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MATEMATYKA W PLO PŁ

W naszej szkole wszyscy uczniowie uczą się matematyki na poziomie 

rozszerzonym już od pierwszej klasy. 

W porównaniu z siatką ministerialną (20 godzin na 4 lata) w LO PŁ każda klasa 

ma 22 godziny.

W pierwszej klasie skupiamy się przede wszystkim na wyrównaniu poziomu 

wiedzy wśród uczniów , czyli uzupełnieniu i poszerzeniu wiadomości jakich nabyli 

uczniowie w szkole podstawowej, bo prawdą jest, że poziom nauczania 

matematyki w szkołach podstawowych jest różny. Nowe treści są wprowadzane 

zgodnie z podstawą programową, tak aby każdy uczeń, nawet ten, który miał w 

szkole podstawowej program matematyki realizowany ściśle według podstawy 

programowej i nie miał  rozszerzanych treści nauczania, mógł zdobyć potrzebne 

umiejętności do nauki matematyki w klasach wyższych. Nie oczekujemy od 

uczniów klas pierwszych niczego więcej niż, to co przewiduje podstawa 

programowa z matematyki dla szkoły podstawowej. 

W ten sposób stwarzamy równe szanse i tym, którzy już od dawna interesują się 

matematyką i poszerzyli we własnym zakresie swoje wiadomości, jak i tym, którzy 

dopiero teraz w liceum zaczęli na poważnie interesować się matematyką. Każdy 

ma możliwość zdobyć niezbędne wiadomości i umiejętności do zgłębiania 

matematyki na poziomie rozszerzonym.



W naszej szkole uczniowie szczególnie zainteresowani 

matematyką mogą rozwijać swoje umiejętności na 

zajęciach koła matematycznego. Koła prowadzone są dla 

każdego poziomu klas tzn. wszystkie klasy pierwsze mają 

jedno koło matematyczne, podobnie klasy drugie itd. Na 

zajęciach koła, których termin jest dostosowany do planu 

lekcji wszystkich klas z danego poziomu, są realizowane 

treści nieobjęte podstawą programową służące rozwijaniu 

dodatkowych umiejętności, których nie obejmuje nauka na 

obowiązkowych zajęciach. 

Nauczyciel prowadzący koło dostosowuje treści do danej 

grupy słuchaczy. Uczniowie mogą również sami zgłaszać 

tematy, którymi są szczególnie zainteresowani, do realizacji 

na zajęciach koła matematycznego.
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Nasza oferta zajęć dodatkowych skierowana jest 

również do uczniów, którzy mają zaległości z powodu 

dłuższej nieobecności w szkole lub chcą jeszcze raz 

przećwiczyć jakieś zagadnienie, które sprawiło im 

kłopot. Mogą oni na cotygodniowych konsultacjach w 

mniejszej grupie, jeszcze raz powtórzyć trudniejsze 

zagadnienia lub nadrobić zaległości wynikające z 

absencji, ewentualnie powtórzyć materiał przed 

kartkówką, czy sprawdzianem.
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Nasi nauczyciele matematyki już od pierwszej klasy 

przygotowują uczniów do egzaminu maturalnego. Zwracamy 

uwagę na zadania szczególnie istotne z punktu widzenia 

egzaminu końcowego. Tłumaczymy 

i dokładnie wyjaśniamy, jakie zapisy i komentarze są 

niezbędne, aby uzyskać  za zadanie maksymalną liczbę 

punktów podczas egzaminu maturalnego. Nauczyciele 

posiadają uprawnienia egzaminatorów  

i dlatego dokładnie wiedzą, jak są oceniane prace maturalne i 

ten sam system oceniania stosują podczas  wszystkich 

kartkówek i sprawdzianów. 

