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Program zajęć wyrównawczych 

z  

modułu matematyka i fizyka  

 
Niniejszy program  stanowić będzie podstawę dydaktyczną do prowadzenia 

zajęć wyrównawczych z modułu matematyka i fizyka 

w placówkach szkolnych objętych projektem pn. „Szkoła w centrum 

uwagi” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 
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Program edukacyjny z MATEMATYKI 
 

Wstęp 
 

Program skierowany jest do uczniów gimnazjów z terenu dzielnicy Ursus mających 

trudności z matematyką. Jego realizacja na zajęciach pozalekcyjnych trwa 3 lata i ma na celu 

wyrównanie braków edukacyjnych tych uczniów oraz przygotowanie ich do egzaminu 

gimnazjalnego. 

Charakterystyka programu 
Program został opracowany w oparciu o: 

• Podstawę Programową kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego, 

• standardy wymagań edukacyjnych, 

• program nauczania matematyki w gimnazjum, 

• analizy wyników egzaminów gimnazjalnych. 
Cele programu 

I.  Cele ogólne: 

• motywowanie do uzupełniania swoich wiadomości, mobilizowanie do 
samodzielnej i systematycznej pracy, 

• wykorzystanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów z zakresu 
różnych dziedzin kształcenia szkolnego oraz życia codziennego, 

• rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia i logicznego rozumowania, 

• rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu matematycznego, 

• aktywizowanie ucznia, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania 
własnych pomysłów, 

• kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku 
intelektualnego, 

• lepsze wyniki na sprawdzianach i na egzaminie gimnazjalnym. 
 
II.  Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

• przeprowadza nieskomplikowane rozumowania matematyczne, 

• rozwija umiejętności posługiwania się liczbami i symbolami literowymi, 

• kształtuje wyobraźnię geometryczną, 

• dostrzega, wykorzystuje i interpretuje zależności funkcyjne, związki wyrażone 
za pomocą wzorów, wykresów, diagramów, tabel, 
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• opisuje z użyciem języka matematycznego proste zagadnienia, 

• nabiera nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowania 
popełnianych błędów, 

• uczy się podejmowania decyzji, oceniania i komunikowania, 

• rozwija umiejętności stosowania matematyki i docenia jej znaczenie w życiu 
codziennym. 

 
Metody realizacji programu 

• podające: 
− elementy wykładu (opis, objaśnienie), 
− objaśnienie przez nauczyciela sposobów rozwiązania zadań, 

• problemowe: 
− pogadanka poprzedzona wysunięciem problemu do rozwiązania, 
− pokaz połączony z obserwacją w celu samodzielnego rozwiązania 

problemu przez ucznia, 
− rozwiązywanie zadań problemowych, 

• aktywizujące: 
− gry, krzyżówki, rebusy, szarady 

• eksponujące: 
− dyskusja na temat rozwiązania problemu, 
− konkursy na wykonywanie ćwiczeń w grupach, parach, indywidualnie, 
− rozwiązywanie zadań o treści atrakcyjnej dla ucznia, 

• praktyczne: 
− pokaz połączony z konkretnym zadaniem do rozwiązania, 
− tworzenie pomocy dydaktycznych wspomagających nauczanie matematyki 

i wyrównujących wiedzę uczniów. 
 

Standardy wymagań egzaminacyjnych 
 

I.  Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów 
matematyczno - przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym 
kształceniu 
Uczeń: 
1) stosuje terminy i pojęcia matematyczno - przyrodnicze: 

a) czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia 
matematyczno - przyrodnicze, np. w podręcznikach, prasie, 

b) wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, zachowań 
obiektów i organizmów, 

c) stosuje terminy dotyczące racjonalnego użytkowania środowiska, 
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2) wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych: 

a) stosuje w praktyce własności działań, 
b) operuje procentami, 
c) posługuje się przybliżeniami, 
d) posługuje się jednostkami miar, 

3) posługuje się własnościami figur:  

a) dostrzega kształty figur geometrycznych w otaczającej rzeczywistości, 
b) oblicza miary figur płaskich i przestrzennych, 
c) wykorzystuje własności miar. 
 

II.  Wyszukiwanie i stosowanie informacji 
Uczeń: 

1) odczytuje informacje przedstawione w formie: 

a) tekstu, 
b) mapy, 
c) tabeli, 
d) wykresu, 
e) rysunku, 
f) schematu, 
g) fotografii, 

2) operuje informacją: 

a) selekcjonuje informacje, 
b) porównuje informacje, 
c) analizuje informacje, 
d) przetwarza informacje, 
e) interpretuje informacje, 
f) czytelnie prezentuje informacje, 
g) wykorzystuje informacje w praktyce. 
 

III.  Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności zwłaszcza przyczynowo - 
skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych 
Uczeń: 
 

1) wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów: 
a) wyodrębnia z kontekstu dane zjawisko, 
b) określa warunki jego występowania, 
c) opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni, 
d) wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk, 

2) posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych: 
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a) zapisuje wielkości za pomocą symboli, 
b) zapisuje wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych, 
c) przekształca wyrażenia algebraiczne, 
d) zapisuje związki i procesy za pomocą równań i nierówności, 

3) posługuje się funkcjami: 
a) wskazuje zależności funkcyjne, 
b) opisuje funkcje za pomocą wzorów, wykresów i tabel, 
c) analizuje funkcje przedstawione w różnej postaci i wyciąga wnioski, 

4) stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych: 
a) łączy zdarzenia w ciągi przemian, 
b) wskazuje współczesne zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska 

przyrodniczego, 
c) analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdziałania 

współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym, 
d) potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym 

kontekście społecznym. 
 
