
Rozszerzenie programu nauczania matematyki w klasach dwujęzycznych  

w Szkole Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie 

Rok szkolny 2020/2021 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w klasie 7aj i 8dj zajęcia edukacyjne z matematyki, wynikające  

z ramowego planu nauczania i zgodne z podstawą programową, realizowane są w oparciu  

o program nauczania  Matematyka z plusem, opracowany przez Martę Jucewicz, Marcina 

Karpińskiego i Jacka Lecha. Głównymi pomocami dydaktycznymi uczniów będą podręcznik i 

ćwiczenia do klasy 7 i 8 wydane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. 

Ze względu na ograniczenie ilości godzin rozszerzenia z przyczyn budżetowych, elementy 

rozszerzenia programu matematycznego będą realizowane w czasie jednej dodatkowej godziny  

z puli godzin dyrektorskich (7aj) i jednej godziny społecznej (8ej). 

 

Realizacja rozszerzenia matematyki odbywać się będzie w oparciu o elementy programu w postaci 

Rozszerzonego Programu matematyki w gimnazjum. Poradnik nauczyciela matematyki.  

Autorem wymienionego rozszerzonego programu jest dr Wojciech Guzicki, z którym nasza szkoła 

współpracowała w roku szkolnym 2017/2018 w ramach zajęć z uczniami klasy dwujęzycznej 7f, 

warsztatach dla nauczycieli oraz indywidualnych konsultacjach  

z nauczycielem prowadzącym lekcje w klasie dwujęzycznej p. Kamilą Piętak. W poradniku zawarte 

są zadania w oparciu o wieloletnie, bogate doświadczenie dydaktyczne  

dr Guzickiego. Pomocne będą również zbiory i zestawy zadań konkursowych, w tym  

z Olimpiady Matematycznej Juniorów.  

       

Uczniowie uczący się w klasie 8ej i 7aj z rozszerzonym programem matematyki, w czasie 

dodatkowej 1 godziny zajęć tygodniowo dla każdej z klas, prowadzonych przez p. Kamilę Piętak 

będą pogłębiali i rozszerzali zdobywaną wiedzę matematyczną.  

Jednym z najważniejszych celów nauczania matematyki, obok bardzo dokładnego i pełnego 

opanowania treści zawartych w podstawie programowej dla danego cyklu kształcenia, jest 

przygotowanie uczniów do startu w konkursach (Wojewódzkim Konkursie Matematycznym i 

Olimpiadzie Matematycznej Juniorów). 

 

Rozszerzenie programu Matematyka z plusem dotyczy: 

 Rozszerzeniu rozwiązywania zadań na dowodzenie; 

 Zaawansowane sudoku 



 Zwiększeniu trudności zadań dla uczniów, w celu przygotowania ich do konkursów i 

olimpiad; 

 Rozszerzeniu treści nauczania o te tematy, które odgrywają istotną rolę w Olimpiadzie 

Matematycznej Juniorów: 

 Elementy kombinatoryki, elementy teorii liczb (własności relacji podzielności, liczby 

pierwsze), dowodzenie nierówności 

 Wzory skróconego mnożenia 

 Geometria płaska i przestrzenna 

 Zaznaczanie na osi liczbowej zbioru liczb spełniających jednocześnie dwie nierówności 

 Rozszerzone konstrukcje geometryczne z jednoczesnym rozwiązywaniem zadań 

konstrukcyjnych (dodatkowo kl.8) 

 Układy równań – rozwiązywanie, zadania tekstowe (dodatkowo kl.8) 

 Zaawansowane metody zliczania 

 Arytmetykę, w tym obliczanie wartości ułamków piętrowych 

 Rozwiązywanie równań z wartością bezwzględną 

 Funkcje (dodatkowo kl.8) 

 Projekty matematyczne – prace uczniów 

 

 

  Opracowała: Kamila Piętak 

 

 
 


