
Klasa 8    Matematyka             Joanna Czapska

Wymagania z podstawy programowej  od 25.03.2020 do 10.04.2020:

Temat: Procenty 

Uczeń:
- oblicza liczbę a równą p procent danej liczby b;
 - oblicza, jaki procent danej liczby b stanowi liczba a;
- oblicza liczbę b, której p procent jest równe a;
- stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym,   
również w przypadkach wielokrotnych podwyżek lub obniżek danej wielkości;

-  interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, 
wykresów, w tym także wykresów w układzie współrzędnych.

Temat: Potęgi 
- oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych;
- zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi
o wykładniku całkowitym dodatnim;

- mnoży i dzieli potęgi o wykładnikach całkowitych dodatnich;
 - mnoży potęgi o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach;
-  podnosi potęgę do potęgi
 - odczytuje i zapisuje liczby w notacji wykładniczej

Temat: Pierwiastki 

-  oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych 
- szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego oraz wyrażenia           
arytmetycznego zawierającego pierwiastki;

- oblicza pierwiastek z iloczynu i ilorazu dwóch liczb; wyłącza liczbę przed znak pierwiastka 
i włącza liczbę pod znak pierwiastka;

- mnoży i dzieli pierwiastki tego samego stopnia.

Temat: Wyrażenia algebraiczne 

- oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych;
- zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych 
- zapisuje rozwiązania zadań w postaci wyrażeń algebraicznych
- dodaje i odejmuje sumy algebraiczne, dokonując przy tym redukcji wyrazów podobnych;
- mnoży sumy algebraiczne przez jednomian i dodaje wyrażenia powstałe
  z mnożenia sum algebraicznych przez jednomiany;
 - mnoży dwumian przez dwumian, dokonując redukcji wyrazów podobnych;
- zapisuje proste wyrażenia algebraiczne na podstawie informacji osadzonych  w kontekście   

praktycznym.



Wymagania z podstawy programowej  od 15.04.2020 do 24.04.2020:

Temat: Równania, proporcjonalność prosta 

Uczeń:
• sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania
• rozwiązuje proste równania
• rozwiązuje proste zadania tekstowe za pomocą równań, w tym zadania z obliczeniami 

procentowymi
• ocenia, czy wielkości są wprost proporcjonalne
• wyznacza wartość przyjmowaną przez wielkość wprost proporcjonalną w przypadku 

konkretnej zależności proporcjonalnej
• stosuje podział proporcjonalny (w prostych zadaniach)
• przekształca proste wzory, aby wyznaczyć daną wielkość

Temat: Praktyczna matematyka 

 - wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach;
 - wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach;
- oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali, oraz długość 
odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość;

- w sytuacji praktycznej oblicza: drogę ,prędkość i czas oraz stosuje jednostki prędkości km/h 
i m/s.