IV.  Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów 

Uczeń: 

1) stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów: 
a) formułuje i sprawdza hipotezy, 
b) kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski, 

2) analizuje sytuację problemową: 
a) dostrzega i formułuje problem, 
b) określa wartości dane i szukane (określa cel), 

3) tworzy modele sytuacji problemowej: 
a) wyróżnia istotne wielkości i cechy sytuacji problemowej, 
b) zapisuje je w terminach nauk matematyczno - przyrodniczych, 

4) tworzy i realizuje plan rozwiązania: 
a) rozwiązuje równania i nierówności stanowiące model problemu, 
b) układa i wykonuje procedury osiągania celu, 

5) opracowuje wyniki: 
a) ocenia wyniki, 
b) interpretuje wyniki, 
c) przedstawia wyniki. 

 
Treści nauczania 
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Klasa I Klasa II Klasa III 

TREŚCI NAUCZANIA WG PODSTAWY PROGRAMOWEJ 
 

IX- XII 

2010 

13h 

I-VI 

2011 

23h 

IX- XII 

2011 

15h 

I-VI 

2012 

17h 

IX- XII 

2012 

13h 

I-IV 

2013 

13h 

Przykładowe metody 
pracy oraz pomoce 

dydaktyczne do 
niektórych tematów 

1. Liczby wymierne dodatnie. 
Komentarz: 
Uczeń powinien wiedzieć, że nie wszystkie liczby, którymi będzie się posługiwał są wymierne, 
powinien też poznać przykłady liczb niewymiernych. Nie wymaga się jednak, by potrafił 
rozpoznawać liczby niewymierne. 

Uczeń: 

4h  4h  3h  

 

1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim (w zakresie do 3000);     ٧   

2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne zapisane w postaci ułamków zwykłych lub 
rozwinięć dziesiętnych skończonych zgodnie z  własną strategią obliczeń (także z wykorzystaniem 
kalkulatora); 

٧  ٧  ٧  
 

3) zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne (także okresowe), zamienia ułamki dziesiętne 
skończone na ułamki zwykłe; 

٧      domino ułamkowe – gra 
dydaktyczna 

4) zaokrągla rozwinięcia dziesiętne liczb; 
Komentarz: Uczeń powinien znać i umieć stosować regułę zaokrągleń także do rozwinięć 
dziesiętnych okresowych. 

٧  ٧    
 

5) oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki zwykłe i 
dziesiętne; 

٧  ٧  ٧   

6) szacuje wartości wyrażeń arytmetycznych; 
Komentarz: Uczeń powinien umieć oszacować, od jakiej liczby jest na pewno większa, a od jakiej 
mniejsza wartość danego nieskomplikowanego wyrażenia arytmetycznego. Powinien też umieć w 
prostych przypadkach ocenić, czy wartość wyrażenia jest większa czy mniejsza od 1 lub od ½ . 

٧  ٧  ٧  

 

7) stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście 
praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości, itp.). 
Komentarz: 

٧  ٧  ٧  
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Uczeń potrafi zamieniać jednostki: 
– masy: gram, dekagram, kilogram, kwintal, tona, 
– długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr. 
– czasu, 
– prędkości: km/h na m/s (i odwrotnie), 
– gęstości: kg/m3 na g/cm3 (i odwrotnie). 
Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie).  
Uczeń: 

2h  2h  2h   

1) interpretuje liczby wymierne na osi liczbowej. Oblicza odległość między dwiema liczbami na 
osi liczbowej; 

٧       

2) wskazuje na osi liczbowej zbiór liczb spełniających warunek typu:  x  ≥  3,  x <  5; ٧       

3) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne; ٧  ٧  ٧   

4) oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby wymierne. ٧  ٧  ٧   

2. Potęgi. 
Uczeń: 

  3h  2h   

1) oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych;   ٧  ٧   

2) zapisuje w postaci jednej potęgi: iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach, iloczyny 
i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach oraz potęgę potęgi (przy wykładnikach naturalnych); 

  ٧  ٧   

3) porównuje potęgi o różnych wykładnikach naturalnych i takich samych podstawach oraz 
porównuje potęgi o takich samych wykładnikach naturalnych i różnych dodatnich podstawach; 

  ٧  ٧  domino – różnie zapisane 
potęgi 

4) zamienia potęgi o wykładnikach całkowitych ujemnych na odpowiednie potęgi o wykładnikach 
naturalnych; 

  ٧  ٧   

5) zapisuje liczby w notacji wykładniczej, tzn. w postaci  a·10k, gdzie  1  ≤ a < 10  oraz  k jest 
liczbą całkowitą. 

  ٧  ٧   

3. Pierwiastki. 
Komentarz: 
Otrzymane przez ucznia wyniki działań na pierwiastkach, często będą liczbami niewymiernymi 
zapisanymi za pomocą symbolu pierwiastka. Nie jest konieczne podkreślanie niewymierności tych 
liczb, ale warto, zwłaszcza w zadaniach z kontekstem praktycznym, by uczeń potrafił podać 
wymierne przybliżenie tych wielkości. 

