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Ra port specjalny

Podr�czniki do matematyki w swietle nowej
podstawy programowej
Reforma 2019- wyzwania

Co to oznacza w praktyce?

Nowa podstawa programowa
z matematyki w branzowych
szkolach i nowa siatka godzin

Podr�czniki uzywane w branzowych
szkolach muszq bye dostosowane do
zapis6w nowej podstawy programowej.

Tresci z nowej podstawy programowej
wykraczajq poza dotychczas obowiqzujqeq
podstaw�

Zagadnienia matematyczne powinny
bye realizowane w /atwy, przyst�pny,
a zarazem przyjazny dla ucznia spos6b.

W podr�czniku zadbalismy o:

Mlodsi uczniowie w zreformowanej szkole

Metody pracy i materialy edukacyjne
powinny uwzgl�dniae mozliwosci
percepcyjne mlodszych uczni6w.

Wprowadzamy rozwictzania dostosowane do percepcji mlodszego ucznia, m.in.:

Brak egzaminu maturalnego w branzowej
szkole I stopnia

Potrzebne jest pokazanie uczniowi
praktycznego wymiaru matematyki,
przydatnej podczas egzaminu zawodowego,
w pracy i w zyciu codziennym.

Oswojenie zagadnien typowo
matematycznych

Uczniowie powinni bye motywowani
oryginalnymi metodami dydaktycznymi,
wzbudzajqcymi ich zainteresowanie.

Przygotowalismy nowct seri� do matematyki ,,To si� liczy!"
Jej tw6rcami sq doswiadczeni nauczyciele praktycy, autorzy uznanych podr�cznik6w i materia/6w
dydaktycznych. Podr�czniki zawierajq wszystkie zagadnienia uj�te w nowej podstawie programowej,
poukladane w prosty, jasny i przejrzysty spos6b. Nowa seria sklada si� z 3 podr�cznik6w, po 1 dla
kazdej klasy, dzi�ki czemu tresci nauczania sq optymalnie dostosowane do liczby godzin matematyki
realizowanej w danej klasie oraz do mozliwosci percepcyjnych uczni6w.

• czytelnq i powtarzalnq struktur� kazdej lekcji;
• uj�cie minimum tresci w danej jednostce lekcyjnej;
, graficzne wyr6znienia waznych zagadnien;
• przyklady rozwiqzywane krok po kroku;
• urozmaicone zadania o r6znym poziomie trudnosci;
• liczne nawiqzania do zycia codziennego;
, odpowiedzi do wszystkich ewiczen i zadan.

, tresci w kazdej klasie podzielilismy na kr6tkie rozdzialy, zlozone z niezbyt obszernych lekcji;
, kazdy temat zbudowalismy wedlug stalej struktury;
, tresci w obr�bie lekcji podzielilismy na niewielkie fragmenty wyr6znione nag/6wkami,
dzi�ki kt6rym latwiej odnaleze kluczowe zagadnienia;
• teksty i polecenia do zadan sformulowalismy prostym, zrozumialym dla ucznia j�zykiem.

Pokazujemy praktyczne znaczenie matematyki poprzez:
, unikatowe ,,Lekcje branzowe" dotyczqce zagadnien, z kt6rymi mozna si� spotkae na co dzien;
• element ,,To si� liczy!" ksztalcqcy kompetencje matematyczne przydatne w zyciu codziennym;
• zadania nawiqzujqce do przyklad6w znajdujqcych si� w zestawach pytan egzamin6w zawodowych.

Stosujemy rozwictzania pokazujctce, ze matematyka jest ciekawa
i przydatna na co dzien, m.in.:
• ewiczenia ,,Na poczqtek", kt6re pozwalajq zainteresowae uczni6w i wprowadzie ich w tematyk� lekcji;
• ramki ,,To si� liczy!" pokazujqce zastosowanie matematyki w zyciu codziennym.

