
• umie selekcjonować informacje (K-P)
• umie porównać informacje (K-P)
• umie analizować informacje (P)
• umie przetwarzać informacje (P)
• umie interpretować informacje (K-P)
• umie wykorzystać informacje w praktyce (K-P)
• zna pojęcie mapy (K)
• zna pojęcie skali mapy (K)
• rozumie pojęcie skali mapy (K)
• umie ustalić skalę mapy (K-P)

• umie zamieniać jednostki stosowane w praktyce (R)
• umie zamieniać jednostki nietypowe (R-D)
• umie wykonać obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując
zamianę jednostek (R-D)

• umie porównać informacje (R)
• umie analizować informacje (R-W)
• umie przetwarzać informacje (R-W)
• umie interpretować informacje (R-W)
• umie wykorzystać informacje w praktyce (R-W)

• umie porównać informacje (R)
• umie analizować informacje (R-W)
• umie przetwarzać informacje (R-W)
• umie interpretować informacje (R-W)
• umie wykorzystać informacje w praktyce (R-W)

• umie ustalić odległość wzdłuż stoku (R)
• umie określić azymut (R)
• na podstawie poziomic umie określić nachylenie (R)

• umie ustalić odległości na mapie o danej skali (K-P)
• umie określić na podstawie poziomic wysokość szczytu (K-P)
• umie na podstawie poziomic określić kształt góry (P)
• umie ustalić odległość wzdłuż stoku (P)

99-100.VAT i inne
podatki

• zna pojęcie oprocentowania (K)
• zna pojęcia: cena netto, cena brutto (K)
• rozumie pojęcie podatku (K)
• rozumie pojęcie podatku VAT (K-P)
• umie obliczyć wartość podatku VAT oraz cenę brutto dla danej stawki VAT (K-P)
• umie obliczyć podatek od wynagrodzenia (K-P)
• umie obliczyć cenę netto znając cenę brutto oraz VAT (P)
101. Lokaty bankowe • zna pojęcie oprocentowania (K)
• rozumie pojęcie oprocentowania (K)
• umie obliczyć stan konta po roku czasu znając oprocentowanie (K)
• umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami (K-P)
• umie obliczyć stan konta po kilku latach (P)
• umie obliczyć oprocentowanie, znając otrzymaną po roku kwotę i odsetki (P)
• umie porównać lokaty bankowe (P)
• zna zależność między prędkością, drogą i czasem (K)
102-103. Prędkość,
• umie obliczyć prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości (K-P)
droga, czas
• umie zamienić jednostki prędkości (P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem (P)

104-105. Obliczenia
w fizyce i chemii

• umie obliczyć lokalny czas w różnych miejscach na kuli
ziemskiej (R-D)
• umie podać długość geograficzną dla miejsc na Ziemi mających
określony czas (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z mapą (D-W)
• umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych,
operuje procentami (R-D)
• umie obliczyć VAT przed obniżką znając cenę brutto po obniżce
o dany procent (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem
różnych podatków (R-W)
• umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych,
operuje procentami (R-D)
• umie obliczyć stan konta po kilku latach (R)
• umie porównać lokaty bankowe (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z oprocentowaniem
(R-W)

-zamiany jednostek temperatury (K-P)

• umie obliczyć prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe
wielkości z zamianą jednostek (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą
i czasem na bazie wykresu (D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą
i czasem (R-W)
• umie przekształcić wzór (R-D)
• umie sporządzić wykres wielkości podanych w tabeli oraz
odczytać z niego potrzebne informacje (R-D)
• umie rozwiązać zadanie dotyczące:
-zmian długości, objętości, ciśnienia pod wpływem temperatury
(R-D)

-gęstości (K-P)

-zamiany jednostek temperatury (R-D)

-cząsteczek, pierwiastków i atomów (K-P)

-gęstości (R-D)

-roztworów (K-P)

-cząsteczek, pierwiastków i atomów (R-D)

• umie przekształcić wzór (K-P)
• umie obliczyć o jaki procent zmienia się dana wielkość fizyczna (P)
• umie rozwiązać zadanie dotyczące:
-zmian długości, objętości, ciśnienia pod wpływem temperatury (K-P)

-roztworów (R-D)

DZIAŁ 7. ROZRYWKI MATEMATYCZNE (4 h)

106. Zagadki z monetami

107. Łamigłówki logiczne

108-109. Pytania Fermiego
.

110-115. Godziny do dyspozycji nauczyciela

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:
Na ocenę składają się wyniki pochodzące z czterech składowych najważniejszych:
- Prace klasowe.(testy próbne, diagnozy, prace zaliczeniowe z działu itp.) (oceniane w skali stopniowej 1-6 z dokładnym opisem opanowanych umiejętności) zapowiedziane co najmniej tydzień
wcześniej
- Sprawdziany (z 3-4 ostatnich lekcji lub rozliczające zadane prace domowe).
- Punkty dodatkowe w postaci „+” za rozwiązanie dodatkowego, nieobowiązkowego zadania lub za aktywność na lekcji. Po zdobycie dwóch „+” uczeń może poprosić o podniesienie oceny
z najbliższego sprawdzianu lub pracy klasowej o ½ oceny (np.: z 2 na 2+).
-odpowiedź w formie ustnej „przy tablicy”
Dopuszcza się oceny z połówkami (2-, 2+; 3+; 4+; 5+ itd.) kiedy zakres wiedzy lub umiejętności ucznia wykracza w połowie poza jeden stopień ale jest za niski na wyższy.
Sprawdziany i prace klasowe są oceniane na podstawie liczby uzyskanych punktów według następujących zasad przeliczania:
0-31% - 1
31-40% - 2-

