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I. Wstęp 

W każdym zespole klasowym oprócz uczniów uzdolnionych matematycznie  

są uczniowie przeciętni i wreszcie tacy, którzy mają duże problemy z opanowaniem 

wiadomości matematycznych. Program ten jest napisany z myślą o uczniach, dla których 

matematyka jest nauką trudną. Uczniowie bojąc się matematyki  nie lubią jej i  nie uczą się jej 

i tym sposobem mają coraz większe  zaległości. Wynikiem tego jest  strach przed każdą 

lekcją i negatywna ocena.  Brak wiary we własne siły jest najgorszym wrogiem ucznia. 

Można zmienić ten stan, jeśli w odpowiednim czasie dziecko otrzyma pomoc. Praca na 

lekcjach nie daje takiej możliwości by zająć się wyłącznie uczniami słabymi, dlatego też 

wskazana jest praca indywidualna z nimi. Jedną z form pomocy, jaką uczniom może 

zapewnić szkoła są zajęcia wyrównawcze. 

II. Założenie programu 

Program ten jest skierowany do uczniów klas I – III liceum mających problemy z 

opanowaniem materiału nauczania z matematyki. Jest on  zgodny z podstawą programową i 

skorelowany z programem „Matematyka. Poznać zrozumieć”. Program będzie realizowany  w 

wymiarze dwóch godzin tygodniowo. 

 

III. Cele ogólne 

 

Głównym celem programu jest wzrost umiejętności kluczowych, eliminowanie 

trudności w nauce, uzupełnienie braków wiedzy, zwiększenie zaufania we własne siły 

i poprawa relacji pomiędzy uczniami a przede wszystkim zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych. 

 

IV. Cele edukacyjne programu 

 wyrównanie poziomu wiedzy oraz umiejętności uczniów;  

 stwarzanie uczniom słabym warunków umożliwiających im realizację · niezbędnego 

minimum   poprzez pracę indywidualną;  

 niwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami uczniów na · lekcjach 

  matematyki.  
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V. Cele wychowawcze programu 

 kształtowanie pozytywnego stosunku do podejmowania aktywności · intelektualnej;  

 wykształcenie w uczniach umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;  

 kształtowanie umiejętności wyszukiwania swoich mocnych stron;  

 nauczanie dobrej organizacji pracy, systematyczności i pracowitości;  

 wykształcenie w uczniach umiejętności współpracy w grupie. 

 

VI. Cele szczegółowe 

 

 wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości  

i umiejętności 

 podniesienie poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu 

matematyki poprzez dostosowanie metod pracy do indywidualnych 

możliwości ucznia 

 zmniejszenie stresu związanego z niepowodzeniem szkolnym lub innego 

rodzaju trudnościami 

 Ugruntowanie wiedzy zdobytej ma lekcjach matematyki 

 Rozwijanie logicznego myślenia i formułowania wniosków 

 Wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi  korygowanie 

błędów 

 zwiększenie szans na pozytywne zdanie egzaminu maturalnego 

 wzbudzenie zainteresowania przedmiotem 

 umocnienie wiary we własne możliwości 

 wzmocnienie motywacji do nauki 

 kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów 

 rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów 

 wdrażanie do systematycznej i wytrwałej pracy 

 ukazywanie użyteczności matematyki w codziennym życiu 
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VII. Treści nauczania 

Klasa 1 

Lp. Dział 

1 Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory 

2 Funkcja i jej własności 

3 Funkcja liniowa 

4 Przekształcanie wykresów funkcji 

5 Funkcja kwadratowa 

6 Trygonometria 

 

Klasa 2 

Lp. Dział 

1 Planimetria 

2 Wyrażenia algebraiczne 

3 Wyrażenia wymierne 

4 Ciągi 

5 Funkcja wykładnicza 

6 Geometria analityczna 

 

Klasa 3 

Lp. Dział 

1 Stereometria 

2 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 

3 Przygotowanie do matury (zadania maturalne) 
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VIII . Plan wynikowy 

Klasa I 

Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory 

 Test diagnostyczny - wstępny 

1 Zbiory i działania na zbiorach  

 

