
Co to oznacza w praktyce?

Seria MATeMAtyka w świetle 
nowej podstawy programowej

Reforma 2019 – wyzwania 

Inny (zwykle niższy) poziom myślenia 
abstrakcyjnego absolwenta szkoły 
podstawowej niż absolwenta gimnazjum

Młodszy uczeń na III etapie 
edukacyjnym

Duża ilość materiału do omówienia w trakcie 
sztywnej siatki godzin (3 + 4 + 3 + 4)

Obszerna podstawa programowa 
do zakresu podstawowego

Włączenie do programu klasy 1 treści 
zaleconych w komentarzu do podstawy 
programowej

Wymagająca podstawa programowa  
do zakresu podstawowego w klasie 1

Potrzeba zrealizowania w szkole 
ponadpodstawowej treści, które 
dotychczas były realizowane  
na wcześniejszym etapie edukacyjnym

Uczeń z mniejszym zakresem 
wiedzy niż po gimnazjum

Łatwiejszy start w nowej szkole zapewniają: 

• Początkowe tematy zbudowane wokół liczb i działań na nich, znane uczniom ze szkoły podstawowej.
• Zrozumiały i prosty język podręcznika.
• Rozwiązane przykłady i proste ćwiczenia, podane od łatwych do coraz trudniejszych i abstrakcyjnych.
• Przypomnienia niezbędnych treści przed realizacją wybranych działów – Warto powtórzyć.
•  Zadania rozwiązane krok po kroku i miejsca na rozwiązania ćwiczeń w Kartach pracy ucznia  

i Maturalnych kartach pracy.
• Materiały prezentacyjne na lekcje, m.in. ułatwiające wizualizację własności funkcji – Multiteka.

Sprawną realizację wymagań podstawy programowej ułatwiają:

• Dobrze zaplanowany układ treści, w którym działy bliskie problemowo występują obok siebie.
•  Skrojone na miarę lekcje dzięki skoncentrowaniu się na najważniejszych umiejętnościach dopasowanych 

zakresem do podstawy programowej.
•  Czytelna struktura lekcji z powtarzającymi się elementami (w podręczniku: wprowadzenie, bazowe 

przykłady, ćwiczenia, zadania).
• Przypomnienia treści ze szkoły podstawowej w toku wykładu.
• Odpowiedzi i rozwiązania zadań w Podręcznikach Nauczyciela.
• Propozycje gotowych klasówek i sprawdzianów w Generatorze testów i sprawdzianów.

Wszystkie elementy serii mają układ tematów zgodny z układem tematów w podręcznikach.

Przemyślany układ treści – w klasie 1 wprowadzamy te zalecane tematy, które są kluczowe  
w kontekście dalszej nauki oraz możliwe do realizacji zgodnie z obowiązującą siatką godzin.

 Układy treści do obu zakresów uwzględniają wszystkie wymagania podstawy programowej. Tematy 
wprowadzające do działów Funkcje i Układy równań zostały opracowane ze świadomością, że uczniowie 
spotykają się z nimi po raz pierwszy. Podobnie opracowaliśmy m.in.: wyłączanie jednomianu poza nawias, 
obliczanie objętości i pól powierzchni brył obrotowych czy twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa.
Materiały prezentacyjne na lekcje zawarte w Multitece ułatwią zrozumienie nowych pojęć i zagadnień,  
np. zależności funkcyjnych.

Rozwiązania Nowej Ery



Dostęp do zadań różnego typu: łatwych/
trudnych, zamkniętych/otwartych, 
wymagających uzasadnienia, typu 
egzaminacyjnego

Potrzeba różnorodnych zadań

Przygotowanie uczniów do matury, 
która obejmuje trudne treści przesunięte 
z zakresu rozszerzonego 

Trudna obowiązkowa matura  
w zakresie podstawowym

Większe niż dotychczas znaczenie 
wyniku matury z przedmiotów  
w zakresie rozszerzonym

Zdanie matury uzależnione 
od uzyskania co najmniej 30% 
punktów możliwych do zdobycia  
z przynajmniej jednego 
przedmiotu dodatkowego  
na poziomie rozszerzonym 

Co to oznacza w praktyce?Reforma 2019 – wyzwania 

Seria MATeMAtyka w świetle 
nowej podstawy programowej

•  Dwa zbiory zadań, osobno dla zakresu podstawowego i osobno dla rozszerzonego, zapewniają 
materiał do pracy zarówno z uczniami potrzebującymi wielu prostych ćwiczeń, jak i takimi, którzy 
szukają wyzwań, a także do bieżącego treningu dla wszystkich. Zadania pisane przez różnych autorów, 
inaczej formułowane niż w podręczniku, umożliwiają głębsze zrozumienie pojęć. Duża liczba 
różnorodnych zadań pozwala na wytrenowanie wszystkich umiejętności przypisanych do danego tematu 
lub działu.

•  Karty pracy, również osobne dla każdego z zakresów, to nowe publikacje dla ucznia. Do każdego tematu 
wybrano reprezentatywny zestaw zadań, uwzględniający potrzebę przygotowania do matury. 

•  Generator testów i sprawdzianów to bogata baza zadań (każde w czterech wersjach), z której łatwo 
utworzyć dowolne zestawy zadań.

•  Każda z publikacji zawiera rozmaite typy zadań o różnym stopniu trudności. Dzięki temu nauczyciel 
ma w ramach serii pełen przegląd form i typów zadań, nie musi poszukiwać dodatkowych materiałów.

Efektywne przygotowanie do matury i sprawdzanie umiejętności maturalnych już od klasy 1 zapewniają  
w podręczniku:

•  Zestawy zadań maturalnych „M” po każdym dziale: Zadania zamknięte, Zadania krótkiej odpowiedzi,  
Zadania rozszerzonej odpowiedzi.

• Metody rozwiązywania zadań zamkniętych – Sposób na zadanie.
• W klasie 4 obszerne powtórzenie przed maturą.

Karty pracy ucznia umożliwiają rozwiązywanie zadań typu maturalnego oraz zadań CKE  
dopasowanych do każdego tematu. 
Zbiór zadań pozwala na ćwiczenie umiejętności maturalnych z wykorzystaniem zadań CKE –  
To było na maturze.

Podobnie jak w zakresie podstawowym przygotowanie do egzaminu maturalnego w zakresie 
rozszerzonym zaczyna się już od klasy 1. Uczniowie mogą ćwiczyć umiejętności egzaminacyjne  
na zadaniach typu maturalnego z przypisaną punktacją – zestawy zadań oznaczonych literą „M”  
po każdym dziale w podręczniku i Zbiorze zadań oraz zestawy zadań „M” i zadania CKE  
w Maturalnych kartach pracy.

Ponadto w podręczniku dla klasy 4 umieściliśmy obszerne powtórzenie przed maturą.
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