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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 VIII 
 

Rozwijanie umiejętności posługiwania się symbolami literowymi  

 Utrwalanie pojęć i umiejętności związanych z algebrą, poznanych w młodszych klasach.  

 Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.  

 Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą oraz równań podanych 

w postaci proporcji.  

 

Kształtowanie wyobraźni geometrycznej  

 Obliczanie długości okręgu i pola koła.  

 Dostrzeganie związków między długościami boków w trójkątach prostokątnych.  

 Stosowanie twierdzenia Pitagorasa przy obliczaniu np. długości przekątnej kwadratu, 

wysokości trójkąta równoramiennego.  

 Utrwalanie pojęć poznanych w młodszych klasach: oś symetrii i figury 

osiowosymetryczne oraz rozumienie i używanie nowych pojęć: symetralna odcinka, 

dwusieczna kąta, środek symetrii, figury środkowosymetryczne. 
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 Rozpoznawanie figur osiowosymetrycznych i środkowosymetrycznych, wskazywanie osi 

symetrii i środka symetrii figury, rysowanie figury symetrycznej do danej figury 

względem prostej i figury symetrycznej względem punktu.  

 Rozpoznawanie i rysowanie graniastosłupów i ostrosłupów.  

 Obliczanie pól powierzchni i objętości graniastosłupów i ostrosłupów.  

 

Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki 

 Rozwiązywanie zadań tekstowych, w szczególności zadań wymagających obliczeń 

procentowych, rozwiązywania równań.  

 Wykorzystanie wzorów na długość okręgu i pole koła do obliczania obwodów i pól 

powierzchni różnych przedmiotów.  

 Stosowanie twierdzenia Pitagorasa w różnych sytuacjach praktycznych.  

 Posługiwanie się podstawowymi jednostkami długości, masy, pola i objętości przy 

rozwiązywaniu różnych zagadnień praktycznych.  

 Obliczanie pól powierzchni i objętości różnych przedmiotów w kształcie graniastosłupów 

i ostrosłupów.  

 Stosowanie reguł mnożenia i dodawania do zliczania par elementów o określonych 

własnościach. 

 Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń. 
 
 


