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ZMIANY PROGRAMOWE  
W KSZTAŁCENIU OGÓLNYM  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 MATEMATYKA 



 

• Dostosowanie treści nauczania do rozwoju 
dziecka.  

• Zachowanie istniejącej podstawy 
programowej – w miarę możliwości.  

• Zachowanie ciągłości programu nauczania.  

Założenia  



Cele kształcenia –wymagania ogólne 

 
I. Sprawność rachunkowa.  

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.  

III. Wykorzystanie i interpretowanie 
reprezentacji.  

IV. Rozumowanie i argumentacja.  

 



• Według teorii rozwijanej przez Piageta, 
Szemińską i in.:  

• Etap operacyjny konkretny. Od 7–11 roku 
życia. Myślenie w oparciu o konkretne obiekty.  

• Etap operacyjny formalny. Od 12–15 roku 
życia. Rozwój myślenia abstrakcyjnego.  

• Wprowadzanie treści abstrakcyjnych u dzieci 
przed 12. rokiem życia na ogół nie ma sensu.  

Etapy rozwoju ucznia 
  



 

Podział w nowej podstawie  

Wyróżniamy w nowej podstawie dwie części:  

• Etap konkretny, przewidziany ramowo na klasy 
IV–VI.  

• Etap formalny, odpowiadający klasom VII–VIII.  

 



Rozszerzenie treści w klasach IV–VI 
etap konkretny  

•Liczby rzymskie do 3000.  
• Cecha podzielności przez 4. 
•Rozkład na czynniki pierwsze większych liczb.  
•Wprowadzenie jawne NWD (największy wspólny dzielnik).  
•Działania na liczbach całkowitych, a nie tylko naturalnych.  
•Obliczanie pól wielokątów narysowanych na papierze w 
kratkę. Liczenie pól metodą podziału na mniejsze wielokąty  
i dopełnianie do większego.  
W latach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 mogą być 
realizowane w klasie VII.  



Treści nauczania (klasy IV–VI)  

I. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie 
pozycyjnym.  

II. Działania na liczbach naturalnych.  

III. Liczby całkowite.  

IV. Ułamki zwykłe i dziesiętne.  

V. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.  

VI. Elementy algebry.  

VII. Proste i odcinki.  

 



Treści nauczania (klasy IV–VI)  

VIII. Kąty.  

IX. Wielokąty, koła i okręgi.  

X. Bryły.  

XI. Obliczenia w geometrii.  

XII. Obliczenia praktyczne.  

XIII. Elementy statystyki opisowej.  

XIV. Zadania tekstowe.  

 



Treści nauczania – wymagania szczegółowe  

Etap konkretny  

I. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie 

pozycyjnym. Uczeń: 

 Zapisuje i odczytuje 

5) liczby w zakresie do 30 zapisane  

w systemie rzymskim przedstawia  

w systemie dziesiątkowym, a zapisane  

w systemie dziesiątkowym przedstawia 

w systemie rzymskim.  
 

Zapisuje i odczytuje 

5) liczby w zakresie do 3 000 zapisane  

w systemie rzymskim przedstawia  

w systemie dziesiątkowym, a zapisane  

w systemie dziesiątkowym przedstawia 

w systemie rzymskim.  

 



Treści nauczania – wymagania szczegółowe  
Etap konkretny  

2. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: 

7) rozpoznaje liczby naturalne podzielne 

przez 2, 3, 5, 9, 10, 100;  

 

7) rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 3, 

4, 5, 9, 10, 100;  
13) znajduje największy wspólny dzielnik 

(NWD) w sytuacjach nie trudniejszych niż typu 

NWD(600, 72), NWD(140, 567), NWD(10000, 

48), NWD(910, 2016) oraz wyznacza 

najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch liczb 

naturalnych metodą rozkładu na czynniki;  

14) rozpoznaje wielokrotności danej liczby, 

kwadraty, sześciany, liczby pierwsze, liczby 

złożone;  



Treści nauczania – wymagania szczegółowe  
Etap konkretny 

15) odpowiada na pytania dotyczące 

liczebności zbiorów różnych rodzajów 

liczb wśród liczb z pewnego niewielkiego 

zakresu (np. od 1 do 200 czy od 100 do 

1000), o ile liczba w odpowiedzi jest na 

tyle mała, że wszystkie rozważane liczby 

uczeń może wypisać;  

16) rozkłada liczby naturalne na czynniki 

pierwsze, w przypadku gdy co najwyżej 

jeden z tych czynników jest liczbą 

większą niż 10;  

17) wyznacza wynik dzielenia z resztą 

liczby a przez liczbę b i zapisuje liczbę a 

w postaci:  a = b ·q + r 
 



Treści nauczania – wymagania szczegółowe  
Etap konkretny  

 

3. Liczby całkowite. 

4. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń:  

13) oblicza liczbę, której część jest 

podana (wyznacza całość, z której 

określono część za pomocą ułamka);  

14) wyznacza liczbę, która powstaje  

po powiększeniu lub pomniejszeniu  

o pewną część innej liczby.  

