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CELE EDUKACYJNE — WYCHOWANIE 

 
Matematyka jest jednym z głównych przedmiotów nauczania w szkole między innymi dlatego, 
że służy stymulowaniu rozwoju intelektualnego uczniów. Oprócz dążenia do nabycia przez 

uczniów umiejętności dotyczących treści matematycznych, które opisane są w następnym 
rozdziale, nauczyciel powinien wyznaczyć sobie następujące zadania związane z kształceniem 

i wychowaniem: 
 
Rozwijanie myślenia 

 Rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego 
rozumowania. 

 Rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem. Przygotowanie do 
korzystania 

 z tekstów dotyczących różnych dziedzin wiedzy oraz tekstów użytkowych. 

 Rozwijanie umiejętności interpretowania informacji. 
 Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych. 

 Uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie. 
 Kształtowanie umiejętności stosowania schematów, symboli literowych i rysunków przy 

rozwiązywaniu różnych zadań i problemów w sytuacjach codziennych. 

 
Rozwijanie osobowości 

 Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz 
postawy dociekliwości. 

 Wyrabianie nawyku obserwacji i eksperymentowania. 
 Rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji. 
 Nauczanie dobrej organizacji pracy, wyrabianie systematyczności, pracowitości i 

wytrwałości. 
 Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. 

 Nauczanie przedstawiania rozwiązań problemów i zadań w sposób czytelny. 
 Wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowania błędów. 

 

 
SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE — KSZTAŁCENIE  

KLASA VII 
 
Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczbami  

 Uporządkowanie i utrwalenie wiadomości dotyczących pojęć związanych z arytmetyką, 
poznanych w młodszych klasach.  

 Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych (wielodziałaniowych), w których 
występują liczby wymierne, z zastosowaniem reguł kolejności wykonywania działań.  

 Przedstawianie liczb wymiernych w postaci rozwinięć dziesiętnych skończonych lub 

nieskończonych okresowych.  
 Wykonywanie obliczeń procentowych. Posługiwanie się procentami w sytuacjach 

praktycznych.  
 Potęgowanie, stosowanie własności potęg przy obliczaniu wartości wyrażeń 

arytmetycznych.  
 Pierwiastkowanie, stosowanie własności pierwiastków przy obliczaniu wartości wyrażeń 

arytmetycznych.  

 Utrwalanie pojęć poznanych w młodszych klasach, rozumienie i używanie nowych 
pojęć: pierwiastek z liczby, rozwinięcia dziesiętne nieskończone nieokresowe.  
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Rozwijanie umiejętności posługiwania się symbolami literowymi  

• Rozumienie i używanie pojęć związanych z algebrą: wyrażenie algebraiczne, wartość 
liczbowa wyrażenia algebraicznego, jednomian, suma algebraiczna, liczba spełniająca 
równanie, równania równoważne, zbiór rozwiązań równania.  

• Przekształcanie prostych wyrażeń algebraicznych.  
• Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. 

• Przekształcanie wzorów.  
 
Kształtowanie wyobraźni geometrycznej  

• Uporządkowanie i utrwalenie wiadomości o figurach płaskich (własności trójkątów i 
czworokątów, podstawowe konstrukcje geometryczne).  

• Utrwalanie pojęć poznanych w młodszych klasach, rozumienie i używanie nowych 
pojęć: trójkąty przystające, układ współrzędnych, współrzędne punktu na płaszczyźnie.  

• Posługiwanie się układem współrzędnych, obliczanie długości odcinków (równoległych 

do jednej z osi układu współrzędnych) i pól wielokątów.  
• Rozpoznawanie i rysowanie graniastosłupów.  

• Obliczanie pól powierzchni i objętości graniastosłupów.  
 
Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki  

• Wykorzystywanie umiejętności rachunkowych przy rozwiązywaniu problemów z 
różnych dziedzin życia codziennego.  

• Zaokrąglanie liczb. Wykorzystywanie własności liczb i działań do wykonywania 
rachunków jak najprostszym sposobem, szacowanie wyników działań.  

• Zapisywanie dużych i małych liczb z zastosowaniem notacji wykładniczej.  
• Rozwiązywanie zadań tekstowych, w szczególności zadań wymagających obliczeń 

procentowych lub rozwiązywania równań.  

• Posługiwanie się kalkulatorem przy wykonywaniu obliczeń oraz przy sprawdzaniu 
wyników szacowania.  

• Posługiwanie się podstawowymi jednostkami długości, masy, pola i objętości przy 
rozwiązywaniu różnych zagadnień praktycznych.  

• Obliczanie pól powierzchni i objętości różnych przedmiotów w kształcie 

graniastosłupów.  
• Porządkowanie i interpretowanie danych statystycznych.  

• Przykłady prostych doświadczeń losowych.  
 
 