Uczeń: 

  2h  2h   
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1) oblicza wartości pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia z liczb, które są odpowiednio 
kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych; 

  ٧  ٧  domino 

2) wyłącza czynnik przed znak pierwiastka oraz włącza czynnik pod znak pierwiastka;   ٧  ٧   

3) mnoży i dzieli pierwiastki drugiego stopnia;   ٧  ٧   

4) mnoży i dzieli pierwiastki trzeciego stopnia.   ٧  ٧   

4. Procenty. 
Uczeń: 

4h  1h  1h   

1) przedstawia część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości i odwrotnie; ٧    ٧   

2) oblicza procent danej liczby; ٧    ٧   

3) oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu; ٧    ٧   

4) stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, np. 
oblicza ceny po podwyżce lub obniżce o dany procent, wykonuje obliczenia związane z VAT, 
oblicza odsetki dla lokaty rocznej. 
Komentarz: 
Uczeń powinien umieć obliczyć odsetki od lokaty rocznej, ale nie musi umieć obliczać procentu 
składanego, ani odsetek od lokaty złożonej na okres krótszy, niż rok. 

٧ ٧   ٧  

zakupy, lokaty w bankach - 
gra dydaktyczna, 

sprawdzanie poprawności 
promocji w gazetkach 
reklamowych sklepów 

Wycieczka edukacyjna 3h  3h  3h  np. do Muzeum Techniki – 
wystawa maszyn liczących 

5. Wyrażenia algebraiczne.  
Uczeń: 

 4h  3h  2h  

1) opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami;  ٧  ٧  ٧ np. kosztorys wycieczki 
dla n – osób 

2) oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych;  ٧  ٧  ٧  

3) redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej;   ٧  ٧  ٧  

4) dodaje i odejmuje sumy algebraiczne;  ٧  ٧  ٧  

5) mnoży jednomiany, mnoży sumę algebraiczną przez jednomian oraz, w nietrudnych 
przykładach, mnoży sumy algebraiczne; 

 ٧  ٧  ٧  

6) wyłącza wspólny czynnik z wyrazów sumy algebraicznej poza nawias;  ٧  ٧  ٧  
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7) wyznacza wskazaną wielkość z podanych wzorów, w tym geometrycznych i fizycznych. 
Komentarz: 
Umiejętność ta nie musi obejmować skomplikowanych wzorów, w których, aby wyliczyć wskazaną 
wielkość należy wykonać wiele operacji algebraicznych. 

 ٧  ٧  ٧  

6. Równania.  
Uczeń:  

 6h  4h  2h  

1) zapisuje związki między wielkościami za pomocą równania pierwszego stopnia z jedną 
niewiadomą, w tym związki między wielkościami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie 
proporcjonalnymi; 

 ٧  ٧  ٧ przepisy kulinarne – 
proporcje składników 

2) sprawdza, czy dana liczba spełnia równanie stopnia pierwszego z jedną niewiadomą;  ٧    ٧  

3) rozwiązuje równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą;  ٧    ٧  

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

   ٧  ٧  

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

   ٧  ٧  

6) rozwiązuje układy równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi; 
Komentarz: 
Wystarczy, ze uczeń potrafi rozwiązać układ równań jedną z metod, np. metodą podstawiania. 

 
 

 
٧ 

 
٧ 

 

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

 ٧  ٧  ٧  

7. Wykresy funkcji.  
Uczeń: 

 2h  1h  2h  

1) zaznacza w układzie współrzędnych na płaszczyźnie punkty o danych współrzędnych;  ٧  ٧  ٧ statki matematyczne – 
gra dydaktyczna 

2) odczytuje współrzędne danych punktów;  ٧  ٧  ٧  

3) odczytuje z wykresu funkcji: wartość funkcji dla danego argumentu, argumenty dla danej 
wartości funkcji, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, dla jakich ujemne, a 
dla jakich zero; 

     ٧  

4) odczytuje i interpretuje informacje przedstawione za pomocą wykresów funkcji (w tym 
wykresów opisujących zjawiska występujące w przyrodzie, gospodarce, życiu codziennym); 

     ٧  
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5) oblicza wartości funkcji podanych nieskomplikowanym wzorem i zaznacza punkty należące do 
jej wykresu. 

     ٧  

8. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa.  
Uczeń: 

 2h  2h  2h  

1) interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, 
wykresów; 

 ٧  ٧  ٧  

2) wyszukuje, selekcjonuje i porządkuje informacje z dostępnych źródeł;  ٧  ٧  ٧  

3) przedstawia dane w tabeli, za pomocą diagramu słupkowego lub kołowego;  ٧  ٧  ٧  

4) wyznacza średnią arytmetyczną i medianę zestawu danych;    ٧  ٧  

5) analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie losu) i określa 
prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach (prawdopodobieństwo 
wypadnięcia orła w rzucie monetą, dwójki lub szóstki w rzucie kostką, itp.). 

   ٧    

9. Figury płaskie.  
Uczeń: 

 6h  4h  3h  

1) korzysta ze związków między kątami utworzonymi przez prostą przecinającą dwie proste 
równoległe; 
Komentarz: 
Uczeń nie musi znać nazw: „kąty odpowiadające”, „k ąty naprzemianległe”, ale musi wiedzieć, 
które z nich są równe. 

 ٧    ٧  

2) rozpoznaje wzajemne położenie prostej i okręgu, rozpoznaje styczną do okręgu;    ٧  ٧  

3) korzysta z faktu, że styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego do punktu 
styczności; 
Komentarz: 
Korzysta z tego faktu na przykład przy rysowaniu stycznej oraz przy obliczeniach związanych z 
trójkątami i czworokątami opisanymi na okręgu. 

