
Program zajęć wyrównawczych z matematyki                                               
dla klasy 5 szkoły podstawowej 

 

Na podstawie programu „Matematyka z plusem” klasy IV–VIII dopuszczonego przez MEN do użytku 
szkolnego. 
 
Program adresowany  jest do uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki w klasie 5.  Pro-
gram realizowany będzie w wymiarze 1 godziny w tygodniu w formie zajęć pozalekcyjnych prowa-
dzonych przez autora programu. 
 
Cele ogólne: 
· wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych oraz 

utrwalanie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach 

matematyki, 

· kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków, 

· przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z 

życia codziennego, 

· zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcjach matematyki. 

 
Środki dydaktyczne i metody pracy: 
· karty pracy – opracowane przez nauczyciela zgodnie z potrzebami uczniów; 

· szablony figur geometrycznych, modele i siatki brył; 

· gry i zabawy logiczne – układanki, tangramy, krzyżówki, domina, karty do gry 

· zadania na szkolnej platformie edukacyjnej i innych portalach 

· rozwiązywanie zadań różnymi metodami (rysunki pomocnicze, grafy, rzuty); 

· zabawy i gry dydaktyczne z wykorzystaniem komputera 

· indywidualizacja tempa pracy i stopniowanie trudności stawianych zadań, 

· zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych 

Treści nauczania: 

I. LICZBY I DZIAŁANIA  
Zapisywanie i porównywanie liczb 
Rachunki pamięciowe  
Kolejność działań  
Sprytne rachunki 
Zadania tekstowe  
Szacowanie wyników działań 
Działania pisemne — dodawanie i odejmowanie  
Działania pisemne — mnożenie 
Działania pisemne — dzielenie 
Cztery działania na liczbach  
 
II. WŁASNOŚCI LICZB NATURALNYCH  
Dzielniki 
Cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100, przez 4 oraz przez 3 i 9 
Liczby pierwsze i liczby złożone  
Rozkład liczby na czynniki pierwsze  
Wielokrotności 
 
III. UŁAMKI ZWYKŁE  
Ułamki zwykłe i liczby mieszane 
Ułamek jako iloraz 
Skracanie i rozszerzanie ułamków 



Porównywanie ułamków 
Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach 
Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach 
Mnożenie ułamków przez liczby naturalne 
Obliczanie ułamka danej liczby 
Mnożenie ułamków 
Dzielenie ułamków przez liczby naturalne 
Dzielenie ułamków 
 
IV. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE  
Proste prostopadłe i proste równoległe 
Kąty 
Mierzenie kątów 
Kąty przyległe, kąty wierzchołkowe. Kąty utworzone przez trzy proste 
Wielokąty 
Rodzaje trójkątów 
Konstruowanie trójkąta o danych bokach 
Miary kątów w trójkątach 
Prostokąty i kwadraty 

Równoległoboki i romby 
Miary kątów w równoległobokach 
Trapezy 
Miary kątów w trapezach 
Czworokąty - zadania 
Figury przystające 
 
V. UŁAMKI DZIESIĘTNE  
Zapisywanie ułamków dziesiętnych 
Porównywanie ułamków dziesiętnych 
Różne sposoby zapisywania długości i masy 
Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych 
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000. . .   
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 . . .  
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne 
Mnożenie ułamków dziesiętnych 
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne 
Dzielenie ułamków dziesiętnych 
Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych  
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych 
Procenty a ułamki 
 
 
VI. POLA FIGUR  
Pole prostokąta i kwadratu 
Zależności między jednostkami pola 
Pole równoległoboku 
Pole rombu 
Pole trójkąta 
Pole trapezu 
Pola wielokątów — zadania 
 
 
VII. LICZBY CAŁKOWITE  
Liczby ujemne 
Dodawanie liczb całkowitych 
Odejmowanie liczb całkowitych 
Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych 
 
VIII. GRANIASTOSŁUPY  



Prostopadłościany i sześciany 
Przykłady graniastosłupów prostych 
Siatki graniastosłupów prostych 
Pole powierzchni graniastosłupa prostego 
Objętość figury. Jednostki objętości 
Objętość prostopadłościanu 
Objętość graniastosłupa prostego 
Litry i mililitry 
 
Zakładane efekty: 
· wzrost efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych 
· poprawa wyników nauczania 
· wzrost aspiracji edukacyjnych uczniów, uczestnictwo zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych 
· zmniejszenie niepowodzeń szkolnych, poprawa wyników sprawdzianów zewnętrznych. 

          

 

 

      Program zajęć opracowała Paulina Łaska.      


