
ZESTAWIENIE TEMATÓW Z MATEMATYKI DLA KLASY VIII Z WYMAGANIAMI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

TEMAT
LICZBA
GODZIN
LEKCYJ

NYCH

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI

1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 h
System rzymski.

2
I. Liczby naturalne w układzie pozycyjnym. Uczeń:
5) liczby w zakresie do 3 000 zapisane w systemie rzymskim przedstawia w systemie dziesiątkowym, a zapisane w systemie dziesiątkowym 
przedstawia w systemie rzymskim.

Własności liczb 
naturalnych.
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1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń:
      1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe; 

2) interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej;
3) porównuje liczby naturalne;

2. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń 
7) rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100;
8) rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także gdy na istnienie dzielnika właściwego wskazuje cecha 

podzielności;
9) rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze
13) znajduje największy wspólny dzielnik (NWD) w sytuacjach nie trudniejszych niż typu NWD(600, 72), NWD(140, 567), NWD(10000, 

48), NWD(910, 2016)
14) rozpoznaje wielokrotności danej liczby, kwadraty, sześciany, liczby pierwsze, liczby złożone; 
16) rozkłada liczby naturalne na czynniki pierwsze, w przypadku gdy co najwyżej jeden z tych czynników jest liczbą większą niż 10;

Porównywanie liczb.
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Powtórzenie i utrwalenie umiejętności z zakresu podstawy programowej dla klas IV-VI.
I. Potęgi o podstawach wymiernych. Uczeń:
1) zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi o wykładniku całkowitym dodatnim;
5) odczytuje i zapisuje liczby w notacji wykładniczej a ∙10k , gdy1≤a<10 ,   k jest liczbą całkowitą;
II. Pierwiastki. Uczeń:
1) oblicza wartości pierwiastków kwadratowych 
i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych;
2) szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego;
3) porównuje wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki z daną liczbą wymierną oraz znajduje liczby wymierne większe 
lub mniejsze od takiej wartości;

Działania na liczbach.
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Powtórzenie i utrwalenie umiejętności z zakresu podstawy programowej dla klas IV-VI.
II. Pierwiastki. Uczeń:
1) oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych;

Działania na potęgach 
i pierwiastkach.

I. Potęgi o podstawach wymiernych. Uczeń:
2) mnoży i dzieli potęgi o wykładnikach całkowitych dodatnich; 
3) mnoży potęgi o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach;
4) podnosi potęgę do potęgi;
5) odczytuje i zapisuje liczby w notacji wykładniczej a ∙10k , gdy1≤a<10 ,   k jest liczbą całkowitą; 1
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7. KOŁA I OKRĘGI 10h
Styczna do okręgu. 2 Umiejętności nieujęte w podstawie programowej.
Wzajemne położenie 
dwóch okręgów.

1 Umiejętności nieujęte w podstawie programowej.

Liczba . Długość 
okręgu. 3

XIV. Długość okręgu i pole koła. Uczeń:
1) oblicza długość okręgu o danym promieniu lub danej średnicy;
2) oblicza promień lub średnicę okręgu o danej długości okręgu;

Pole koła.
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XIV. Długość okręgu i pole koła. Uczeń:
3) oblicza pole koła o danym promieniu lub danej średnicy;
4) oblicza promień lub średnicę koła o danym polu koła;
5) oblicza pole pierścienia kołowego o danych promieniach lub średnicach obu okręgów tworzących 
pierścień;

Praca klasowa i jej 
omówienie.
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8. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 7h
Ile jest możliwości?
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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;

Obliczanie 
prawdopodobieństw 
(cd.). 3

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;

Sprawdzian. 1
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