   ٧  ٧  

4) rozpoznaje kąty środkowe; 
Komentarz: 
Uczeń nie musi rozpoznawać kątów wpisanych oraz nie musi znać twierdzenia o zależności miar 
kątów wpisanych i kąta środkowego opartych na tym samym łuku. 

   ٧    

5) oblicza długość okręgu i łuku okręgu;    ٧  ٧  
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6) oblicza pole koła, pierścienia kołowego, wycinka kołowego;    ٧  ٧  

7) stosuje twierdzenie Pitagorasa; 
Komentarz: 
Uczeń stosuje zarówno twierdzenie Pitagorasa, jak i twierdzenie odwrotne do twierdzenia 
Pitagorasa. 

   ٧  ٧  

8) korzysta z własności kątów i przekątnych w prostokątach, równoległobokach, rombach i w 
trapezach; 

 ٧  ٧  ٧  

9) oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów;  ٧  ٧  ٧ tangram – figury o takich 
samych polach 

10) zamienia jednostki pola; 
Komentarz: 
Uczeń zamienia: m2 na cm2 i dm2 (i odwrotnie) oraz km2 na m2, ary i hektary (i odwrotnie). 

 ٧  ٧  ٧ 
zajęcia w terenie – 

wyznaczanie kwadratu o 
powierzchni 1 ara 

11) oblicza wymiary wielokąta powiększonego lub pomniejszonego w danej skali;      ٧ 
tworzenie planu szkoły w 
takiej skali, aby zmieściła 

się na kartce 

12) oblicza stosunek pól wielokątów podobnych;      ٧  

13) rozpoznaje wielokąty przystające i podobne;  ٧    ٧  

14) stosuje cechy przystawania trójkątów;  ٧      

15) korzysta z własności trójkątów prostokątnych podobnych;      ٧  

16) rozpoznaje pary figur symetrycznych względem prostej i względem punktu. Rysuje pary figur 
symetrycznych; 

 ٧    ٧  

17) rozpoznaje figury, które mają oś symetrii, i figury, które mają środek symetrii. Wskazuje oś 
symetrii i środek symetrii figury; 

 ٧    ٧ symetria wokół nas 
(w sali, na ulicy) 

18) rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta;  ٧  ٧    

19) konstruuje symetralną odcinka i dwusieczną kąta;  ٧  ٧    

20) konstruuje kąty o miarach 60º, 30º, 45º 
Komentarz: 
Uczeń konstruuje kąt o mierze 60º, wykorzystując trójkąt równoboczny, kąt o mierze 30º – 
prowadząc np. dwusieczną kąta 60º lub symetralną boku trójkąta równobocznego, kąt o mierze 45º 

 ٧      
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– prowadząc np. dwusieczną kąta 90º lub symetralną przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego. 

21) konstruuje okrąg opisany na trójkącie oraz okrąg wpisany w trójkąt;    ٧  ٧  

22) rozpoznaje wielokąty foremne i korzysta z ich podstawowych własności. 
Komentarz: 
Korzystając z własności odpowiednich wielokątów, uczeń powinien na przykład umieć, 
skonstruować trójkąt równoboczny, kwadrat i sześciokąt foremny. 

   ٧  ٧  

10. Bryły.  
Uczeń: 

   2h  2h  

1) rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy prawidłowe; 
Komentarz: 
Uczeń, potrafi uzasadnić, dlaczego dany graniastosłup i ostrosłup są prawidłowe, wyróżnia 
graniastosłupy i ostrosłupy prawidłowe wśród innych brył. 

   ٧  ٧ formy architektoniczne 
wokół nas i ich własności 

2) oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, stożka, kuli 
(także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym); 

   ٧  ٧ origami, sklejanie brył 

3) zamienia jednostki objętości. 
Komentarz: 
Uczeń zamienia: m3 na cm3 i dm3 (i odwrotnie) oraz dm3 lub litry na cm3 lub mililitry (i odwrotnie). 

   ٧  ٧ 

remont sali lekcyjnej – 
obliczenie powierzchni do 
malowania lub ułożenia 
podłogi, ilość potrzebnej 

farby 

Wycieczka edukacyjna  3h  1h    

 
Ewaluacja 
 Ewaluacja programu odbywać się będzie poprzez obserwację zaangażowania uczniów podczas każdych zajęć oraz analizę ich prac. 
Podczas zajęć należy oceniać (np. przyznając pukty): 

• wypowiedzi ustne, 
• prezentacje przygotowane w domu, 
• wykonanie wyznaczonego zadania indywidualnego lub grupowego, 
• ciekawe rozwiązanie zadania lub problemu, 
• zaangażowanie. 

Po każdym roku pracy będzie dokonywana ewaluacja w postaci ankiety dla uczniów. 
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Wskazówki do realizacji programu 
 

W zależności od poziomu uczestników w różnych grupach trzeba będzie zróżnicować 

tematykę zajęć. Można wybierać te tematy, które są najsłabiej opanowane, zmieniać ich 

kolejność i ilość godzin potrzebnych na ich realizację. Jednak musi się zgadzać suma godzin 

w podanych okresach czasowych. 

W miarę możliwości należy korzystać z programów multimedialnych, tablicy interaktywnej. 