 



Treści nauczania – wymagania szczegółowe  
Etap konkretny  

5. Działania na ułamkach zwykłych i 

dziesiętnych. Uczeń: 

9) szacuje wyniki działań.  
 



Treści nauczania – wymagania szczegółowe  
Etap konkretny 

6. Elementy algebry. 

7. Proste i odcinki. 

8. Kąty. 

9. Wielokąty, koła, okręgi. 

5) zna najważniejsze własności kwadratu, 

prostokąta, rombu, równoległoboku, 

trapezu;  

 

5) zna najważniejsze własności kwadratu, 

prostokąta, rombu, równoległoboku  

i trapezu, rozpoznaje figury 

osiowosymetryczne i wskazuje osie 

symetrii figur;  

8) w trójkącie równoramiennym wyznacza 

przy danym jednym kącie miary 

pozostałych kątów oraz przy danych 

obwodzie i długości jednego boku 

długości pozostałych boków.  
 



Treści nauczania – wymagania szczegółowe  
Etap konkretny 

 
10. Bryły. 

5) wykorzystuje podane zależności 

między długościami krawędzi 

graniastosłupa do wyznaczania długości 

poszczególnych krawędzi.  

 



Treści nauczania – wymagania szczegółowe  
Etap konkretny 

11. Obliczenia w geometrii. 

4) oblicza pola wielokątów metodą 

podziału na mniejsze wielokąty lub 

uzupełniania do większych wielokątów 

jak w sytuacjach:  

 



Treści nauczania – wymagania szczegółowe  
Etap konkretny  

12. Obliczenia praktyczne. 

13. Elementy statystyki opisowej. 

2) odczytuje i interpretuje dane 

przedstawione w tekstach, tabelach, 

diagramach i na wykresach.  
 

2) odczytuje i interpretuje dane 

przedstawione w tekstach, tabelach,  

na diagramach i na wykresach,  

na przykład: wartości z wykresu, wartość 

największą, najmniejszą, opisuje 

przedstawione w tekstach, tabelach,  

na diagramach i na wykresach zjawiska 

przez określenie przebiegu zmiany 

wartości danych, na przykład z użyciem 

określenia „wartości rosną”, „wartości 

maleją”, „wartości są takie same” 

(„przyjmowana wartość jest stała”).  

 



Treści nauczania – wymagania szczegółowe  
Etap konkretny 

14. Zadania tekstowe. 

7) układa zadania i łamigłówki, 

rozwiązuje je; stawia nowe pytania 

związane z sytuacją w rozwiązanym 

zadaniu.  

 



Etap formalny klasa VII - VIII 

• Treści w zasadzie odpowiadają części treści z gimnazjum.  
• Potęgi o wykładniku nieujemnym naturalnym, notacja 

wykładnicza.  
• Pierwiastki kwadratowe i sześcienne (bez usuwania 

niewymierności z mianownika).  
• Wyrażenia algebraiczne i przekształcanie ich, w tym zadania 

z treścią prowadzące do wyrażeń algebraicznych.  
• Procenty (bez punktów procentowych).  
• Równania z jedną niewiadomą.  
• Oś liczbowa.  



Etap formalny klasa VII - VIII 
• Geometria: przystawanie trójkątów.  
• Zadania na dowodzenie. Najważniejsza część treści. Zadania 

na dowodzenie w geometrii i arytmetyce. 
• Długość okręgu i pole koła. Raczej informacyjnie.  
• Twierdzenie Pitagorasa bez twierdzenia odwrotnego.  
• Układ współrzędnych.  
• Geometria przestrzenna: ostrosłupy i graniastosłupy. 

Kładziemy nacisk na to, że nie wszystkie graniastosłupy są 
prawidłowe!  

• Proste zadania kombinatoryczne. Wstęp do rachunku 
prawdopodobieństwa.  

• Odczytywanie danych, elementy statystyki. Mocno 
rozszerzone w stosunku do programu gimnazjalnego. 
Oczekujemy, że uczeń będzie pracował na prostych danych 
ze świata rzeczywistego.  



 
Etap formalny klasa VII – VIII 

Treści nauczania niewymagane na 
egzaminie w VIII klasie:  

 • Symetrie.  

• Symetralna i dwusieczna.  

• Zaawansowane metody zliczania, reguła 
mnożenia i dodawania.  

• Rachunek prawdopodobieństwa: losowanie 
dwóch elementów ze zwracaniem i bez 
zwracania.  



Treści nauczania (klasy VII–VIII)  

I. Potęgi o podstawach wymiernych.  

II. Pierwiastki.  

III. Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną  
i z wieloma zmiennymi.  

IV. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. 
Sumy algebraiczne i działania na nich.  

V. Obliczenia procentowe.  

 



VI. Równania z jedną niewiadomą.  

VII. Proporcjonalność prosta.  

VIII. Własności figur geometrycznych.  

IX. Wielokąty.  

X. Oś liczbowa. Układ współrzędnych  
na płaszczyźnie.  

 

Etap formalny klasa VII - VIII 



XI. Geometria przestrzenna.  

XII. Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku 
prawdopodobieństwa.  