2  Liczby naturalne i liczby całkowite 

 

3  Liczby wymierne i liczby niewymierne 

 

4  Liczby rzeczywiste 

 

5 Potęga o wykładniku całkowitym.  

 

6-7 Wzory skróconego mnożenia 

 

8  Pierwiastek dowolnego stopnia 

 

9  Potęga o wykładniku wymiernym 

 

10  Procenty 

11  Przedziały liczbowe 

12  Wartość bezwzględna 

13  Błąd przybliżenia 

14-16  Logarytmy – rozwiązywanie zadań 

Funkcja i jej własności 

  

17 Pojęcie funkcji. Sposoby opisywania funkcji 

 

18 Wykres funkcji. Dziedzina i zbiór wartości funkcji 

19-20 Wzór funkcji. Dziedzina i zbiór  
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21 Monotoniczność funkcji 

 

22 Odczytywanie własności funkcji z wykresu 

 

23 Rysowanie wykresów funkcji o zadanych własnościach 

24 Zastosowanie wiadomości o funkcjach w zadaniach praktycznych 

 

 

Funkcja liniowa 

25  Funkcja liniowa i jej własności 

 

26-27 Równoległość i prostopadłość prostych 

 

28  Równania liniowe 

 

29 Nierówności liniowe 

30 Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi 

 

31  Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem układów równań liniowych 

32 Rozwiązywan9ie zadań – funkcja liniowa 

 

Przekształcenia wykresów funkcji 

33  Symetria względem osi układu współrzędnych 

34 Symetria względem początku układu współrzędnych 

 

35 Przesunięcia wykresu funkcji równolegle do osi x i do osi y 

36 Funkcja ,  

37 Przesunięcia wykresu funkcji ,  

 

Funkcja kwadratowa 

38-39 Postać ogólna i postać kanoniczna funkcji kwadratowej 

40-41 Miejsca zerowe funkcji kwadratowej. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej  

42-43 Najmniejsza i największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym 
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44 Zastosowanie własności funkcji kwadratowej 

45  Funkcja kwadratowa w zadaniach optymalizacyjnych 

 

46-47 Równania kwadratowe 

48-49 Nierówności kwadratowe 

50-51 Zadania tekstowe z zastosowaniem równań i nierówności kwadratowych 

52 Rozwiązywanie zadań – funkcja kwadratowa 

 

Trygonometria 

53-54 Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym 

55 Funkcje trygonometryczne kątów o miarach od 0° do 180° w układzie współrzędnych 

56-57 Wyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych kątów o miarach od 0° do 180° 

58-59 Podstawowe tożsamości trygonometryczne 

60-61 Wyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych, gdy znana jest wartość sinusa lub cosinusa kąta 

62 Rozwiązywanie zadań - trygonometria 

 Test diagnostyczny - końcowy 

 

Klasa II 

 

Planimetria 

1 Test diagnostyczny - wstępny 

2 Podstawowe pojęcia geometryczne 

3 Współliniowość punktów. Nierówność trójkąta 

4 Kąty i ich rodzaje 

5 Twierdzenie Pitagorasa 

6 Wzajemne położenie prostej i okręgu 

7 Wzajemne położenie dwóch okręgów 

8 Kąty środkowe i wpisane 

9-10 Okrąg opisany na trójkącie 

11-12 Okrąg wpisany w trójkąt 



  
 

Projekt „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 8 

13 Trójkąty i ich punkty szczególne 

14 Trójkąty przystające 

15 Trójkąty podobne 

16 Wielokąty 

17 Rozwiązywanie zadań - planimetria 

 

Wyrażenia algebraiczne 

18-19 Działania na wyrażeniach algebraicznych 

20 Rozkładanie sumy algebraicznej na czynniki 

 

21-22  Rozwiązywanie równań  

23 Zadania tekstowe z zastosowaniem równań  

24-25 Rozwiązywanie zadań – wyrażenia algebraiczne 

 