 
Scenariuszy ciekawych lekcji i prezentacji można szukać między innymi na stronach: 
www.profesor.pl 
www.literka.pl 
www.45minut.pl 
www.matematyka.wroc.pl 
www.wsip.pl 
www.gwo.pl 
www.matmaks.republika.pl 
www.matmaserwis.scholaris.pl 
www.interklasa.pl 
www.edugames.pl 
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Program edukacyjny z FIZYKI 
 

1. Uczestnicy projektu 

Uczniowie gimnazjum potrzebujący pomocy w uzupełnieniu wiedzy z fizyki  

2. Cele projektu: 
I.  Cele ogólne: 

• popularyzowanie fizyki wśród młodzieży gimnazjalnej, inspirowanie 
i rozwijanie zainteresowań fizyką 

• motywowanie do uzupełniania swoich wiadomości, mobilizowanie do 
samodzielnej i systematycznej pracy 

• wykorzystanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów z przerobionego 
materiału 

• rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia i logicznego rozumowania 

• aktywizowanie ucznia, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania 
własnych pomysłów 

• kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku 
intelektualnego 

II.  Cele szczegółowe: 
Uczeń: 

• Przeprowadza nieskomplikowane rozumowania fizyczne 

• Dostrzega, wykorzystuje i interpretuje zależności funkcyjne, związki wyrażone 
za pomocą wzorów, wykresów, schematów, diagramów, tabel 

• Prezentuje z użyciem języka fizycznego wyniki badań prostych zagadnień 
i doświadczeń 

• Uczy się podejmowania decyzji, oceniania i komunikowania 

• Docenia znaczenie fizyki w otaczającym go życiu codziennym 
 

3. Metody realizacji 

• podające: 

- elementy wykładu (opis, objaśnienie) 
- objaśnienie przez nauczyciela sposobów rozwiązania zadań 

• problemowe: 

- pogadanka  poprzedzona wysunięciem problemu do rozwiązania 
- pokaz połączony z obserwacją ucznia w celu samodzielnego rozwiązania   
  problemu 
- rozwiązywanie zadań problemowych 
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- aktywizujące: gry, krzyżówki i rebusy  

• eksponujące: 

- dyskusja na temat rozwiązania problemu 
- konkursy na wykonywanie ćwiczeń w grupach, parach, indywidualnie 
- rozwiązywanie zadań o treści atrakcyjnej dla ucznia 

• praktyczne: 

- pokaz połączony z konkretnym zadaniem do rozwiązania 
- tworzenie pomocy dydaktycznych wspomagających nauczanie matematyki 
i fizyki, wyrównujących i poszerzających wiedzę uczniów 

 
4. B. Standardy wymagań z zakresu fizyki 

I.  Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu fizyki 
niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu 
Uczeń: 

1) stosuje terminy i pojęcia fizyczne: 

a) czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia fizyczne, 

np. w podręcznikach, w prasie, 

b) wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, zachowań, 

obiektów, 

2) wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych: 

      a) stosuje w praktyce własności działań, 

      b) posługuje się przybliżeniami, 

      c) posługuje się jednostkami miar. 

II.  Wyszukiwanie i stosowanie informacji 
Uczeń: 

1) odczytuje informacje przedstawione w formie: 

     a) tekstu, 

     b) tabeli, 

     d) wykresu, 

     e) rysunku, 

     f) schematu, 

     g) fotografii, 

2) operuje informacją: 
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     a) selekcjonuje informacje, 

     b) porównuje informacje, 

     c) analizuje informacje, 

     d) przetwarza informacje, 

     e) interpretuje informacje, 

     f) czytelnie prezentuje informacje, 

     g) wykorzystuje informacje w praktyce. 

 
III.  Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności 

przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych 
Uczeń: 

1)  wskazuje prawidłowości w procesach: 

     a) wyodrębnia z kontekstu dane zjawisko, 

     b) określa warunki jego występowania, 

     c) opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni, 

     d) wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk, 

2) posługuje się językiem symboli: 

     a) zapisuje wielkości za pomocą symboli, 

     b) zapisuje wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych, 

     c) przekształca wyrażenia algebraiczne, 

3) stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych: 

     a) łączy zdarzenia w ciągi przemian 

 
IV.  Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania 

problemów 
Uczeń: 

1) stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów: 

     a) formułuje i sprawdza hipotezy, 

     b) kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski, 

2) analizuje sytuację problemową: 

     a) dostrzega i formułuje problem, 

     b) określa wartości dane i szukane (określa cel), 

3) tworzy modele sytuacji problemowej: 
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    a) wyróżnia istotne wielkości i cechy sytuacji problemowej, 

     b) zapisuje je w terminach nauki fizyki 

4) tworzy i realizuje plan rozwiązania: 

     a) układa i wykonuje procedury osiągania celu, 

5) opracowuje wyniki: 

    a) ocenia wyniki, 

    b) interpretuje wyniki, 

    c) przedstawia wyniki. 

5. Zadania nauczycieli realizujących projekt 

• zachęcenie uczniów do uczestnictwa w projekcie i zorganizowanie grup 

• realizacja projektu zgodnie z programem, ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na: 

- kształtowanie u ucznia wiary we własne siły i umiejętności, 
- pobudzanie ucznia do zdobywania wiedzy na drodze aktywnego   
uczestniczenia w zajęciach   
- obserwacja skuteczności prowadzonych zajęć (monitorowanie osiągnięć 
uczniów) 
- stworzenie odpowiednich warunków do pracy grupowej i indywidualnej 

• prowadzenie dokumentacji opisującej przebieg realizacji programu 

zawierającej: 

- spis uczestników programu 
- terminy spotkań 
- obecność uczestników 
- tematykę zajęć 
- metody realizacji 
- osiągnięte cele 

• przekazanie powyższej dokumentacji koordynatorowi projektu 
w wyznaczonym terminie 