Już od pierwszej klasy uczniowie są szczegółowo 

informowani o zasadach oceniania egzaminu maturalnego, 

gdyż właśnie w ten sposób są oceniane ich wszystkie prace 

podczas 4 lat nauki.
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Na koniec każdego roku szkolnego uczniowie piszą test sumatywny z matematyki 

, który obejmuje materiał zrealizowany w danym roku szkolnym. Jest on układany 

zgodnie z wymogami egzaminu maturalnego i oceniany zgodnie z kryteriami 

obowiązującymi na egzaminie maturalnym. 

W drugim półroczu klasy trzeciej uczniowie piszą po raz pierwszy egzamin 

kompetencji maturalnych.  

Konstrukcja arkusza, czas trwania egzaminu i zasady jego oceniania 

odpowiadają standardom maturalnym.

Szczegółowe omówienie testu pozwala uczniom na zorientowanie się , jakie 

wymagania będą im stawiane na właściwym egzaminie, jak będą oceniane ich 

prace, jak poprawnie zapisywać rozwiązania, a przede wszystkim, jak 

rozplanować czas i radzić sobie ze stresem towarzyszącym takim egzaminom.

W czwartej klasie co miesiąc odbywają się testy kompetencji maturalnych. 

Taka organizacja testów kompetencji maturalnych bardzo odpowiada naszym 

uczniom ,są naprawdę zadowoleni z ich pisania i szczegółowego omawiania. Jest 

to najlepszy sposób bieżącego sprawdzania stopnia przygotowania do matury i 

narzucenia sobie systematycznej pracy.
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Oprócz pisania testów kompetencji maturalnych, w czwartej klasie 

uczniowie powtarzają cały materiał realizowany w latach 

poprzednich. Nauczyciele opracowują harmonogram 

systematycznych powtórek, a na dodatkowych zajęciach wyjaśniane 

są, wszystkie zadania, które sprawiły problemy podczas rozwiązywania 

kolejnych partii zadań powtórzeniowych. Nasze arkusze testów 

kompetencji maturalnych są dostosowane do obowiązującego 

harmonogramu powtórzeniowego i dlatego znane są zagadnienia, 

które obejmuje dany test. Uczeń ma zatem możliwość powtórzenia i 

przygotowania się do testów. 

Dzięki takiej organizacji systemu nauczania matematyki  uczniowie 

naprawdę są dobrze przygotowani do najważniejszego egzaminu w 

ich życiu, a potwierdzają to wyniki jakie osiągają na egzaminie 
maturalnym.
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Praca z uczniem bardzo zdolnym, z uczniem dla którego matematyka jest 

pasją - to jedno z najważniejszych zadań naszej szkoły. Na kołach 

przedmiotowych uczniowie Ci mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozszerzać ją 

o nowe zagadnienia. Pozwala im to brać udział w różnych konkursach i 

osiągać w nich sukcesy.

Uczniowie przygotowujący się do konkursów matematycznych są wspierani 

w swych działaniach przez nauczycieli. 

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych konkursach 

matematycznych, zarówno ogólnopolskich jak i wojewódzkich. Ze względu 

na reformę nie wiemy, czy wszystkie konkursy, w których do tej pory braliśmy 

udział będą kontynuowane, ale mamy nadzieję, że tak. Bierzemy co roku 

udział w:

Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Statystycznej, Olimpiadzie 

Lingwistyki Matematycznej, Olimpiadzie o Diamentowy Indeks SGH, Kangurze 

Matematycznym, Matematyce Mojej Pasji, Naboju Matematycznym, W 

Świecie Matematyki konkursie im. Prof. Krysińskiego, Piramidzie 

Matematycznej, Jagiellońskim Turnieju Matematycznym, First Step To Fields 

Medal.



SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY. 

U NAS MATEMATYKI BĘDZIESZ UCZYŁ SIĘ 

W PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE, Z SYMPATYCZNYMI ALE 

WYMAGAJACYMI NAUCZYCIELAMI, KTÓRZY ZAWSZE 

BĘDĄ POMAGAĆ I WSPIERAĆ CIĘ W ZGŁĘBIANU 

KRÓLOWEJ NAUK.