Wyrażenia wymierne 

26-27  Wyrażenia wymierne 

 

28-29  Mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych 

30  Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych 

31-32  Rozwiązywanie równań wymiernych 

33  Wielkości odwrotnie proporcjonalne 

34-35  Wykres funkcji , 

,  

36-37  Rozwiązywanie zadań – wyrażenia wymierne 

 

Ciągi 

38  Ciąg liczbowy 

39-41 Ciąg arytmetyczny 

42-43 Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego 

44-46 Ciąg geometryczny 

47-50 Suma n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego 
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51-53 Rozwiązywanie zadań - ciagi 

 

Funkcja wykładnicza 

54-55 Potęga o wykładniku rzeczywistym 

56 Funkcja wykładnicza i jej własności 

57 Przekształcanie wykresów funkcji wykładniczych 

58 Rozwiązywanie zadań – funkcja wykładnicza 

 

Geometria analityczna 

59-60 Proste w układzie współrzędnych 

60-61 Równoległość i prostopadłość prostych w układzie współrzędnych 

62 Symetria względem osi oraz początku układu współrzędnych 

63 Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem układu współrzędnych 

64 Test diagnostyczny - końcowy 

 

Klasa III 

 

Stereometria 

1 Test diagnostyczny - poczatkowy 

2 Proste i płaszczyzny w przestrzeni 

 

3 Graniastosłupy i ich rodzaje 

5 Krawędzie i przekątne w graniastosłupie 

6-7 Pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa 

8 .Ostrosłupy i ich rodzaje 

9-10 Pole 

powierzchni całkowitej i objętość ostrosłupa 

11 Kąt dwuścienny 

12-13 Pole powierzchni całkowitej i objętość walca 

14-15 Pole powierzchni całkowitej i objętość stożka 
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16-17 Pole powierzchni i objętość kuli 

18 Rozwiązywanie zadań - stereometria 

 

Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 

19-20 Statystyka -  rozwiązywanie zadań 

21-22 Doświadczenie losowe 

23 Działania na zdarzeniach losowych 

24-25 Prawdopodobieństwo zdarzenia 

26 Różne metody obliczania prawdopodobieństwa zdarzeń 

27 Własności prawdopodobieństwa 

28 Rozwiązywanie zadań – prawdopodobieństwo 

 

Powtórzenia do matury z  zakresu materiału  klasy I i II 

29-30  Liczby rzeczywiste 

31-33  Wyrażenia algebraiczne 

34-35 Równania i nierówności 

36-38  Funkcje 

39-41 Ciągi liczbowe 

42-43 Trygonometria 

44-46 Planimetria 

47-49 Geometria analityczna 

50-52  Zadania na dowodzenie 

53-63 Rozwiązywanie arkuszy maturalnych 

64 Test diagnostyczny - końcowy 
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IX Formy i metody pracy 

 Praca z całą grupą – wyjaśnianie problemów i trudności związanych z zadaniami, 

rozwiązywanie ćwiczeń utrwalających. 

 Praca indywidualna – samodzielne próby rozwiązywania zadań, poprawianie swoich 

błędów. 

 Praca w grupach – pomoc uczniowska w nauce. 

 

X  Środki dydaktyczne 

 podręczniki, ćwiczenia, karty pracy,  

 plansze, krzyżówki; 

 przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć; 

 pomoce dydaktyczne (bryły, siatki brył, przyrząd do demonstracji powstawania brył 

obrotowych, 

 Przyrząd do demonstracji brył obrotowych 

 materiały pomocnicze przygotowane przez prowadzącego zajęcia (indywidualne zadania, 

  wydruki komputerowe wizualizujące pewne zjawiska   i ułatwiające ich przyswojenie itp.). 

 kalkulatory 

 Tablica interaktywna 

 projektor 

 

XI  Ewaluacja 

 załącznik nr 1 (ankieta ewaluacyjna.pdf) 

 