 
6. Program projektu dla uczniów gimnazjum: 
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Treści nauczania  fizyki wg podstawy programowej 

1. ŚWIAT FIZYKI 

L.p. Temat lekcji Realizacja 
Liczba 
godzin 

Przykładowe metody pracy 

1. Pomiary w fizyce 

- wyznaczanie długości, szerokości i grubości /np. ławki/ 
- wyznaczanie pola kwadratu o boku : 1cm, 1dm, 1m 
- wyznaczanie masy ciała 
- obliczanie średniej wyników pomiaru 

1h Wykonywanie  pomiarów w grupach na podstawie kart pracy 
Obliczanie średniego wyniku pomiaru 

2. 
Przeliczanie jednostek 
Hodujemy kryształy  

- ćwiczenia w przeliczaniu jednostek długości, masy i czasu 
1h 

Omówienie i zadanie pracy doświadczalnej 
 – słony ogród /26/ 
Przeliczanie jednostek 

3. 
Różne rodzaje oddziaływań i ich 
skutki 

- rozpoznawanie i omówienie oddziaływań grawitacyjnych,  
  magnetycznych, elektrycznych i ich skutków 
- przykłady skutków oddziaływań, ich rodzaje 

1h Wykonywanie przez uczniów doświadczeń potwierdzających 
różne rodzaje oddziaływań, określanie  ich skutków 

4.  Ciekawa fizyka 
- uczniowie obserwują przebieg doświadczeń i zadają pytania dotyczące 
prezentowanych zjawisk 

4h Zajęcia w Muzeum Techniki 

5. Siła jako miara oddziaływań 

- jak wykonać dynamometr 
- wyznaczanie wartości sił za pomocą siłomierza 
- rysowanie sił działających na ciało określając ich cechy 

1h 

Wykonywanie  pomiarów działających sił, rysowanie ich 
wektorów 
rozwiązywanie zadań i problemów dotyczących działających 
sił 

6. Siła wypadkowa i równoważąca  

- ćwiczenia w określaniu i rysowaniu sił równoważących 
- wyznaczanie wypadkowej sił działających w tym samym kierunku, o 
takich samych zwrotach i o zwrotach przeciwnych 2h 

Uczniowie w grupach badają równowagę sił działających 
wzdłuż jednej prostej 
Przygotowanie i prezentacja przez uczniów doświadczeń: 
-rozbij orzech /46/ 
- opór liny /51/  
- łamanie zapałek/74/ 

7. Szukamy środków ciężkości 

- wyznaczanie środków ciężkości różnych ciał 

1h 

Zajęcia w grupach 
Uczniowie wykonują doświadczenia 
- znajdź środek ciężkości /55/ 
- zrównoważone książki /80/ 
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8. 
Masa i ciężar ciała 
Czy powietrze waży? 

- omawianie różnic między masą a ciężarem ciała 
- obliczanie ciężaru ciała znając jego masę 
- wyznaczanie masy i ciężaru ciał 

1h 
Uczniowie wykonują własne wagi 
 i badają ich równowagę 
Zadania rachunkowe 

9. Z czego zbudowana jest materia? 
- omawianie budowy materii różnice w budowie mikroskopowej ciał 
stałych, cieczy i gazów 
- wyjaśnienie zjawiska dyfuzji i kontrakcji 

1h 
Prezentacja wyhodowanych kryształów przez uczniów 
doświadczenia przedstawiające zjawisko dyfuzji kontrakcji 
uczniowie wykonują w grupach 

10. 
Materia w różnych stanach 
skupienia 

- znajomość stanów skupienia, w jakich może występować woda 
- omawianie zjawisk fizycznych podczas zmiany stanów skupienia 

1h 

Uczniowie wykonują doświadczenia 
 - para, mgła, gaz /141/ 
- wilgotność i komfort /142/ 
- gotowanie wody za pomocą lodu /153/ 
- zagadka lodu /157/ 

11. 
Wyznaczanie gęstości ciał 
stałych 

- wyznaczanie objętości ciał foremnych /w kształcie prostopadłościanu/  
- wyznaczanie objętości ciał nieforemnych za pomocą menzurki 
- obliczanie gęstości ciał stosując związek między masą, gęstością i 
objętością ciał 

2h Zajęcia w grupach na podstawie kart pracy 

12. Wyznaczanie gęstości cieczy 

- wyznaczanie objętości  cieczy za pomocą menzurki 
- wyznaczanie masy cieczy za pomocą wagi 
- obliczanie gęstości stosując związek między masą, gęstością 
i objętością cieczy 

1h Zajęcia w grupach na podstawie kart pracy 

13. Wyznaczanie gęstości powietrza 
- wyznaczenie gęstości powietrza /wykonanie pomiarów i obliczeń, 
analiza wyników 

1h Zajęcia w grupach na podstawie kart pracy 

14. Zadania konkursowe 
rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, ciekawych zadań i zagadek 1h praca w grupach , omówienie problemów i ocena wyników 

prac 

15. 

Budowa wewnętrzna i 
właściwości  ciał stałych, cieczy 
i gazów 
Siły spójności, czyli jak 
powstaje kropla? 