41-50% - 2,2+
51-60% -3-, 3
61-70% - 3+
71-80% - 4-,4
81-85% - 4+
86 - 90% - 5-,5
91 -95% - 5+
96 -100% - 6
Ocenie może podlegać również:
- Praca na lekcji w grupach/parach
- Praca samodzielna na lekcji
- Prace domowe
- Prace dodatkowe
- Uczestnictwo w konkursach
ZASADY PRACY NA LEKCJI I POPRAWIANIA OCEN
•
Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego
•
Za nie zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną lub punkty ujemne zgodnie ze szkolnym WSO
•
W przypadku nieobecności podczas sprawdzianu uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian na najbliższych zajęciach lub ustalić inny termin z nauczycielem
•
Uczeń ma obowiązek uzupełnić w ciągu tygodnia braki wynikające z pojedynczej nieobecności na lekcji
•
W przypadku dłuższej niż 1 raz nieobecności na lekcji uczeń ustala wraz z nauczycielem termin uzupełnienia wiadomości i termin zaliczenia zaległych sprawdzianów
•
Procedurę poprawiania oceny semestralnej lub rocznej określa Wewnątrzszkolny System Oceniania
•
Przy poprawie nauczyciel bierze pod uwagę lepszą uzyskaną przez ucznia ocenę
•
Najwyższą możliwą do uzyskania oceną z poprawy jest ocena – „bardzo dobra”
Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub stworzy
własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem)
Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego, uzupełnienia zeszytu na najbliższą lekcję oraz opanowania wiadomości i umiejętności.

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIEĆ UCZNIA
Wszystkie oceny, jakie otrzymuje uczeń na lekcji znajdują się w dzienniku lekcyjnym oraz dzienniku elektronicznym (jeżeli takim dysponuje szkoła). Ponadto są odnotowywane w zeszycie
szkolnym lub dzienniczku i przekazywane do podpisu rodzicom/opiekunom
Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej.
sprawdziany są obowiązkowe
uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych pisze go w terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie później, niż 2 tygodnie po powrocie do szkoły
udowodniona ucieczka ze sprawdzianu powoduje wystawienie oceny niedostatecznej, którą uczeń może poprawić w trybie przewidzianym poniżej
niedostateczna ocena uzyskana ze sprawdzianu może być przez ucznia poprawiona w terminie i na zasadach ustalonych wcześniej z nauczycielem, jednak nie później, jak 2 tygodnie po oddanym
sprawdzianie

poprawa sprawdzianów jest dobrowolna
uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia każdej oceny bieżącej
poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej, oddzielona od niej znakiem /, przy czym do oceny końcowej uznaje się średnią obydwu ocen.
poprawa odbywa się poza lekcją – na dużej przerwie lub podczas zajęć wyrównawczych, konsultacji
uczeń ma prawo poprawy ocen z odpowiedzi, prac pisemnych i innych na jego prośbę w porozumieniu z nauczycielem w terminie jednego tygodnia od jej uzyskania
w przypadku kłopotów ucznia z nauką nauczyciel wraz z uczniem opracowuje plan działań umożliwiający uczniowi uzupełnienie braków poprzez:
ustalenie indywidualnych konsultacji
zorganizowanie pomocy koleżeńskiej
ustalenie terminu zaliczenia poszczególnych działów materiału i prac.
Sposoby informowania rodziców.
nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o czynionych przez ucznia postępach (lub ich braku) poprzez wpis oceny z tyłu zeszytu przedmiotowego oraz podczas konsultacji i zebrań
okresowych dla rodziców - wg harmonogramu ustalanego corocznie w terminarzu dla rodziców (prawnych opiekunów)
nauczyciel na bieżąco wpisuje do zeszytu przedmiotowego uzyskiwane oceny cząstkowe z datą i adnotacją czego dotyczą; rodzice podpisują ocenę
w przypadku kłopotów ucznia z nauką nauczyciel poprzez wychowawcę klasy zaprasza rodziców (prawnych opiekunów) na konsultacje i przedstawia problem
uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) na 14 dni przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikującej informowani są przez nauczyciela o przewidywanych dla
niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych

Uzupełnienie informacji:
Ocenianie kształtujące:
Od 1 września 2015 roku podczas zajęć każda ocena będzie oceniana kształtująco, czyli uczeń otrzyma informację ustną co z danego zakresu opanował, a nad czym jeszcze musi popracować,
ponadto każda praca klasowa w roku szkolnym będzie oceniona w postaci informacji pisemnej z której będzie wynikało w jakim stopniu uczeń opanował poszczególne umiejętności określone
w wymaganiach przedmiotowych.
Wszystkie pozostałe kwestie dotyczące oceniania, wystawiania ocen, egzaminów poprawkowych zawarte są w statucie szkoły i WSO szkoły