XIII. Odczytywanie danych i elementy statystyki 
opisowej.  

Etap formalny klasa VII - VIII 



Etap formalny klasa VII – VIII 

Treści niewymagane na egzaminie  
 

• XIV. Długość okręgu i pole koła.  

• XV. Symetrie.  

• XVI. Zaawansowane metody zliczania.  

• XVII. Rachunek prawdopodobieństwa.  

 



Etap formalny klasa VII - VIII 
 

II. Pierwiastki. Uczeń:  
2) szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego  
lub sześciennego oraz wyrażenia arytmetycznego 
zawierającego pierwiastki;  
 
IV. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy 
algebraiczne i działania na nich. Brak: uczeń: 
6) wyłącza wspólny czynnik z wyrazów sumy algebraicznej 
poza nawias; 
7) wyznacza wskazaną wielkość z podanych wzorów,  
w tym geometrycznych i fizycznych. 



Etap formalny klasa VII - VIII 
 

V. Obliczenia procentowe. Uczeń: 

5) stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów 

w kontekście praktycznym, również w przypadkach 
wielokrotnych podwyżek lub obniżek danej 
wielkości.  
4) stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów 

w kontekście praktycznym, brak: np. oblicza ceny po 
podwyżce lub obniżce o dany procent, wykonuje 
obliczenia związane z VAT, oblicza odsetki dla lokaty 
rocznej. 



Etap formalny klasa VII - VIII 

VI. Równania z jedną niewiadomą. Brak - uczeń: 

4) zapisuje związki między nieznanymi wielkościami  
za pomocą układu dwóch równań pierwszego stopnia  
z dwiema niewiadomymi; 

5) sprawdza, czy dana para liczb spełnia układ dwóch 
równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi; 

6) rozwiązuje układy równań stopnia pierwszego  
z dwiema niewiadomymi; 

7) za pomocą równań lub układów równań opisuje  
i rozwiązuje zadania osadzone w kontekście praktycznym. 



Etap formalny klasa VII - VIII 

X. Oś liczbowa. Układ współrzędnych na 
płaszczyźnie. Uczeń:  
4) znajduje środek odcinka, którego końce mają 
dane współrzędne (całkowite lub wymierne) oraz 
znajduje współrzędne drugiego końca odcinka, gdy 
dany jest jeden koniec i środek; 
5) oblicza długość odcinka, którego końce są danymi 
punktami kratowymi w układzie współrzędnych; 
6) dla danych punktów kratowych A i B znajduje 
inne punkty kratowe należące do prostej AB. 
Brak funkcji. 



Etap formalny klasa VII - VIII 
po egzaminie 

XVI. Zaawansowane metody zliczania. Uczeń: 

1) stosuje regułę mnożenia do zliczania par 
elementów o określonych własnościach; 

2) stosuje regułę dodawania i mnożenia  
do zliczania par elementów w sytuacjach, 

wymagających rozważenia kilku przypadków, 



Etap formalny klasa VII – VIII 
po egzaminie 

XVII. Rachunek prawdopodobieństwa. Uczeń: 

1) oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń  
w doświadczeniach, polegających na rzucie 
dwiema kostkami lub losowaniu dwóch 
elementów ze zwracaniem; 

2) oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń  
w doświadczeniach, polegających na losowaniu 
dwóch elementów bez zwracania 



Zagadnienia przesunięte do szkoły 
ponadpodstawowej 

1. Potęgowanie (potęga o wykładniku zerowym 
i ujemnym). 

2. Proporcjonalność odwrotna. 

3. Elementy geometrii okręgu i niektóre bryły. 

4. Konstrukcje geometryczne. 



 

Podsumowanie  
W przybliżeniu:  

– Zachowano podstawę programową IV–VI, dodając 
rozszerzenie w klasie VI.  

– Podstawa programowa VII–VIII jest podzbiorem 
istniejącej podstawy gimnazjalnej.  

– Wyszczególniono treści do nauczania  
po egzaminie.  

 



Kurs MODN 
Temat   
 

ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAW PROGRAMOWYCH Z 
MATEMATYKI. JAK PRACOWAĆ Z UCZNIAMI W ZREFORMOWANEJ 
SZKOLE?   

Adresat   Nauczyciele matematyki na wszystkich etapach kształcenia   

Cele szkolenia 
  

Zapoznanie nauczycieli ze zmianami w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego, szczególnie w zakresie matematyki.   

Efekty szkolenia 
  

Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu posiada aktualną wiedzę na 
temat nowej podstawy programowej, szczególnie w zakresie 
wymagań, treści oraz zalecanych warunków jej realizacji.   

Liczba godzin  5 

Osoby 
odpowiedzialne  

Ewa Chalasz,  
Agnieszka Trzusło   

Planowany 
termin   

11.05.2017   
 

Termin 
zgłoszenia 

Do 24.04.2017   
 



Prezentację przygotowała: 
Ewa Chalasz 
Doradca metodyczny  
Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
W Koninie 
 



 

 

Dziękuję za uwagę 
 