- omawianie budowy wewnętrznej ciał stałych, cieczy i gazów 
- omawianie przykładów potwierdzających zależność właściwości ciał od 
ich budowy wewnętrznej 
- rozróżnianie sił spójności od sił przylegania 
- występowanie napięcia powierzchniowego –  różne przykłady 2h 

Uczniowie w grupach przygotowują doświadczenia ( na 
podstawie otrzymanych instrukcji) prezentują i wyciągają 
wnioski  
- ruch cząsteczek wody/20/ 
-zadziwiająca piłeczka pingpongowa21 
-prawo Bernoulliego na powierzchni wody/22/ 
- lepkość cieczy /24/ 
- pokaż ruchy cząsteczek /25/ 
- filtr włoskowaty /27/ 
- osmoza /28/ 



 
    
 
   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

20 
 

Projekt „Szkoła w centrum uwagi” 
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus m.st. Warszawy 
ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1 e-mail zfe@ursus.warszawa.pl 

tel. 22 478 61 62 lub 22 478 61 30 

- „moczenie” wody / 40/ 
- pościg za olejem /30/ 

16. 
Rozszerzalność temperaturowa 
ciał stałych, cieczy i gazów 

- omawianie doświadczeń potwierdzających  rozszerzalność  
  temperaturową ciał stałych, cieczy i gazów 
- wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska  
- zapobieganie negatywnym skutkom tego zjawiska – przykłady 

1h 
Uczniowie w grupach przygotowują doświadczenia ( na 
podstawie otrzymanych instrukcji) , prezentują i wyciągają 
wnioski 

17.  Ciśnienie 

- posługiwanie się pojęciem ciśnienia  
- obliczanie ciśnienia znając wartość siły nacisku i powierzchni na którą 
działa 
- ćwiczenia w przeliczanie jednostek ciśnienia / Pa na hPa i kPa oraz 
odwrotnie/ 

2h 

Uczniowie wykonują doświadczenia 
- test wytrzymałości /85/ 
- butelka z niespodzianką /92/ 
- zamrożenie za pomocą palców /146/ 
- zagadka gorącej wody /158/ 
zadania rachunkowe 

18. Ciśnienie w cieczach i gazach 

- pojęcie ciśnienia atmosferycznego i hydrostatycznego 
- badanie od jakich wielkości zależy ciśnienie  hydrostatyczne 
- obliczanie ciśnienia hydrostatycznego korzystając ze wzoru: 
p = d· h· g 

2h 

Uczniowie wykonują doświadczenia: 
 - krasnoludek w butelce /11/ 
doświadczalne potwierdzenie zależności ciśnienia od 
wysokości słupa cieczy 
zadania rachunkowe 

19. 
Prawo Pascala i jego 
zastosowanie 

- znajomość prawa Pascala 
- omawianie przykładów na zastosowanie prawa Pascala /prasa 
hydrauliczna/ 
- rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem zależności F1/S1 = F2/S2  

1h 
Uczniowie prezentują działanie prasy hydraulicznej 
Zadania rachunkowe 
 

20. 
Prezentacja doświadczeń 
wykonanych przez uczniów 

- uczniowie omawiają wykonywane doświadczenie, analizują jego 
przebieg i wyciągają wnioski 

1h 

Uczniowie prezentują doświadczenia  
- czerpanie wody sitem/31/ 
-wodny „dym z komina”/32/ 
- tajne pismo /82/ 
- przenikanie przez kostki lodu /147/ 

21. 
Siły wyporu działające na ciała 
zanurzone w cieczy 

- wyznaczenie siły wyporu 
- badanie i omawianie zależności- od czego zależy a od czego nie zależy 
siła wyporu 

1h  Badania wykonują uczniowie w grupach 

22. 
 Prawo Archimedesa i jego 
zastosowanie 

- omówienie warunków pływania, tonięcia i wypływania ciał na 
powierzchnię cieczy na podstawie prawa Archimedesa 
- analizowanie i porównywanie wartości sił wyporu ciał zanurzonych w 
różnych cieczach 

1h 

Uczniowie wykonują doświadczenia: 
 - naucz jajko nurkować/23/ 
Prezentacja przykładów na pływanie, tonięcie i wypływanie 
ciał na powierzchnię wody 
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23. 
Rozwiązywanie zadań i 
problemów z hydrostatyki 

- obliczanie siły wyporu korzystając ze wzoru : Fw = d·V·g 
- wykorzystanie prawa Archimedesa w rozwiązywaniu zadań 

1h Rozwiązywanie zadań rachunkowych 

24. 
Zajęcia podsumowujące 
przerobiony materiał 

- rozwiązywanie testów 
- omawianie , analizowanie problemów 

1h Zajęcia w grupach  

2. OPTYKA  

1. Rozchodzenie się światła 

- powstawanie cieni i półcieni 
- zaćmienia 1h 

Uczniowie wykonują doświadcz.  
- jaką wysokość ma  drzewo /119/- (pomiary wykonane na 
boisku szkolnym) 
- Czuła źrenica /120/ 

2. 
Zjawisko odbicia światła od 
zwierciadeł płaskich 

- stosowanie prawa odbicia światła w rysowaniu  obrazów 
- otrzymywanie obrazów pozornych w zwierciadle płaskim 
- rozproszenie światła od powierzchni chropowatej 

2h 

Uczniowie wykonują doświadczenia: 
- sztuczki z lustrem /139/ 
- łatwe kopiowanie 140/ 
- rysowanie obrazów 

3. 
Zwierciadła kuliste – 
otrzymywanie obrazów 

- właściwości zwierciadeł kulistych 
- rysowanie obrazów otrzymanych za pomocą  zwierciadeł kulistych  1h 

Uczniowie wykonują doświadczenia: 
- otrzymywanie obrazów za pomocą zwierciadeł 
- zwierciadło wklęsłe /132/ 

4. Zjawisko załamania światła 

- demonstracja zmiany kąta załamania przy zmianie kąta padania 
- opisywanie biegu promieni przy przejściu przez granicę ośrodków 2h 

Uczniowie wykonują doświadczenia: 
 - znikające monety /76/ 
- latające spodki - /117/ 
- odbicie i załamanie światła /121/ 

5. Soczewki 

- właściwości soczewek 
- wytwarzanie obrazów za pomocą soczewek 
- rysowanie konstrukcyjnie obrazów wytworzonych przez soczewki, 
opisywanie otrzymanych obrazów 
- obliczanie zdolności skupiającej soczewki 

2h 
Uczniowie prezentują otrzymywanie obrazów za pomocą 
soczewek 
zadania graficzne i rachunkowe 

6. Prezentacje doświadczeń 

- uczniowie omawiają wykonywane doświadczenie, analizują jego 
przebieg i wyciągają wnioski 

1h 

Uczniowie wykonują doświadczenia 
 -zadziwiające kolorowe koło /91/ 
- zły cel 177/ 
- tajemnice światła / 124/ 
- prążki interferencyjne /125/ 
- kolory /154/ 
- mylące lusterko /130/ 



 
    
 
   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

22 
 

Projekt „Szkoła w centrum uwagi” 
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus m.st. Warszawy 
ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1 e-mail zfe@ursus.warszawa.pl 

tel. 22 478 61 62 lub 22 478 61 30 

- światło z tarcia /135/ 
- zmęczenie kolorem /172/ 
- rura świetlna /136/* 

7. Zajęcia konkursowe - rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, ciekawych zadań i zagadek 2h Praca w grupach 

3. ELEKTROSTATYKA    I    ELEKTRYCZNO ŚĆ 

 
1. Oddziaływania  elektrostatyczne 

- istnienie dwóch rodzajów ładunków  elektrycznych 
- oddziaływanie ładunków różnoimiennych  i jednoimiennych 
- sposoby elektryzowania ciał 

1h 
Doświadczalne potwierdzenie  
- istnienia dwóch rodzajów ładunków elektrycznych 
- oddziaływania ładunków elektrycznych 

 
2. 

Elektryzowanie metali i izolatorów 

- wewnętrzna budowa metali i izolatorów 
- elektryzowanie różnych ciał – analiza kierunku przepływu 
elektronów 
- stosowanie zasady zachowania ładunku elektrycznego 

2h 

Demonstracja przykładów elektryzowania ciał - analiza 
Zadania rachunkowe  

 
4. Przepływ prądu elektrycznego 

- na czym polega przepływ prądu elektrycznego 
- natężenie prądu , napięcie elektryczne 
- zadania rachunkowe z zastosowaniem  zależności I= q/t 

1h 
Uczniowie wykonują doświadczenie 
 - zmiana kolorów za pomocą prądu elektrycznego /181/ 
Zadania rachunkowe 

 
5. 

Budowanie obwodów elektrycznych 

- symbole graficzne obwodów elektrycznych 
- budowanie obwodów elektrycznych  i rysowanie ich schematów 
- budowanie obwodów elektrycznych na podstawie schematów 
obwodów elektrycznych 

1h 

Uczniowie wykonują doświadczenie 
- obwód otwarty i zwarty /185/ 
Ćwiczenia w rysowaniu i budowaniu obwodów elektrycznych 

*Doświadczenia ponumerowane wybrane są z książki  „200 doświadczeń dla dzieci” Robert J.Brown 

7. Przewidywana ewaluacja programu:  

• W toku realizacji programu przewidziano ewaluację  

 Metody badawcze zastosowane w ewaluacji, to: 

- analiza dokumentacji 
- obserwacja 
- ankieta 

Wnioski z ewaluacji programu zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej.
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KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA UCZNIÓW 
 
DROGI UCZNIU! 
          Chcę się dowiedzieć, jak oceniasz nasze zajęcia oraz stosowane na zajęciach metody 
pracy. Zależy nam na Twoich rzetelnych i szczerych odpowiedziach, dzięki czemu postaramy 
się tak uatrakcyjnić zajęcia, aby zaspokoić Twoje oczekiwania oraz innych uczniów. Ankieta 
jest anonimowa. 
 
Zakreśl wybraną odpowiedź. W innym przypadku uzupełnij ją. 

1. Czy chętnie uczęszczasz na zajęcia? 
             a) Tak 
             b) Raczej tak 
             c) Raczej nie 

2. Czy odpowiada Ci forma w jakiej prowadzone są zajęcia? 
             a) Tak 
             b) Raczej tak 
             c) Raczej nie 

3. Czy zadania na zajęciach zainteresowały Cię? 
             a) Tak 
             b) Raczej tak 
             c) Raczej nie 

4. W jakim stopniu pomogłam Ci zrozumieć zagadnienia matematyczne /fizyczne/?       
(Zaznacz na skali.) 

 
5. W jakim stopniu takie zajęcia poszerzają zakres Twoich wiadomości matematycznych? 
 

1 2 3 4 5 6 
  

6. Jak oceniasz zajęcia? 
     -  były ciekawe 
     -  nie zawsze są ciekawe 
     -  były nudne 

7. Jak oceniasz współpracę z nauczycielem prowadzącym? 
- dobra 
- raczej dobra 
- raczej słaba 

8. Jakie tematy chciałbyś realizować na zajęciach? 
………………………………………………………………………….......................................
....................................................................................................................................................... 

9. Jak oceniasz swoją pracę na zajęciach? 
………………………………………………………………………….......................................
....................................................................................................................................................... 
 
          Dziękuję za współpracę 

1 2 3 4 5 6 


